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LEI N.9 6.070, DE 3 DE ABRIL DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Secreta-
ria de Estado de Administração o crédito especial
de Cr 924.864,00.

DATA REC.

DE

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

Art. 1. -- - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado (te Administração o crédito especial de Cr$
924.864,00 (novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta
e quatro cruzeiros) para atender às despesas com a desapro-
priação de imóveis em Montes Claros, declarados (IC utilida-
(te pública pelo Decreto n. 14.889, de 13 dc outubro de 1972, des-
tinados à construção (te uni quartel para a instalação de um Ba-
talhão do Exército Nacional.

Art. 2. - Para cumprimento do disposto no artigo anterior
fica o Poder Executivo autorizado a anular, até o valor do cré-
dito cogitado, (lotações constantes do Orçamento vigente cio Es-
tado.

Art. 3. -- Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário

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

Dada no Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 3
de abril de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Ftlho
José Gomes Dom ingues
Fernando António R. fieis
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LEI N.9 6.071, DE 12 DE ABRIL DE 1973
Autoriza o Poder Executivo a receber, em doa-

ção, o imóvel que menciona, tio Município de Nova
Era.

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 receber, em
doação, da Associação (te Caridade São José, com sede em Nova
Era, neste Estado., um terreno e respectivas edificações, com a
área de 436,56 ai 2 (qualroren tos e trinta e seis metros e cinqüenta
e seis decímetros quadrados), localizado no Bairro da Serra, à
Rua Paraíba, naquele Município, confrontando pelo lado esquerdo
e pelo fundo com propriedade desta Associação e pelo lado direito
com o Colégio Comercial de Nova Era.

Art. 2. O imóvel, objeto cia doação, se destina à instala-
ção da 14. 1 Delegacia Begional de Ensino, coni sede naquela ci-
dade.

Parágrafo único -- O Estado não poderá dai' ao imóvel des-
tinação diversa da prevista neste artigo, sob pena de operar a sua
reversão ao patrimônio da entidade doadora ou de outra que for
por ela indicada.

Art. 31	Esta lei entra eimi vi gor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm 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 12
de abril de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domirzque

LEI N. 6.072, DE 12 DE ABRIL DE 1973
Autoriza o Estado a doar terreno à Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos na Cidade de
Boa Esperança.

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

Art. 1." . Fira o Poder Executivo autori'i.ido a doar à Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos o terreno de propriedade
do Estado, situado à Rua Sá Brito, na Cidade de Boa Esperança com
a área aproximada de 962 m2 (novecentos e sessenta e dois metros
quadrados).

Parágrafo único - O terreno objeto da presente doação des-
tina-se à construção da sede de agência postal-telegráfica daquela
cidade.

Art. 2. - Se a donatária não cumprir, no prazo de 3 (três)
anos, a destinação prevista nesta lei, o terreno reverterá ao patri-
mônio do Estado.

Ar[. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei n.9
4.649, ele 21 de novembro ele 1967.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de abril de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes I)omingues

LEI N.9 6.073, DE 12 DE ABRIL DE 1973

Concede pensão especial à viúva do ex-Depula-
lado Álvaro Sales.

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

Art. 1. - -- Fica concedida à Zulmnira Coutinho Sales, viúva
do ex-Deputado Álvaro Sales, a pensão mensal ele Cr$ 500,00 (quinhen-
tos cruzeiros, enquanto durar a viuvez.

Art. 2. - Para ocorrer à despesa decorrente desta lei, é o
Poder Executivo autorizado a abrir, à Secretaria ele Estado da Fa-
zenda, o crédito especial de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), po-
dendo, para tanto, anular total ou parcialmente, dotações corres-
pondentes a despesas correntes ou ele capital, do Orçamento vi-
gente cio Estado, até o montante do crédito cogitado neste artigo.



Parágrafo único	Nos exercícios subseqüentes, as despesas
correrão pela dotação do Orçamento do Estado.

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de abril de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.9 6.074, DE 17 DE ABRIL DE 1973

Altera o Decreto-lei n.° 1 .627, de 12 de janeiro
de 1946, e dá outras providéncios.

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

Art. 1. O Poder Executivo fica autorizado a retificai-
e ratificar as doações feitas ao América Futebol Clube pelo Decre-
to-lei n.9 1.627, de 12 de janeiro de 1946, e Lei n." 149, de 19 de
maio de 1948 podendo, para esse fim, promover a lavratura dos
instrumentos que se fizerem necessários.

Art. 2. Ao donatáro mencionado no artigo anterior é con-
cedido permissão para alienar o imóvel do seu patrimônio, cons-
tituído pelas áreas obtidas por doação do Estado, com a condição
de adquirir área idêntica, em outro local, de preferência na Pam-
pulha, a qual ficará gravada com a mesma cláusula (te inalienabili-
dade e impenhorabilidade que fora prevista no artigo 31, do Decre-
to-lei n.Q 1.627, de 12 de janeiro de 1946.

Parágrafo único - Sem embargo do disposto no artigo, po-
derá o donatário destinar parcela (Ia importância obtida na aliena-
ção para satisfazer exclusivamente dívidas inadiáveis.

Art. 3. - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a per-
mutar com o América Futebol Clube a área de 2.000 m 2 (dois
mil metros quadrados), doada ao Estado de Minas Gerais pela Pre-
feitura Municipal de Belo Horizonte, na conformidade da Lei Mu-
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nicipal n.° 909, de 3 de janeiro de 1962 e do Decreto Municipal
n.° 2.277, de 24 de outubro de 1972, por outra de valor equivalente,
prevalecendo a destinação fixada na doação.

Art. 4. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de
abril de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes IJomingues

LEI N.' 6.075, DE 17 DE ABRIL DE 1973

Declara de utilidade pública a "Associação das
Pioneiras Sociais de Ibiraci", com sede em Ibiraci.

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
das Pioneiras Sociais de Ibiraci", com sede na Cidade de Ibiraci.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de abril de 1973-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N.' 6.076, DE 17 DE ABRIL DE 1973

Declara de utilidade pública o "Departamento
de Obras Sociais da Pia União das Filhas de Maria
da Catedral do Bom Jesus", em Pouso Alegre

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 "Departa-
mento de Obras Sociais da Pia União das Filhas de Maria da Ca-
tedral do Bom Jesus", (Ia Cidade ole Pouso Alegre.

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

cação.
Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

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 deabril de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tapares

LEI N.o 6.077, DE 17 DE ABRIL DE 1973

Declara de utilidade pública o "Instituto Cole-
gial Neder	Associação Civil de Ensino", com
sede em Governador Valadanes.

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

Art. 1.' -- - Fica declarado (te utilidade pública o "Instituto
Colegial Neder Associação Civil ole Ensino", com sede na Ci
dade de Governador Valadares.

Art. 2.1	Revogadas as disposições em contrário, entra esta
lei em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente Colho nela se oontétn

])acta no Palácio <Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17

de abril dc 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.078, DE 26 DE ABRIL DE 1973
Dispõe sobre classificação de gado vacum para

cadaslramenlo.

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

Art. 1. - - Para efeito de cadistramnento de gado vacum nas
repartições fazendárias do Estado, a sua classificação far-se-á de
acordo com critério dc II ife rt o 1 aç ío baseado na nonienci atura se-
guinte:

1 - vacas solteiras;
II -- vacas (Olfl crias;

III - bezerros desmamados;
j\T - bezerras (lesinamadas;
V -- novilhos;

VI	novilhos;
VII --- reprodutores e

VIII --- bois Carreiros.

Parágrafo Único --- A Secretaria (te Estado da Fazenda ex-
pedirá, dentro (lo prazo (te 60 (sessenta) dias, instruções para a
adoção da (lassificaçam) a que se refere o artigo.

Art. 2.9	Revogam-se as disposições ciii contrário

Art. 3.Q	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Mando, por-tanto, a tO(IUS as autori(la(les, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiraniefl le (0(00 nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 26
(le abril (te 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
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LEI N.9 6.079, DE 26 DE ABRIL DE 1973

Concede pensão especial ( viúva do Professor
A líson Pereira Guimarães.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, ('111 seu fome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.0 Fica concedida A Senhora Nize Mourão Escobar
Guimarães, viúva (lo Professor Alísson Pereira Guimarães, a pensão
macusa! de Cr$ 50000 (quinhentos cruzeiros) enquanto durar a
Viuvez.

Art. 2. 0 - Para ocorrer As despesas decorrentes (lesta Lei,
é o Poder Executivo autorizido a abrir, A Secretaria de Estado da
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 500,0() (quinhentos cruzeiros),
podendo, para tanto, anular, total ou parcialmente dotações corres-
pondentes As (l(spPsas correntes	ti li e a pita 1 do Orçamento vi-
gente do Estado, até (1 montante tio crédito cogitado neste artigo.

Parágrafo único	Nos exercícios subseqüentes, as despesas
correrão pela lotação própria do Orçamento do Estado

Art. 3.	Esta lei entra em vigor na (]ata de sua publica-
ção, revogadas as disposições cmii contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencei-, que a cumpram e façam
cumprir, t,-i<) inteiramente corno nela se contémii

Dada no Palácio da Liberdade, elo Belo Horizonte, aos 26
de abril de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António R. Reis

LEI N.9 6.080, DE 11 DE MAIO DE 1973

Concede auxilio financeiro e autoriza a abertu-
ra de crédi!o espeeiol.

O Governador cio Estado (te Minas Gerais, por seus repre-
sentantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um
auxílio financeiro à República de Nicarágua no valor de Cr$
60.000,00 (sessenta mil cruzeiros)
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Parágrafo único	O auxílio de que trata o artigo destina-se
à aquisição de víveres e medicamentos às vítimas (lo terremoto que
destruiu Manágua.

Art. 2.° - Para ocorrer ao disposto nesta lei fica o Poder
Executivo autorizado a abrir, à Secretaria de Estado da Fazenda,
o crédito especial dc Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros)

Ai-t. 3,9 - Esta lei entra eni vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas 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 (fl0 nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite
Respondendo pela Secreta

r ia da Fazen la.

LEI N.9 6.081, DE 11 DE MAIO DE 1973
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun-

dação Estadual de Assisténcia Leprocomial, com
sede em Belo horizonte, e dó outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, P01 seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 . -- Fica o Poder Executivo autoli'/.a(lO a instituir,
com sede e foro ciii Belo Horizonte, a Fundação Estadual (te Assis-
tência Leprocomial - FEAL ---- entidade autônoma, sem finali-
dade lucrativa, que se regerá por estatuto aprovado em decreto do
Executivo.

Art. 2.' - A fundação a que se refere esta lei adquirirá per-
sonalidade jurídica com a transcrição (1(1 respectivo estatuto no
Registro Civil das Pessoas ,Juríd icas, mel liante :t aj)reScntação (lo St'i.l

texto oficial e (to decreto (Itli. (1 aprovar.
Art. 3.' - -- A Fundação Estadual de Assistência Leprocomial

manterá os Sanatórios cogita(los nesta lei, podendo, ainda, criar ou
encampar outros estabelecimentos, com a finalidade (le prestar
assistência aos lianseojanos internados e exercerá atividades refe-
rentes ao tratamento, ensino e pesquisa leprológicas
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Art. 4•Q O Estatuto da Fundação estipulará a forma de
administração da entidade, (te maneira a assegurar autonomia executi-
va sob o ponto de vista técnico, financeiro e administrativo aos
sanatórios que inlegrareiji a Fundação, sem prejuízo das normas
gerais de seu fune ionalnen tu e de un iform zação

Art. 5.'	O patrimônio da Fundação será constituído de:

1 prédios e respectivos terrenos situados na Avenida Fran-
('iSCO Sales, 1.084 e l'rtça Flugo \Verneck, 100, nesta Capital, que
constituem o conjunto onde se entoo! ram ia É la da o ex-Departa-
lilento (te 1) 1() Sanilária, o Centro di 13ermatolo4ia Sani-
tária, o 1 lO5J)iIal de .fleeLi)uraçõo, Ga rage e demais imóveis bem
COIflO todos os eq iii panou tos, instalações, móveis, utensílios e demais
bens que neles ex istitein ou ,i 	estiverem agiea dos;

11 -- pI'é(tiOS, 5('US respectivos terrenos e tO(!OS outros bens
e utensílios utilizados pelos San :i tóri Sanatório Santa Isabel, Sa-
natório Padre Damião, Sanatório Santa Fé, Artesanato São Fran-
cisco de Assis, Sanatório Ernanj Agrícola e Sanatório Cris-
tiano Machado subordinados á Secielaria de Estado da Saúde, que
fica '0 	Executi vct autoriza (lo a doai' á Fundação;

III	bens que adquirir ou vierem a ser incorporados;
IV - doações e legados que vier a receber;
V	subvenções.

Parágrafo único	A doação de que cogita este artigo será
feita mediante instrumento público, se for o caso, a sei' promo-
vido pelo Serviço do Patrimônio da Secretaria de Estado de Ad-
ministração.

Au. 6." ---Ai'c('eitt da Fundação será constituída de:

1 - -- rendas provenientes (la prestação de serviços;
II	rendas patrimoniais;
III	auxílios e subvenções dos poderes públicos;
IV - -- doações e legados;

V - (lotações anualnuenk' consignadas no Orçamento do Es-
lado.

Parágrafo único	Os bens, rendas e direitos da Fundação
somente poderão sei. 	para a realização dos seus Ol)je-tivos.

Art. 7." Os enfermos assistidos pela Fundação pagarão
os serviços médic o-hospitalal'i . s de acordo ('0111 as suas condições
econômicas,
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Art. 8.' - A Fundação poderá firmar convênios com enti-
dades públicas ou privadas, para a realização das suas finalidades,
ou delegar poderes a hospitais para realizá-las, mediante aprova-
ção do Conselho Curador.

Art. 9.' - A Fundação será administrada por uni
e um Conselho Curador e terá todos os seus atos administrativos
sob a direta responsabilidade de um Superintendente, designado e
admitido pelo Presidente.

1 . - O Secretário de Estado da Saúde será membro nato
do Conselho Curador, seu Presidente e Presidente da FEAL, presi-
dirá as sessões a que comparecer, com direito a voto de qualidade,
fazendo-se substituir, com iguais prerrogativas, pelo Subsecretário.

O Conselho Curador, órgão de direção geral e eco-
nómica da Fundação, é composto de 6 (seis) membros efetivos e
de igual número (te suplentes, com mandato de 3 (três) anos, per-
mitida a recon(lUÇão

§ 3."	O Conselho Curador lerá por vice-Presidente uni
do' seus membros, eleito pelos demais e ('Ofli mandato de 3 (três)

anos.

§ 4.' Os membros do Conselho Curador e seus suplentes
serão designados pelo Governador do Estado, niedianto" escolha em
listas tríplices orgafliZa(laS pela Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 10 Cada sanatório da Fundação lerá uni dirigente
médico e um responsável administrativo, que serão escolhidos pelo
superintenolente, cujo ('argo e respectivas atribuições serão previs-
tos no Regulamento da Fundação.

Art. 11	-- Os sanatórios (],i 	terão os seus regi-
mentos interno:; ap ova dos pel( Conselho Curador-

Art. 12 - -- O pessoal técnico, administrativo e auxiliar da
Fundação será admitido iio'lo Superintendente, bem como o pessoal
destinado aos sanatórios e mediante autorização prévia do Conse-
lho Curador, nos lermos ( ]. i 	trabalhista.

Art. 13 - O pessoal ciii exercício nos sanatórios cogitados no
item II do artigo 5. (lesta lei poderá continuar sob o regime Jurí-
dico em que se encontra OU optar pelo regime de contrato de tra-
balho, observado o interesse da Fundação.

Art. 14 -- Mediante pedido fundamentado do Conselho Cura-
dor poderão sei' colocados à disposição da Fundação, nos termos
da legislação vigente, funcionários públicos estaduais

Art. 15 - - Para prestação (te serviços à Fundação e aos sa-
natórios, poderão ser firmados convênios ou acordos com entida-
des religiosas,
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Art. 16 - O Estado incluirá, anualmente, no Orçamento da
Secretaria de Estado (Ia Saúde, verba de auxílio para manutenção
da Fundação, sendo a indenização por serviços gratuitos calculada
à base do custo real do leito-dia correspondente.

Art. 17 -- - Haverá na Fundação um Conselho Fiscal, inte-
grado por um representante da Secretaria (te Estado da Fazenda,
um representante da Secretaria de Estado da Saúde e um represen-
tante da Associação Médica de Minas Gerais, todos designados pelo
Governador do Estado.

Art. 18 ---- A Fundação prestará contas, anualmente, ao Tri-
bunal (te Contas do Estado.

Art. 19 ----Extinguindo-se a Fundação, OS SCUS bens rever-
terão ao patrimônio (lo Estado de Minas Gerais.

Art. 20 As normas técnicas que se tornarem necessárias
ao funcionamento da Fundação serão estabelecidas pela Assessoria
Técnica de Sai (Ir, ;c cl laca 1 aei seus rins.

Art. 21 -- -- O processo (te internação (te doentes que gozarem
(te gratuidade será estabelecido entre a Fundação e a Secretaria
de Estado da Saúde.

Art. 22	Bevogam-se as disposições cm contrário.
Art. 23 - Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua pu-

blicação.

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.

]),ida no Palácio da Liberdade, eia Belo Horizonte, aos 11
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Megres Valioso

LEI N.ç, 6.082, DE 11 DE MAIO DE 1973

Reajusta o valor da pensão concedida à viúva
do ex-Deputado José César Soraggi

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e cii, (tu seu nome, sanciono a seguinte lei;
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Art. 1. -- Fica reajustado para Cr$ 500,00 (quinhentos cruzei-
ros) mensais - o valor atual da pensão concedida à Senhora Olga
Brandão Soragi, viúva do ex-Deputado José César Soraggi, através
da Lei n. 4.716, de 22 (te abril de 1968-

Art. 2. 1 - -- As despesas decorrentes desta lei, correrão pela
dotação própria do Orçamento do Estado.

Art. 3. --- Esta lei entra em vigor na (lata (te sua publi-
cação, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte aos 11
de maio de 1973-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Luiz Rogério Mitrand de Castro Leite respondendo pela Se-

cretaria da Fazenda.

LEI N.9 6.083, DE 11 DE MAIO DE 1973

Concede pensão à viúva do ex-Deputado Américo
Marfins da Costa.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representante-s,

 e eu, em seu nome, s anciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica concedida ã Senhora Nair Pereira Martins
da Costa, viúva do ex-Deputado Américo Martins da Costa, a pensão
mensal de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), enquanto durar a
viuvez.

Ari. 2. - Para oco' - "("- ás despesas dccoircntes (testa Lei,
é o Poder Executivo autorizado a abrir à Secretaria de Estado da
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros),
podendo, para tanto, anular, total ou parcialmente, (lotações corres-
pondentesa despesas correntes OU (te capital olo Orçamento vigente
do Estado, até o montante do crédito cogitado neste artigo.

Parágrafo único - -- Nos exercícios subseqüentes, as despesas
correrão pela (lotação própria olo Orçamento do Estado,
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Art. 3 • 9 -- - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
(C maio de 1973.

RONDON PACHECO

Abílio Machado Pilho

Lei: Rogério Mitrund de Castro Leite respondendo pela Se-
cretaria da Fazenda.

LEI N.ç, 6.084, DE 15 DE MAIO DE 1973

I)ispõe sobre a Companhia Mineira de Águas
e Esgotos	COMA G.

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

Ari. 1." 	À Companhia I"bneira (te Águas e Esgotos
COMAG, societaíIe sol) controle acionário (lO Estado, constituída
nos termos do artigo 1.°, da Lei n.v 2.842, (te 5 de julho (te 1963,
compete planejar, projeta,-, executai-, ampliai-, remodelar e explo-
rar d iretamen te, no território (10 Estado, serviços urbanos de água
Potável e esgotos sanitários, mediante Convênio com os municípios

Parágrafo Único - A Sociedade Orientar-se-á por unia po-
lítica (te expansão que contribua, no mais em-lo prazo possível,
para o progresso (eonÔnhir() e o bem-estai- social das populações
urbanas do Estado.

Ai-t. 2. A (X)MAG reger-se-á por seus estatutos, na forma
(lesta lei e (Ias (lema is1i SpoSieões relativas às sociedades por ações,
incumbi nlo-lhc, de modo especial

1 -	planejar, projetar, executar, ampliam-, remodelar e ex-
plorar industrialmente serviços de água potável e de esgotos sa-
nitários;

II promovem investigações , pesquisas, levantamentos e es-
tudos econômico-financeiros relacionados com projetos (le serviços
de água e esgotos sanitários;
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III - exercer quaisquer atividades de aperfeiçoamento da
administração, operação e manutenção dos seus serviços;

IV - fixar tarifas (los diversos serviços e reajustá-las pe-
riodicamente, (te modo que atendam à justa remuneração do in-
vestimento, o melhoramento e a expansão (los serviços e assegure
o equilíbrio econômico) e financeiro das concessõeS

V - arrecadar as importâncias devidas pela prestação de ser-
viços;

VI - cumprir a política (te saneamento formulada pelos
órgãos competentes e divulgá-la, através de programas educativos.

Art. 3•o	Poderá, ainda, a COMAG:

1 -- contrair empréstimos e financiamentos, obrigando-se à
contrapartida, se for o caso;

II - propor desapropriações;
III - -- jirmiio(r encafli )açâO ole serviços;
IV -----firmar convênios, acordos e contratos;
V - subscrever a maioria das ações de sociedades de cará-

ter local, com os mesmos objetivos sociais;
VI -- receber (tOilÇõ&'S o sut)vcnçoes

Art. 4•9 O Estado participará do capital social (Ia COMAG
com maioria (te ações com direito a voto, não podendo transferir
o controle acionário da empresa sem autorização expressa da Assem-
bléia Legislativa.

§ 1.' •-- Fica autorizada a alienação de ações (Ia 'COMAG pelo
Estado à União, a entidades por esta controladas e a outras pessoas
físicas ou jUrí(licas, resguardado o controle acionário pelo Estado,
na forma deste artigo.

§ 2. --- O produto da alienação referida no parágrafo ante-
rior será obrigatoriamente reinvertido pelo Estado na construção
de sistemas le água e esgotos sanitários através da COMAG.

§ 3Q Fica o Estado autorizado a participar de futuros
aumentos de capital da COMAG, independente (te autorização le-
gislativa, com os seguintes recursos:

1	(is dividendos que o Estado) vier a auferir das ações de
sua propriedade no capital da COMAG;

II ---- as contribuições e auxílios que receber para os serviços
dc água e esgotos sanitários, sejam em bens ou cm dinheiro;

III -- quaisquer outros recursos previstos em lei.
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Art. 5•0 -- Fica o Estado autorizado, ainda para efeito de
subscrição de ações de futuros aumentos de capital da COMAG,
a ceder a esta empresa bens móveis ou imóveis de seu patrimônio,
mediante prévia avaliação, desde que integrantes de instalações des-
tinadas à captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de
água ou recolhimento, tratamento e lançamento de esgotos sani-
tários.

Art. 6.0 Será assegurado as ações subscritas ou adquiridas
por particulares o dividendo mínimo de 6% (Seis por cento) ao
ano.

Parágrafo Único -- - Quando os dividendos apurados forem
inferiores ao limite previsto neste artigo, o Estado assegurará a
sua complementação em favor dos subscritores particulares.

Art. 7•0 A administração (Ia Companhia será exercida por
uma Diretoria, composta por um presidente e 2 (dois) vice-presi-
dentes.

1.0 - Para o preenchimento dos cargos da Diretoria, o
representante do Estado de Minas Gerais indicará à Assembléia
Geral de acionistas da COMAG técnicos brasileiros de notória ex-
periência em serviços de abastecimento de água e (ir esgoto sa-
nitário.

2.	As atribuições e o funcionamento da Diretoria serão
definidos nos Estatutos e no Regulamento da Empresa.

Art. 8. 1 - Sem prejuízo das atribuições do Conselho Fiscal,
a COMAG será assistida por auditores externos independentes.

Art. 9. 1 -- A COMAG deverá publicar, anualmente, além dos
documentos a que está obrigada por lei, relatórios circunstanciados
de suas atividades.

Art. 10	Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a
garantia do Estado em empréstimos e financiamentos à COMAG.

Ai-t. 11 Fica concedida à COMAG isenção de todos os
tributos estaduais durante o prazo de 30 (trinta) anos, a contar (Ia
(lata da publicação (lesta lei.

Art. 12 O Poder Executivo regulamentará a presente lei
no prazo de 60 (sessenta) dias,acontar de sua publicação e por
via da Assembléia Geral de acionistas (Ia COMAG promoverá a res-
truturação da sociedade, de modo a dimensioná-la para a realização
da Política Estadual de Saneamento.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as Leis n.°s 2.842, de 5 de julho (le 1963 e 3.306, de 16
de dezembro de 1964, e demais 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 16 de
maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Ildeu Duarte Filho

LEI N.9 6.085, DE 16 DE MAIO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Conselho Par-

ticular São Francisco de Assis, da Sociedade São
Vicente de Paulo", do Bairro São Francisco, de Belo
Horizonte.

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

Art. 1.0 --- Fica declarado de utilidade pública o "Conselho
Particular São Francisco de Assis, da Sociedade de São Vicente
de Paulo", do Bairro São Francisco, de Belo Horizonte.

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.086, DE 16 DE MAIO DE 1973
Declara de utilidade pública o 'Clube dos Sar-

gentos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
C.S.P.M.M. G. ", 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;
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Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Clube dos
Sargentos da Policia Militar do Estado de Minas Gerais C.S.P.M.
M.G.", com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.087, DE 16 DE MAIO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Cabana Espírita
Umbandista Abaeté", com sede na Cidade de Con-
tagem.

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

Art. lf - Fica declarada de utilidade pública a "Cabana
Espírita Umbandista Abaeté", sociedade civil, com sede na. Ci-
dade de Contagem.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

Expedito de Faria Tavares
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LEI N.' 6.088, DE 17 DE MAIO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 140.000.000,00 ao Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais	DER/MG.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito especial de Cr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de
cruzeiros) ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - DER/MG, para atender as despesas de execução de obras
previstas no Programa de Investimentos Rodoviários - PRODER.

Art. 2. - Para cumprimento do disposto no artigo anterior,
fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, de acordo com o dis-
posto no artigo 43, § 1., inciso IV, da Lei Federal n. 4.320, de 17
de março de 1964, recursos provenientes do empréstimo externo de
US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), au-
torizado pela Resolução Legislativa n.9 1.039, de 30 de novembro
de 1972.

Art. 3.°	Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.9 6.089, DE 18 DE MAIO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Tenda Espí-
rita Divino Espírito Santo", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

r.
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Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Tenda Es-
pírita Divino Espírito Santo", associação civil, com sede na Ci-
dade de Juiz de Fora.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9, 6.090, DE 18 DE MAIO DE 1973
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LEI N.9 6.091, DE 28 DE MAIO DE 1973

Concede pensão especial à viúva do ex-Deputa-
do João Voz de Oliveira.

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

Art. 1.° - Fica concedida a Isolda Gott de Oliveira, viúva
do ex-Deputado João Vaz de Oliveira, a pensão especial mensal
de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), enquanto durar o estado de
viuvez.

Art. 2.' Para ocorrer às despesas resultantes desta lei,
no corrente exercício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial de Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros), podendo,
para esse fim, anular, total ou parcialmente, (lotações orçamentárias
correspondentes a despesas correntes ou (te capital.

Parágrafo único - Nos exercícios subseqüentes, as despesas
decorrentes da presente lei correrão por (lotação própria do Orça-
mento do Estado.

Dá a denominação do "Professor Alcides de
Carvalho" à Escola Estadual Polivalente da Cida-
de de Montes Claros.

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3'
cação.

Art. 4.'

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

Art. 1. - Fica denominada "Professor Alcides de Carvalho"
a Escola Estadual Polivalente da Cidade (le Montes Claros.

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 conheci:
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Correia Viana

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António R. Reis

LEI N.9 6.092, DE 28 DE MAIO DE 1973

Coiwede pensão à viúva do ex-Deputado Edison
Vieira de Resende.

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



1

- 24 -

Art. 1.0 _. Fica concedida à viúva do ex-Deputado Edison
Vieira de Resende, Senhora Odeltiva Siqueira de Resende, a pensão
mensal de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), enquanto durar o
estado de viuvez.

Art. 2.9	Para ocorrer às despesas resultantes (lesta lei
no corrente exercício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
à Secretaria de Estado da Fazenda o crédito especial de Cr$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzeiros), podendo para esse
fim, anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias corres-
pondentes a despesas correntes OU de capital.

Parágrafo único -- Nos exercícios subseqüentes, as despesas
decorrentes da presente lei correrão por dotação própria, a ser
consignada no Orçamento do Estado.

Art. 3 1 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António R. Reis

LEI N.' 6.093, DE 28 DE MAIO DE 1973

Declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia e Maternidade Sanl'Ana de Itapece-
rica, com sede na Cidade (te Itapecerica.

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 "Santa
Casa de Misericórdia e Maternidade Sant'Ana de Ilapecerica", com
sede na Cidade de Itapecerica.

Art. 2. 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3 9	Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.094, DE 30 DE MAIO DE 1973
Dá a denominação de "José Cabra! Vieira" ao

Grupo Escolar do Distrito dos Garcias, Município
de Monte Alegre de Minas.

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

Art. 1. - Denominar-se-á "José Cabral Vieira" o Grupo
Escolar do Distrito dos Garcias, Município de Monte Alegre de Minas.

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

Art. 3•0	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 30
de maio de 1973.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna

LEI N.' 6.095, DE 30 DE MAIO D E1973
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvell si-

tuado no Município de João Pinheiro, à Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento -
Agrário - RURALMINAS.

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. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fun-
dação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário
RURALMINAS, o imóvel denominado Fazenda São Bartolomeu -
com suas respectivas benfeitorias., situado no Município de João
Pinheiro, com a área de aproximadamente 2.421,98,70 ha (dois mil,
quatrocentos e vinte e um hectares, noventa e oito ares e setenta
centiares), com a descrição e confrontações seguintes: começando
na cabeceira tio Bibeirãozinho partem por este abaixo, até a barra
da vereda do Gaspar; esta acima, até o marco cravado aos 500
metros, abaixo de sua cabeceira, deste marco, seguem em rumo
certo, dividindo com terras do condômino Romualdo José de Oli-
veira ao marco cravado na barra (10 afluente direito da vereda do
Buritizal; por esta acima até o marco cravado 500 metros abaixo
de sua cabeceira; (lesse marco seguem em rumo certo (az. 140.0)
dividindo com terras pertencentes aos condôminos tio espólio de
Pedro José tia Silveira ao marco cravado aos 3.500 metros; daí,
partem em rumo de um az. de 229., ema linha reta, dividindo com
terras pertencentes ao condômino Antônio Joaquim Saraiva ao
marco cravado à margem do Rio Caatinga, pelo Caatinga acima,
até a sua cabeceira., e desta, em rumo certo à cabeceira do Ribei-
rãozinho, onde tiveram início.

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo se destina,
entre outras finalidades, à exploração agropecuária ou refloresta-
mento constantes do Planoroeste.

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Doiningues

LEI N.9 6.096, DE 30 DE MAIO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Associação
Civil Clube Juiz de Fora", com sede na Ck!ade de
Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. 0	Fica declarada de utilidade pública a "Associação
Civil Clube Juiz de Fora", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na (lata de sua pUl)li-

cação.
Art. 3.' --- Revogam-se as d isposi ções 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 e contém.

Dada no Palácio da Liberdade, eia Belo Horizonte, aos 30
de maio de 1973.

RONDON PACHECO

Abílio Machado Filho

Expedito de Faria Tavares

LEI N. 6.097, DE 30 DE MAIO DE 1973

Dedlara de utilidade pública o "Esporte Clube
Brasil" com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o "Esporte
Clube Brasil", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.0	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 (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 maio de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

Expedito de Faria Tavares
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LEI N.9 6.098, DE 1.9 DE JUNHO DE 1973

Deõlara de utilidade pública a "Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais -- APAE", com sede
na Cidade de São Lourenço.

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

Art. 1. 9	Fica declarada de utilidade pública a "Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais	APAE", com sede na Cida-
de (te São Lourenço.

Parágrafo único - A entidade mencionada no artigo, com
a denominação anterior de Associação Mineira de Assistência aos
Excepcionais, foi declarada de utilidade pública pela Lei n. 9 5.106,
de 6 de dezembro (te 1968.

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

Ari. 3." -- 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 no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.099, DE 5 DE JUNHO DE 1973

Dá a denominação de "Madre Maria Blandina"
ao Ginásio Esladudl Polivalente de Araguari.

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

Art. 1.	O Ginásio Estadual Polivalente de Araguari deno-
minar-se-á "Madre Maria Blandina".

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Correia Vianno

LEI N.9 6.100, DE 7 DE JUNHO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Institu

to Pa-
roquial de Assistência Social" (IPAS), com sede na
Cidade de Abaeté.

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

Art. 1. - Fica declarado (te utilidade pública o Instituto
Paroquial de Assistência Social (IPAS), com sede e foro na Cidade
de Abaeté.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data (te 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 7
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.101, DE 11 DE JUNHO DE 1973
Dispõe sobre autorização de doação de imó-

veis à Fundação João Pinheiro e ao SERPRO -
Serviço Federal de Processamento de Dados e dá
outras providências.

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

-"1
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Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fun-
dação João Pinheiro a área de terreno situada no antigo Horto
Florestal, nesta Capital, com aproximadamente 18.000,00 m 2 ((i(
zoito mil metros quadrados), com as seguintes confrontações: co-
meça no ponto "A", ponto este situado no final do caminhamento
da linha de rumo 830' sudoeste, de divisa de terrenos da Fundação
João Pinheiro e Caixa Econômica Estadual; caminhando-se em
linha reta rumo 8100' noroeste por 123,00 m (cento e vinte e três
metros), confrontando com terrenos (Ia Fundação João Pinheiro,
chega-se ao ponto "B"; (leste ponto, seguindo o rumo 3300' su-
doeste por 316,00 m (trezentos e dezesseis metros) em linha reta,
confrontando, ainda, com a Fundação João Pinheiro, chega-se ao
ponto "C"; deste, caminhando-se 382,00 ni (trezentos e oitenta e
dois metros) em linha reta, confrontando com terrenos do convê-
nio entre o Estado de Minas Gerais e a Universidade Federal de
Minas Gerais, atinge-se o ponto "A", onde termina e começa a
medição.

Ai-I. 2. Fica o Podei' Executivo, igualmente, autorizado
a revogar a nialienabilidade que grava a área (le terreno de apro-
ximadamente 156.800,00 m 2 (cento e cinqüenta e seis mil e oito-
centos metros quadrados), de propriedade da Fundação João Pi-
nheiro, a ela doada pelo Estado de Minas Gerais, nos termos (105
artigos 3., inciso III, e 6.9, inciso 1, da Lei n. 5.399, de 12 de
dezembro de 1969, e do Decreto n. Q 13. 197, de 21 de novembro de
1970 e conforme escritura lavrada nas notas do Cartório (lo 1 .
Ofício (te Notas de Belo Horizonte, Livro 299-13, fls. 15, em 5 de
março de 1971 e transcrita sob n. 23.628, no Cartório (lo 4. Ofício
de Registro (te Imóveis de Belo Horizonte.

§ 1.Q  --- Fica a Fundação João Pinheiro autorizada a doar
à empresa pública federal SERPRO Serviço Federal de Processa-
mento de Dados, parte da área a que se refere este artigo, com
as seguintes confrontações: começa no ponto "1)", distante 429,60 iii
(quatro(-entos e vinte e nove metros e sessenta centímetros), l)Cl0
alinhamento da face da Avenida José Cândido (Ia Silveira, (lo ponto
"P", que é o cruzamento (1(1 referido alinhamento com a linha pe-
rimetral que limita terrenos do Bairro Cidade Nova, no rumo apro-
ximado dc' 4430' nordestez (lesse referido ponto "1)", caminhando-se
no mesmo rumo anterior, ao longo do alinhamento da face da
citada Avenida, por 236,40 mii (duzentos e trinta eseis oleiros c
quarenta centímetros) atinge-se o ponto "E"; (leste ponto, seguin-
do-se o rumo de 830' sudoeste, por 272,00 m (duzentos e setenta
e (bis metros), confrontando com os terrenos (Ia Caixa Econômica
Estadual, chega-se ao ponto "F", e (leste, confrontando com terre-
nos cia própria Fundação João Pinheiro, caminha-se em linha reta,
até atingir o ponto "D", início dessa dmtircção.
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§ 2. - A área que restar ,i João Pinheiro, após
a doação de que trata o parágrafo anterior, poderá ser alienada ao
Município de Belo Horizonte, em conjunto com a área (te que trata
o artigo 1.'.

§ 3.' - A área referida no pará g rafo 1 . (leste artigo rever-
terá ao patrimônio da Fundação João Pinheiro caso não seja uti-
lizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados dentro de
suas finalidades, no prazo de 3 (três) anos.

Art. 3.'	São magnéticos os rumos referidos nesta lei.
Art. 4.' - Esta lei entra cio vigor na (lata de sua publi-

cação.
Art. 5.' -- Revogam-se as disposições em contrário, espe-

cialmente a Lei 6.029, de 13 de novembro de 1972.

Mando, portanto, a todas as autOi'i(ll(leS, 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 11
(te junho de 1973.

RONDON PACHECO

Abílio Machado Filho

José Gomes Domingues

LEI N.9 6.102, DE 11 DE JUNHO DE 1973

Autoriza a reversão ao J)(IlriliióIliO do Município
de Carmo do Parmiaiba do imóvel que inenciolUl

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

Art. 1.'	- Fica o Poder	 xecutivo automiza(t() a fazer rever-
ter ao patrimônio do Município  Carmo (lo Paranaíba o imóvel
desta recebido em doação, com a área dc' 8.550,00 m 2 (oito mil
quinhentos e cinqüenta metros quadrados), situa(h) à Praça do Ro-
sário, no distrito (Ia sede na ( , idade, conforme transcrição n.' 17.650,
fls. 77, livro 3-S, (lo Registro de Imóveis daquela Comarca.

Art. 2.' - A reversão (lc' que trata o artigo anterior far-se-á
sem ônus para o Estado.

I--
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ração Art. 3.°	Esta lei entra em vigor na data de sua publi-	
LEI N.' 6.104, DE 11 DE JUNHO DE 1973

Art. 4,n	Bevogani-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 (-orno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo horizonte, aos 11
de junho de 1973.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
,José Gomes l)oni i,u,ues

Declara de utilidade pública o "Clube Atlético
Leão Vermelho", associação civil, com sede na ci-
dade de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Clube
Atlético Leão Vermelho", associação civil, com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

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

Art. 3.11 - Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N.9 6.103, DE 11 DE JUNHO DE 1973

Dá a denominação de "Escolas Combinadas José
de Freitas" à escola primária situada na Fazenda
.José Ludovino, Município de Central de Minas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01' seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono :m seguinte lei:

Art. 1. -- A escola primária situada na Fazenda José Lu-
(lovino, Município de Central de Minas, denominar-se-á "Escolas
Combinadas José de Freitas".

Ari. 2.' - -- Esta lei entra em vigor na data de sua pubi-
cação

.rt. 3: - -- Bevoím-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 11

de junho de 1973.

RONDON PA CHEGO
Abílio Machado Filho
Ajnelo Corréa Viaiina

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 11
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.105, DE 11 DE JUNHO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Associação Ba-
lista de Assistência Social" com sede em Belo fio-
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 "Associação
Batista de Assistência Social", com sede em Belo Horizonte.

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

Ari. 3,Y -- flevogam-se as disposições em contrário,



- 34 -

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 11
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.106, DE 12 DE JUNHO DE 1973

Dá a denominação de "Sérgio Freitas Pacheco"
à Rodovia MG -- 162.

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

Art. 1.0	Denominar-se-á "Rodovia Sérgio Freitas Pache-
co" a Estrada de Rodagem MG -- 162.

Art. 2. A inauguração da placa comemorativa será feita
em dia marcado em comum acordo com a municipalidade de Jacu-
tinga.

Art. 3• 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12
de junho de 1973.

O Presidente: Rafael Caio Nunes Coelho

O 1. 11-Secretário: Cristo com Chiaradia

O 2.11-Secretário: Sebastião Alces do Nascimento

(LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)
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LEI N.9 6.107, DE 12 DE JUNHO DE 1973

Concede o título de Cidadão Horonário do Es-
tado de Minas Gerais ao Jurisconsulto Francisco
Cavalcanti Pontes de Miranda.

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

Art. 1.0 - Fica concedido o titulo de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Jurisconsulto Francisco Cavalcanti Pontes
de Miranda.

Art. 2.' - O titulo, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião especial cia
Assembléia Legislativa.

Art. 3.'	Esta lei entra cm vigor na (lata de sua publi-
cação.

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 12
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 6.108, DE 26 DE JUNHO DE 1973

Altera as disposições, que menciona, da Lei n.'
5.960, de 1.' de agosto de 1972.

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

Art. 1.0 - O § 1.9 do artigo 11 da Lei n. 0 5.960, de 1.0 de
agosto de 1972, passa a ter a seguinte redação:

" 1. - Não será estornado o imposto relativo ás
mercadorias entradas para utilização, como matéria-
-prima ou material secundário, na fabricação ou emba-
lagem dos produtos de que tratam os incisos 1 e II
do artigo 7•9 e o inciso 1 cio artigo 8.' desta Lei, obser-
vado o § 2.' deste artigo."
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Art. 2. - O artigo 11 da Lei n. 5.960, de 1. 9 de agosto
de 1972, fica acrescido do § 2.°, com a redação seguinte, transfor-
mados os seus atuais § 2.1 e 3 •9 em § 3.9 e 4 • Q , respectivamente

" 2.Q Não se aplica o disposto no parágrafc
anterior, quando se tratar de matérias-primas de origem
animal ou vegetal que representem, individualmente,
mais de 50% (cinqüenta por cento) do valor do pro-
duto resultante de sua industrialização, casos em que
o percentual de estorno dos créditos será fixado, em
relação a cada produto, mediante resolução do Secretário
de Estado da Fazenda, obedecidos os convênios para
esse fim celebrados."

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 como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António R. Reis

LEI N.9 6.109, DE 26 DE JUNHO DE 1973

Concede a Filinto Miiller o título de "Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais".

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

Art. 1. - Fica concedido a Filinto Müller o titulo de "Cida-
dão Honorário do Estado de Minas Gerais".

Art. 2. - O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao homenageado em reunião especial
da Assembléia Legislativa.

Art. 3•Q	Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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 26
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 6.110, DE 29 DE JUNHO DE 1973
Concede o título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais a Milton Xavier de Car-
valho.

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 Milton Xnvier de Carvalho.

Art. 2.9 - O título, representado por um diploma especial-
mente confeccionado, será entregue ao homenageado em reunião
especial da Assembléia Legislativa.

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 6.111, DE 29 DE JUNHO DE 1973
Dá a denominação de "José Pereira Cançado"

às Escolas Combinadas do Distrito de Roças Novas,
Município de Caeté.

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

^' -i
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Art. 1. 9 - Denominar-se-ão "José Pereira Cançado" as Es-
colas Combinadas do Distrito de Roças Novas, Município de Caeté.

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

Art. 3 •9 - 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 29
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianria

LEI N.' 6.112, DE 02 DE JULHO DE 1973

Dá a denominação de "Prefeito Braga Jordão"
ao Ginásio Esportivo de Varginha Tênis Clube,
Praça de Esportes Minas Gerais, da Cidade de Var-
ginlia.

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

Art. 1. - Denominar-se-á "Prefeito Braga Jordão" o Giná-
sio Esporte de Varginha Tênis Clube, Praça de Esportes Minas
Gerais, da Cidade de Varginha.

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

Art. 3 •9 - 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 02
de junho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
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LEI N.9 6.113, DE 02 DE JULHO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Assistência So-
cial de Rio Piracicaba", com sede na Cidade de
Rio Piracicaba.

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 "Assistên-
cia Social de Rio Piracicaba", com sede na Cidade de Rio Piraci-
caba, entidade de fins filantrópicos, conforme certificado do Con-
selho Nacional de Serviço Social.

Art. 2.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3 •9 - 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 02
de junho de 1973.

RONDON PACHECO

Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.114, DE 02 DE JULHO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Grêmio Mine-
ro-Metalúrgico "Louis Ensch", 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 declarado de utilidade pública o "Grêmio
Mínero-Metalúrgico "Louis Ensch", com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 3 • 9 - 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 02
de julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tocares

LEI N.' 6.115, DE 02 DE JULHO DE 1973
Declara de utilidade pública a Associação de

Proteção à Maternidade e ti Infância de Santa Maria
de Itabira.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Proteção à Maternidade e à Infância de Santa Maria de Itabira,
com sede na Cidade de Santa Maria de Itabira.

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

Art. 3•9 - 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 02
de julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.116, DE 02 DE JULHO DE 1973
Declara de utilidade pública ci "Associação das

Damas de Caridade e Luízas de Marillac", de Além
Paraíba

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
das Damas de Caridade e Luizas de Marillac", com sede na Cidade
de Além Paraíba.

Art. 2.° -- Esta lei entra em vigor na (lata (le sua"publi-
cação.

Art. 30 - 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 02
de julho de 1973-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.117, DE 02 DE JULHO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Observatório
Copérnico", da Cidade de São João Nepomuceno.

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 "Observa-
tório Copérnico", com sede na Cidade de São João Nepomuceno.

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

Art. 3•9 - 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 02
de julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N.' 6.118, DE 02 DE JULHO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Associação dos
Mágicos de Minas Gerais AMAMIG", 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 "Associa-
ção dos Mágicos de Minas Gerais -- AMAMIG", com sede em Belo
Horizonte.

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Art. 3. 9	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 02
de julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tocares

LEI N.' 6.119, DE 02 DE JULHO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Colégio Co-
mercial Riachuelo", com sede na Cidade de Belo
Horizonte.

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

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o "Colégio
Comercial Riachuelo", com sede na Cidade de Belo Horizonte.

Art. 2.0	Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3,0	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 02
de julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corréa Vionno

LEI N. 6.120, DE 03 DE JULHO DE 1973
Altera disposições da Lei im. 4.278, de 21 de

novembro de 1966, que autorizou o Executivo a
instituir a RURALMINAS.

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

Art. 1.0 - O inciso 1, do artigo 4.°, da Lei n. 0 4.278, (te
21 (te novembro de 1066, com a redação que lhe deu a Lei n. 0 5.305,
de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

"1 - pelas áreas (te terras públicas e devolutas de
propriedade do Estado de Minas Gerais, que lhe forem
doadas, ficando o Podei' Executivo autorizado a fazê-lo,
sob forma de descentralização administrativa, observa-
do sempre a conveniência e oportunidade tia medida."

Art. 2.0 - O artigo 8.0' da Lei a.0' 4.278, (te 21 de novembro
de 1966, com a redação que lhe deu a Lei n.° 6.037, de 27 de no-
vembro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8.0 -- A Fundação terá um Conselho de Ad-
ministração composto por 6 (seis) membros, com man-
dato e respectiva competência que forem atribuídos no
Estatuto aprovado por decreto do Poder Executivo.

§ 1.° - 4 (quatro) membros do Conselho de Administração
serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre cidadãos de
reconhecida experiência e conhecimentos em assuntos relaciona-
dos com os objetivos da Fundação.

§ 2 .0 - Completarão a composição do Conselho, como mem-
bros natos, o Secretário (te Estado (Ia Agricultura, que o presidirá,
tendo além do voto singular, o (te qualidade, e o Diretor Geral
da Fundação, sem direito e voto.

wà
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§ 3•9	A Fundação será representada, em	juízo ou fora
dela, nas suas relações com terceiros, pelo Diretor Geral".

Art. 3Q - O Estatuto da Fundação Rural Mineira	Co-
lonização e Desenvolvimento Agrário RURALMINAS será
adaptado às disposições (lesta lei, mediante aprovação eni decreto
do Poder Executivo.

Art. 4•9	Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 5. 1	Revogam-se na 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, tõo inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 03
de julho (li' 1973.

RONJ)ON I'ACIIEC()
Abílio Machado Filho
Hildo Tott, respondendo pelo Exp. Secretário de Estado da
Agricultura.

LEI N.9 6.121, DE 03 DE JULHO DE 1973

Declara de utilidade púb'lica a "Escola Musi-
cal Lia Salgado", 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 (le utilidade pública a "Escola
Musical Lia Salgado", com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 3•1 - Revogam-s i' 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 (orno nela se (onléni

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 03
de julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N.Q 6.122, DE 03 DE JULHO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Sociedade
Cultural de Rio Vermelho", cola sede na Cidade
e/o' Rio Vermelho.

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 "Sociedade
Cultural de Rio Vermelho", com sede na Cidade de Rio Vermelho.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na (lata (te 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, em Belo Horizonte, aos 03

de julho de 1973-

RONDON PACHECO

Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.123, DE 03 DE JULHO DE 1973

Declara de utilidade pú&lica a "Sociedade Be-
neficente de Socorro aos Pobres (S.B.S.P.)", com
sede na Cidade de Lagoa da Prata.

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

Art. 1. 1 Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
Beneficente de Socorro aos Pobres (S. B. S. P. ) ", com sede na Ci-
dade de Lagoa da Prata.

Art. 2. - Esta lei entra cm vigor na data (te Sua publi-
cação.

Art. 3.1	Ecvogam-se as disposições ciii 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 cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 03
de julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6124, DE 03 DE JULHO DE 1973
Dediara de utilidade pública o "União Esporte

Clube", com sede no Sanatório Santa Isabel, Mii-
fliCíJ)fO de Betim.

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 Es-
porte Clube", com sede no Sanatório Santa Isabel, Município de
Betim.

Art. 2. 9	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Ar!. 3.'	Revogam-se as disposições eni 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 03
de julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tocares

LEI N.9 6.125, DE 04 DE JULHO DE 1973
Concede a Nestor Josi o título de "Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais".

O Povo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei;
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Art. 1. - Fica concedido a Nestor Jost o título de "Cida-
dão Honorário do Estado de Minas Gerais".

Art. 2. - O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao homenageado cm reunião especial
da Assembléia Legislativa.

Art. 3. - Esta lei entra cm vigor na data de sua publi-
cação.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 04
de julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 6.126, DE 04 DE JULHO DE 1973

Cria os Parques Florestais de Ibitipoca e da
Jaíba, nos municípios de Lima Duarte e Manga.

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

Art. 1. - É criado o Parque Florestal de Ibitipoca, na Fa-
zenda do mesmo nome, nos terrenos incorporados ao patrimônio
do Instituto Estadual de Florestas, conforme escritura pública la-
vrada no Cartório do Segundo Ofício de Notas de Belo Horizonte,
Livro 546-C, fls. 72 a 74, e transcrita sob o n.' 11.456, fis. 15 do
Livro "3-1"., do Registro de Imóveis (Ia Comarca de Lima Duarte.

Art. 2.' - O Parque Florestal de Ibitipoca compreendendo
uma área de 14.887.000 m 2 (quatorze milhões, oitocentos e oitenta
e sete mil metros quadrados) de terras situadas no lugar denomina-
do Fazenda de Ibitipoca, possui os limites e confrontações seguin-
tes: partindo do pp=o, pelo primeiro caminhamento, em divisas
com João Batista, até ao ponto de interseção com a cota 1.521,9;
deste ponto, em confrontação com Totó Borges, até o marco n.'
8, de onde passa a confrontar com Valdivino Bahú, até ao marco
n.9 11; daí, em confrontação com o Município de Bias Fortes, até
ao marco n.' 25; e, (leste marco ao ponto de interseção das estacas
n.'s 31/32, cm divisas com o Município de Lima Duarte; e deste
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ponto, em divisas com Ricardo Borges, por um córrego, até ao
marco n.° 37; seguindo por este mesmo córrego até ao marco n.°
47-64, em divisas com Francisco Moi-eira Delgado, onde tem fim
o primeiro caminhamento; voltando ao pp=o, pelo segundo caini-
nharnento, partindo (leste ponto ao marco n. 9 7, confrontado com
Manoel Ferreira; (leste marco ao marco n." 19, em divisas com José
Alves de Paula; do marco 11. 9 19 ao marco n. 9 27, em divisas com
Jovino de Sales; do marco n. 0 27 ao marco n.° 32, em divisas com
Júlio João Ribeiro; do marco n. 0 32 ao marco n. 0 37, em divisas
com Alcino Teixeira Campos; do marco n. 9 37 ao marco n.0 44-A,
em divisas com Agenor Teixeira Campos; do marco n. 0 44-A ao
marco n.0 46-A., em divisas com Raimundo 1)eodoro Monteiro; do
marco n.° 46-A ao marco n. 9 57-A, em divisas com Dano de tal,
por um córrego, até ao alinhamento dos marcos n.°s 58/59, se-
guindo pelo caminhamenlo, até ao marco n.0 63 mais 62 m (sessen-
ta e dois metros), onde de novo encontra o córrego, em divisas
com Francisco Moreira Delgado, ponto de fechamento dos dois
caminhamentos , tudo conforme planta que se acha arquivada no
Serviço do Patrimônio (Ia Secretaria (te Estado da Administração.

Art. 3. 1 -- É igualmente criado o Parque Florestal de Jaíba,
no Município de Manga, nos terrenos doados ao Instituto Estadual
de Florestas pela Fundação Rum-ai Mineira - ....Colonização e Desen-
volvimento Agrário ----RURALMINAS, conforme escritura pública
lavrada no Livro 191, fls. li e 13 v., do Cartório do 9. 9 Ofício de
Notas de Belo Horizonte.

Art. 4. ---- O Parque Florestal (Ia Jaíba, compreendendo tinia
área (le 6.211 ha (seis mil, duzentos e onze hactares) (te terras si-
tuadas no lugar denominado Jaíba, Município de Manga, possui os
seguintes limites e confrontações: tem como ponto de partida o
marco M-1, que corresponde com a estaca PP+52,00 metros e se
acha a 15 metros do eixo da estrada de Jaibênia a Matias Cardoso;
(lesse marco, segue paralelamente a estrada e conservando-se a 15
metros do eixo, confrontando com terrenos (Ia RURALMINAS, numa
extensão (te 7.645,50 metros até o marco M2; à esquerda, ainda
confrontando com terrenos (Ia RURALMINAS, segue por uma reta
de 6.022,00 metros e no rumo de 27000'00" verdadeiro, até o mar-
co n.° M3, locado a 10 metros do eixo da estrada; à esquerda, segue
paraleiamcntc' a estrada e conservando-se a 10 metros, (lesse eixo
numa extensão de 7.298,00 metros, até o marco n. 0 M4, confrontan-
do com as terras da Várzea (Ia Manga; à esquerda, confrontando
com os terrenos (Ia RURALMINAS, segue na direção leste a uma
distância de 11.939,50 metros., até o marco Ml, ponto (te partida.

Art. 5.' -- Os Parques criados por esta lei ficam sob a admi-
nistração e jurisdição do Instituto Estadual (le Florestas,
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Art. 6. --- É o Poder Executivo autorizado a regulamentar
a presente lei.

Art. 7.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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, em Belo Horizonte, aos 4 de
julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
lido Toti, respondendo pelo Exp. da Secretaria de Est. da
Agricultura

LEI N.° 6.127, DE 04 DE JULHO DE 1973

Suprime o ar!. 10 dos Estatutos do Hospital
Regional do Sul de Minas, com sede na cidade de
Varginha.

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

Art. 1.0 Fica suprimido o art. 10 dos Estatutos do Hospi-
tal Regional do Sul de Minas, com sede na Cidade de Varginha,
organizado pelo Decreto n. 0 10.393, (te 1.9 de junho de 1932.

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

Art. 3•0 - 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 (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Megre Veiloso
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LEI N.9 6.128, DE 04 DE JULHO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Academia Mi-
neira de Medicina", 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 "Academia
Mineira de Medicina", 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 a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.129, DE 05 DE JULHO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a doar máquina
impressora à Fundação Educacional do Bem-Estar
do Menor - PEBEM.

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

Art. 1.°	Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fun-
dação Educacional do Bem-Estar do Menor FEBEM, a máquina
impressora marca "Planeta", formato "AA", de propriedade da Im-
prensa Oficial do Estado.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues

LEI N. 6.130, DE 05 DE JULHO DE 1973

Declara de utilidade pública a Sociedade Be-
neficente "Amigos de libary", com sede na Vila
de Ubary, Município de Ubá.

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
Beneficente "Amigos de Ubary"., com sede na Vila de Ubary, Muni-
cípio de Ubá.

Art. 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 desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 5 de
julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

RAZÕES DO VETO

Ao considerar a Proposição de Lei n. 9 6.662, que altera as
Leis n.s 5.511, de 2 (la setembro de 1970, e 5.688, de 17 de maio
de 1971, e contém outras providências, sou conduzido, por resguar.
do a preceito constitucional, a opor-lhe veto parcial, incidente
sobre a expressão "e a Assembléia Legislativa, pela Mesa", contida
no "caput" do seu artigo 21
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Deve-se aqui salientar, a propósito, que a medida legislati-
va em exame é resultante do Projeto de Lei n. 9 478/72, cuja inicia-
tiva coube ao egrégio Tribunal de Contas, consoante o que dispõe
o inciso III, do artigo 67, da Constituição do Estado, atendidos, por
outro lado, os seus pressupostos constitucionais, pela prévia anuên-
cia do Governo.

Ocorreu que no curso da tramitação legislativa ao Projeto
foi inserida, por via de emenda, a expressão em destaque, que
passou a incorporar o artigo 21 da Proposição, com a qual se
pretende operar a integração de funcionários do Poder Executivo
no quadro de pessoal da Secretaria da egrégia Assembléia Legisla-
tiva.

Com efeito, cabe-me aduzir que a matéria, que se busca dis-
ciplinar através da expressão referida, se inclui dentre aquelas
cuja iniciativa, para o desenvolvimento cio processo legislativo, é
de exclusiva competência do Chefe do Governo, conforme preceitua
o inciso III, do artigo 43, da Constituição do Estado.

Assim, por essas razões, que se fundam na preservação de
princípios constitucionais, oponho o presente veto parcial à Pro-
posição de Lei W1 6.662,, devolvendo-a ao douto reexame da egré-
gia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de julho de
1973

RONDON PACHECO
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.9 6.131, DE 06 DE JULHO DE 1973
Altera as Leis ii.s 5.511, de 2 de setembro de

1970 e 5.688, de 17 de maio de 1971, e contém
outras providéncias.

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

Art. 1. - A Lei n.9 5.511, de 2 de setembro de 1970, passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 14 -

1

IV - conceder licença e férias, a seus Juizes;
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XII - ali/ar auditoria financeira e ortamentária
sobre as contas da administração municipal, bem como
as inspecções que julgar necessárias para o fim do exer-
cício do controle externo".

"Art. 15 -

1—

IX - dar parecer sobre as consultas que lhe forem
feitas pela Administração, por intermédio dos Secretá-
rios de Estado, Diretores de órgãos Autônomos, Autar-
quias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas,
Fundações, um terço, no mínimo, dos membros das câma-
ras municipais e tios Prefeitos, acerca das dúvidas sus-
citadas na execução das disposições legais concernentes
ao orçamento, à contabilidade e às finanças públicas,
salvo nos casos concretos em que o Tribunal tenha que
se pronunciar por força de suas atribuições legais.

XXVII - fixar diárias de viagens de funcionários a
serviço fora da Capital;

XXVIII - autorizar a prestação de serviço em regi-
me de tempo integral, segundo os critérios adotados para
o pessoal do executivo;

XXIX - representar para efeito de imputação cri-
minal, à autoridade competente contra os Prefeitos e
Presidente de Câmaras Municipais que não fornecerem,
no prazo que lhes for fixado, não inferior a 20 dias,
certidões de documentos ou de quaisquer papéis consi-
derados pelo Tribunal necessários ao exame das contas
(los Prefeitos;

XXX - impor multa, sobre o valor do débito, a
quem retiver, além do prazo previsto em lei, qualquer
quantia ou saldo que deverá ter recolhido aos cofres pú-
blico."

"Art. 21 - .

1—

XXI - escolher e nomear substitutos dos ocupantes
de cargos de chefia, em gozo de férias, licenças ou ausên-
cia motivada por trabalho fora cio Tribunal;
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XXII - conceder licença e férias aos Auditores e
pessoal dos serviços auxiliares;

XXIII - expedir atos de reconhecimento de direi-
tos e vantagens relativos aos servidores do Tribunal."

"Art. 72 - Aplicam-se às Autarquias, Departamentos
Autônomos, Empresas Públicas e Sociedade de Econo-
mia Mista, no que couber, as disposições deste Capitulo,
os quais deverão remeter ao Tribunal, até o dia 30 de
janeiro de cada ano., os resultados dos exercícios encer-
rados para a observância das prescrições nele contidas."

"Art. 73 -

§ 1. O Prefeito, para o fim dessa fiscalização,
enviará ao Tribunal os elementos constantes de seus
itens 1 a V, e encaminhará à Câmara Municipal as con-
tas do exercício até o dia 15 de março do ano seguinte,
as quais serão remetidas ao Tribunal, por seu Presiden-
te, no prazo de cinco (5) dias de seu recebimento."

"Art. 96 -

§ 1. - O prazo acima poderá ser prorrogado, a
critério do relator, por igual tempo, e, por deliberação
do Tribunal, por período maior.

§ 2. - Vencido o prazo ou logo que tenha conheci-
mento de haver sido excedido, o Secretário Geral comu-
nicará o fato ao relator ou ao Presidente, conforme o
caso, a fim de que mande cobrar os autos, para despa-
chá-los ou levá-los a julgamento, independentemente de
parecer, podendo, todavia, ouvir outro Auditor, em prazo
fatal e improrrogável;

§ 3,9 - O funcionário que der causa ao retardamen-
to injustificado de cinco ou mais processos, trimestral-
mente, será advertido pelo Presidente (lo Tribunal de
que, se não observar os prazos, ficará sujeito a processo
administrativo para apuração de desídia ou outra falta
funcional em que tenha incorrido.

§ 4. - O servidor que não observar o decurso do
prazo no exame de processo de que foi encarregado não
será considerado eficiente, para efeito de promoção."

"Art. 105 - Quando a residência das pessoas que
devam ser citadas ou notificadas for fora da Capital do
Estado, as citações ou notificações serão feitas por carta

- 55 -

registra(lu do Secretário Geral (10 Tribunal, mas, se não
conhecidos seus endereços, por edital, publicado três
vezes no órgão oficial do Estado.

§ 1. - A intimação dos atos e decisões do Tribunal
presume-se perfeita com a publicação no órgão oficial
do Estado, salvo as exceções previstas em lei.

§ 2. Quando o Oficial Instrutivo for incumbido
de efetuar a citação, notificação ou intimação, observará,
no que couber, o que dispõe a respeito o código de Pro-
cesso Civil e Comercial."

"Art. 111 -- Aos servidores que deixarem de recolher
a importância do débito, no prazo que lhes for fixado,
não superior a 60 (sessenta) dias, serão aplicadas as
cominações legais."

"Art. 123

§ 1. Os pedidos de certidões deferidos pelo Pre-
sidente serão encaminhados à Diretoria ou Departamento
próprio, a fim de extrai-Ias para serem assinadas pelo
Diretor ou Chefe de Departamento respectivo e subscri-
tas pelo Secretário Geral do Tribunal, depois de confe-
ridas.

§ 2. - As cópias, fotocópias e reproduções asseme-
lhadas de documentos do Tribunal de Contas só terão
validade quando conferidas por seu Secretário Geral, que
lhes aporá seu visto."

Art. 2. - Por falecimento de Juiz do Tribunal de Contas do
Estado será devido à sua viúva e, em sua falta, aos filhos menores
ou incapazes, uma penso mensal correspondente à prevista para as
viúvas de Desembargadores.

Art. 3 ,9 O Juiz do Tribunal de Contas, quando no exercício
da Presidência do Tribunal, terá direito, a título de representação,
à gratificação adicional de 1/3 (um terço) do vencimento.

Art. 4•9 - As infrações das leis e regulamentos relativos à ad-
ministração financeira sujeitarão seus autores a multa, não superior
a 10 (dez) vezes do maior salário mínimo, independentemente das
sanções disciplinares aplicáveis.

Art. 5,9 - O art. 1., da Lei n. 9 5.688, de 17 de inalo de 1971,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1. - Os Serviços Auxiliares que completam
a organização do Tribunal de Contas (art. 4,9, itens 1 e II,
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da Lei n. 5.511, de 2 de setembro de 1970) são constituí-
dos de três Diretorias, um Departamento, vinte e quatro
serviços e uma Secretaria Geral.

§ 1. O Anexo 1 que a acompanha fica acrescido
(le mais três pesquisadores de Legislação e Jurisprudência
e elevados os respectivos vencimentos para o nível XV e
o Anexo II fica acrescido do Serviço de Estenografia, Sím-
bolo C-8.

§ 2. 1 - Os redatores de estenografia passam a ter
os vencimentos correspondentes ao nível XVIII."

Art. 6. - A carreira de Auxiliar Instrutivo, constante do
Anexo 1 da Lei 5.688, de 17 de maio de 1971, ficará assim
constituída:

N. de cargos	 Classe	Nível de Vencimentos
25	 1	 X
39	 II	 XI
11	 III	 XIII

Parágrafo único - Para ingresso na carreira de Auxiliar Ins-
trutivo, o candidato deverá ser portador de diploma de curso médio
ou equivalente.

Art. 7• - Ficam extintos 28 cargos de Auxiliar Instrutivo de
nível IX, do quadro de pessoal do Tribunal de Contas e os desse
nível que se vagarem.

Art. 8. - Ficam incluídos, no Anexo II da Lei n.° 5.688, de
17 de maio de 1971, um cargo de Conferente de Pagamentos, símbolo
C-10 e um cargo de Chefe de Garagem., símbolo C-6.

Parágrafo único - Do anexo referido no artigo exclui-se o
cargo de Chefe de Garagem, Símbolo FG-4.

Art. 9• - O Chefe de Gabinete do Presidente e os Oficiais de
Gabinete junto ao Tribunal de Contas perceberão a gratificação de
1/3 (um terço) do vencimento, prevista no § 59, do art. 38, da Lei
n.9 3.214, de 16-10-1964.

Art. 10 - As promoções no Tribunal de Contas obedecerão
ao critério alternado de uma por antigüidade de classe e duas por
merecimento seguidamente, sendo a primeira sempre pelo critério
diverso do da última promoção na classe.

Parágrafo único As demais condições e requisitos para pro-
moção serão os estabelecidos no Estatuto dos Funcionários Públicos
do Estado e expressos no decreto respectivo, com as alterações fi-
xadas em Resolução do Tribunal.
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Art. 11 - Os Inspetores (te Contabilidade deverão ter o título
de bacharéis em Ciências Contábeis e terão os vencimentos do nível
XXII, acrescidos de 50% (cinqüenta por cento) se em regime de
tempo integral.

§ 1. - Fica criada para os Inspetores de Contabilidade a
gratificação (te 20% (vinte por cento) (te produtividade sobre os
vencimentos.

§ 2. - A gratificação de produtividade será concedida por
intermédio de Comissão especialmente constituída para esse fim e
conforme condições fixadas em Resolução.

§ 3v -- A gratificação de produtividade incidirá apenas sobre
os vencimentos correspondentes ao nível do cargo OU função do
servidor, vedado seu cálculo sobre outras de quaisquer natureza,
inclusive as decorrentes (lo tempo (te serviço.

Art. 12 A carreira (te Assessor (te Contabilidade, prevista
no Anexo 1 da Lei 5.688, (te 17 de maio (te 1971, se inicia no nível
XVI e termina no nível XIX (te vencimentos e a seus integrantes se
aplica o disposto nos artigos referentes a tempo integral e gratifi-
cações de produtividade.

Art. 13 -- A carreira de Assessor de Contabilidade constante
do Anexo 1 (Ia Lei n.° 5.688, de 17 de maio de 1971, fica assim
constituída:

N.9 de cargos	 Classe	Nível de vencimentos

30
	 1
	 XVI

20
	 II

	 XVII
12
	 III

	 XVIII
6
	 IV

	 XIX

Art. 14	Fica criado no Anexo II da Lei n.9 5.688, de 17
de maio de 1971, um cargo (te Inspetor (te Finanças, Símbolo C-13.

Art. 15 Aos Diretores, Chefes de Departamentos, Chefes de
Serviço, bem como aos Assistentes de Auditoria, aplica-se igualmen-
te, o disposto nos arti lgos que disciplinam  regime de tempo integral
e a gratificação de produtividade

Art. 16 - O prazo da aplicação (los adiantamentos e supri-
nientos, via de regra, não será superior a sessenta dias, salvo se
a lei estabelecer prazo maior para determinados casos, ou se a auto-
ridade competente o ampliar mediante a necessária justificação, não
podendo, entretanto, quando se tratar (te execução de obra, ultrapas-
sar a data em que ficar concluída.
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Art. 17 - Queni retiver, além. do prezo i)r visto ('01 lei, qual-
quer quantia em saldo que deverá ter recolhido aos cofres públicos,
ficará sujeito à multa prevista no art. 4. (lesta lei.

Art. 18 Nas hipóteses apreciadas pelo Tribunal em con-
sulta, será respeitada a orientação dada, quando do julgamento do
caso concreto corresponder.

Art. 19 - Quando a decisão resultar de interpretação antagô-
nica à proferida eni caso análogo, deverá o Presidente, a requeri-
mento de qualquer .Juiz, convocar o Tribunal Pleno para deliberar
se há divergência e, no caso afirmativo, qual a exegesa a ser fixada,
por cinco votos, no mínimo, de seus membros, inclusive o Presidente.

Parágrafo único -.-- Terá efeito suspensivo a decisão. Solucio-
nada porém a controvérsia o Tribunal emitirá seu pronunciamento,
que se constituirá em norma imodificável, exceto por deliberação
igualmente de cinco de seus membros.

Art. 20 .- Salvo pedido em contrário, os Juizes, Auditores, e
servidores do quadro de pessoal do Tribunal, quando aposentados,
receberão seus proventos na sua Tesouraria.

Art. 21 O Tribunal de Contas (Vetado) poderá(ão) fazer
a integração no seu quadro de pessoal dos funcionários, que, nesta
(lata, nele(s) se encontrem prestando serviço, em virtude de ato de
disposição.

Parágrafo único A integração de que trata o artigo, far-se-á
em cargo de atribuições compatíveis com a capacidade funcional
do servidor e nível de vencimento igual ao do cargo (le que seja
ocupante.

Art. 22 -- Faz jus ao diz-eito de se aposentar com as vanta-
gens do cargo de chefia, o servidor que o exercer por mais de
quatro anos e que esteja atestado por imposição constitucional, à
época da aposentadoria.

Art. 23	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 24 - 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 6 de
julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis
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LEI N.' 6.132, DE 09 DE JULHO DE 1973
Dá a denominação de "Américo Martins da

Costa" ao Fórum da Comarca de Resplendor.

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

Art. 1. -- Denominar-se-á "Américo Martins da Costa" e
Fórum da Comarca de Resplendor.

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 9 de
julho de 1973.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.133, DE 09 DE JULHO DE 1973
Dá a denominação de "Prof. 11 Elza Carneiro

Franco", a Escola Estadual Polivalente de Patos de
Minas.

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

Art. 1.0 - Denominar-se-á "Prof. Elza Carneiro Franco" a
Escola Estadual Polivalente de Patos de Minas.

Art. 2. 9	Esta lei entra em vigor na (lata (te sua publicação.

Art. 3•0	Revogam-se as disposições cm 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 9 de
julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agn elo Corrêa Vianna
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LEI N.9 6.134, DE 11 DE JULHO DE 1973
Autoriza doação de imóvel do Estado, locali-

zado na Cidade de Santos Dumont.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Ação
Social São Miguel ACIEL, com sede em Santos Dumont, o imóvel
localizado à Rua Vigário José de Luca, com área total de 728,36 m2
(setecentos e vinte e oito metros quadrados e trinta e seis decíme-
tros quadrados)

Art. 2. O imóvel se destina a construção da sede social
da Ação Social São Miguel e ao amparo de menores protegidos pela
Cantina do Guri, que funciona supervisionada pela Ação.

Art. 3•9 Fixa-se o prazo de cinco anos para o início das
construções civis, ficando caduca a doação e revertendo-se o imóvel
ao patrimônio do Estado pela inadimplência da condição.

Art. 4. O imóvel se caracteriza por ter frente para a Rua
Vigário José de Luca, numa extensão de 25,60m; limitar-se com
Oswaldo Carvalho em 26,70 tu; com Nevsa Neves em 21,60 m; com
Virgílio Pampaneili em 8,70 tu; com Pedro Elias em linha quebrada
de 3 tu mais 12,25 tu; com José Nogueira Costa em linha quebrada
de 7,70 tu mais 3 tu.

Art. 5•9 -- Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 6.9	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 conto nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
julho de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues

LEI N.9 6.135, DE 20 DE AGOSTO DE 1973

Concede subvenções a diversas instituições

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

Art. 1. - Ficam concedidas na forma (Ia Lei n.9 6.057, de
13 de dezembro de 1972, subvenções às entidades seguintes:

Art. 2.Q As subvenções mencionadas no artigo anterior serão
pagas pela Secretaria de Estado da Fazenda, observados os recursos
orçamentários.

Art. 3. 1 -- De acordo com o disposto no inciso IV, do art.
6', da Lei n.° 4.895, de 29 de agosto de 1968, a Loteria do Estado
de Minas Gerais pagará, no exercício de 1973 e nos termos do que
dispõe a Lei n.° 5.228., de 18 de julho (le 1963, às entidades adiante
enumeradas, as seguintes subvenções:

Art. 4•Q	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 5•9 - Revogam-se as disposições (fll contrário.

Mando.. portanto, a todas as Iutori(la(le, 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
agosto de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Roquette Reis

LEI N.' 6.136, DE 27 DE AGOSTO DE 1973

Revoga artigos da Lei n. o 550, de 20 de de-
:embro de 1949.

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

Art. 1. - Ficam revogados os artigos 78, 79, 80 e 81 da Lei
n.0 550, de 20 de dezembro de 1949, que dispõe sobre concessão de
terras devolutas.

Art. 2. -- A presente lei entra eni vigor na data de sua publi-
cação.
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Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
agosto de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues

LEI N.9 6.137, DE 27 DE AGOSTO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao património do município de Elói Mendes.

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

Art. 1. --- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter
ao patrimônio (lo Município de Elói Mendes, imóvel rural havido
por doação feita ao Estado, através da Lei Municipal n. Q 869, de 10
de agosto de 1969, situado no lugar denominado Barra, com a área
total de 1.947,600 rn 2 (um milhão, novecentos e quarenta e sete mil
e seiscentos metros quadrados) e com confrontações conforme dis-
criminação constante da Escritura de I)oação, lavrada em (lata de
5 de outubro de 1969, no Livro de Notas n.Q 58, fis. 37 verso a 39
verso e registrada em 10 de outubro de 1969, no Livro 3 - j fls.
118, sob o n.? 11.206.

Art. 2.° --- A reversão de que trata o artigo anterior, far-se-á
sem nenhum ônus para o Estado e mediante registro no Cartório.

Art. 3o	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 4•0	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 27 de
agosto de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Doniingues
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LEI N.9 6.138, DE 29 DE AGOSTO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a doar equipamen-
to cinematográfico em desuso à Universidade Ca-
tólica de Minas Gerais.

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

Art. l. - -- Fica o Poder Executivo autorizado a doar, à Uni-
versidade Católica de Minas Gerais, o equipamento cinematográfico
e material de laboratório de cinema e fotografia em desuso, depo-
sitados no Palácio da Liberdade e inscritos no Patrimônio do Estado
sob a numeração 003301 a 003328.

Art. 2.9 -- Esta lei entra em vigor na (lata (te sua publicação.
Art. 3• n -- - 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, cm Belo Horizonte, aos 29 de
agosto de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues

LEI N.9 6.139, DE 06 DE SETEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder E.reeiz(ivo a adquirir imóvel
do Instituto de Previdência dos Servidores do Esta-
do (JPSEMG) que especifica e dá outras provi-
dências.

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

Art. 1 . - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir o
terreno, (te propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), constituído pelos lotes n.°s 17
(dezessete), 19 (dezenove) e 20 (vinte), do quarteirão 30 (trinta),
da 3.' seção urbana, desta Capital, com a área aproximada (te
1.764,00 m 2 (um mil setecentos e sessenta e quatro metros quadrados),
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pelo preço de 13.538. 692,00 (treze milhões quinhentos e trinta e
oito mil e seiscentos e noventa e dois cruzeiros), correspondente ao
valor médio das avaliações procedidas para este fim.

Art. 2. 9 --- O pagamento do imóvel de que trata esta lei será
feito em ORTI\1 (Obrigações Reajustáveis do Tesouro de 1Iinas),
vencíveis no prazo de 5 (cinco) anos, observada a legislação federal
pertinente.

Parágrafo único O produto da operação prevista no artigo
será vinculado à constituição do fundo de reservas técnicas do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, des-
tinado a ocorrer a futuros reajustamentos de pensões.

Art. 3. O Poder Executivo fica igualmente autorizado a
subscrever ações do capital social ordinário cia Companhia Telefô-
nica de Minas Gerais (CTMG) nos termos da Cláusula IV do Con-
vênio firmado entre o Ministério das Comunicações, através cia
Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS, o Estado de
Minas Gerais, através cio Conselho Estadual de Telecomunicações --
COETEL e a Companhia Telefônica de Minas Gerais (CTMG), na
qualidade de subsidiária da TELEBRÁS., objetivando a implantação
cio Plano Estadual de Telecomunicações nas áreas cio Estado conce-
didas à Companhia Telefônica de Minas Gerais (CTMG)

Parágrafo único A realização do capital social de que trata
o artigo será efetivada mediante a incorporação cio imóvel referido
no artigo 1.0 desta lei

Art. 40 As ações ordinárias nominativas da Companhia
Telefônica de Minas Gerais (CTMG) de que o Estado se tornar de-
tentor, por força de sua participação acionária na CTMG, poderão
ser negociadas com o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais (IPSEMG), na forma e condições a serem
fixadas pelo Poder Executivo.

Art. 5 • 0 - - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
setembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues
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LEI N.9 6.140, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aliei-a a redação da Lei ii.° 2.933, de 6 de
novembro de 1963, que criou a Facildade de Filo-
sofia de Passos.

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

Art. 1.0 - Os artigos 2., 5., § 2.1 , e 9.0 , da Lei n.° 2.933, de
6 de novembro de 1963, que dispõe sobre a criação da Faculdade
de Filosofia de Passos, passam a viger com a seguinte redação:

"Art. 2.0 - A Fundação terá como finalidade criar
e manter nos termos cia legislação federal que regula
a matéria, a Faculdade de Filosofia de Passos e outras
escolas e faculdades que venham a ser instituídas ou
encampadas, na forma desta lei.

Art. 50 --

§ 1. --

§ 2. -- 	Conselho elegerá seu Presidente dentre os
membros efetivos.

Art. 9•Q -- A Fundação, por proposta justificada do
Presidente do Conselho Curador e mediante aprovação de
seus membros, poderá encampar ou instituir escolas ou
faculdades de ensino superior."

Art. 2.0	Suprima-se o artigo 11 da Lei n. 2.933, de 6 de
novembro de 1963.

Art. 3.9	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4•0	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.

I)acla no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
setembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Ag4zelo Corrêa Vianna
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RAZÕES DO VETO

A egrégia Assembléia Legislativa submete à minha delibera-
ção, na conformidade do que preceitua o artigo 44, da Constituição
do Estado, a Proposição de Lei n.° 6.692, que dispõe sobre registro
de entidades subvencionadas, pelo Estado e contém outras provi-
dências.

Sem embargo dos elevados propósitos que inspiraram a dire-
triz geral na elaboração das normas contidas da proposta legislati-
va em exame, vejo-me na contingência de discordar da inserção
em seu texto de regras rígidas, quando se busca disciplinar matérias
estritamente administrativas, referentes às provas a que se devem
sujeitar as entidades subvencionadas, bem como no processo de pa-
gamento da subvenção respectiva.

E bem de ver que a ação social do Estado, nesse campo
restrito, há de ser ajustada a uma normatividade jurídica que lhe
permita atuar em consonância com a dinâmica que o fenômeno
social venha a requerer do Poder Público.

Reconhecendo-se, assim, que a espécie deve reger-se por nor-
mas flexíveis que a um tempo assegurem o bom emprego dos recur-
sos públicos e possibilitem a Administração a orientar-se por crité-
rios regulamentares, como dc resto já ocorre, deixo de sancionar
na Proposição de lei em referência todos os incisos e parágrafos
do seu artigo 2.' e a expressão: "instruído com os seguintes documen-
tos", contida em seu caput."

Excluo ainda da Proposição o seu artigo 4.' e incisos; artigos
5.' e 6., com todos parágrafos deste.

Assim, procedo para que subsistam, na legislação estadual, as
normas que eficazmente, regem o assunto.

Ademais, acresce salientar que o artigo 7•0 da proposta, ora
convertido em disposição legal, oferece ao Executivo condições para
o conveniente disciplinamento da matéria, pela forma regulamentar.

Por essas razões, ditadas pelo resguardo do interesse público,
devolvo a Proposição de Lei n. 0 6.692 ao douto reexame da egrégia
Assembléia Legislativa., com o presente veto parcial incidente sobre
os artigos., parágrafos, incisos e expressão que nestas destaco.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de setembro
de 1973.

RONDON PACHECO
Governador do Estado de Minas Gerais
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LEI N.9 6.141, DE 13 DE SETEMBRO DE 1973

Dispõe sobre registro de entidades subvencio-
nadas pelo Estado e contém outras providências.

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

Art. 1. - O recebimento de subvenções de Entidades da
Administração Estadual, Direta e Indireta, por entidades de caráter
assistencial, beneficente ou filantrópico, fica condicionado a prévio
registro da instituição no Departamento de Ação Social da Secre-
taria de Estado do Trabalho e Ação Social.

Art. 2.' O registro, a que se refere o artigo anterior proces-
sar-se-á mediante requerimento, dirigido ao Chefe do Departamento
de Ação Social (Vetado):

1 - (Vetado);
11 - (Vetado)

1.0	(Vetado).
§ 2.'	(Vetado).
§ 30 -- (Vetado)
Art. 3.' -- Do indeferimento do pedido de registro cabe recur-

so, no prazo de 15 (quinze) dias, para o Secretário de Estado do
Trabalho e Ação Social.

Parágrafo único - O prazo estabelecido no artigo conta-se
a partir da publicação do despacho de indeferimento no órgão
oficial do Estado.

Art. 49 - (Vetado)

1	(Vetado);
II -- (Vetado)
III	(Vetado).

Art. 5.' - (Vetado)
Art. 6. - (Vetado).
§ 1.' - (Vetado)
§ 2.' (Vetado)
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Art. 7 •9 - A presente lei será regulamentada no prazo de
60 (sessenta) dias de sua publicação.

Art. 8.0 -.-- Esta lei entra em vigor em 1. 1 de janeiro de 1974.
Art. 9•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 13 de
setembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Cícero Dumoni
Fernando A. R. Reis

LEI N.' 6.142. DE 1.9 DE OUTUBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial no valor de Cr,t 8.366,52 à Secretaria de
Estado da Fazenda.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito especial de Cr$ 8.366,52 (oito mil, trezentos e sessenta e seis cru-
zeiros e cinqüenta e dois centavos) à Secretaria de Estado da Fazen-
da, para atender, no corrente exercício, ao pagamento de pensões
especiais às viúvas do ex-Deputado Alvaro Sales e do Professor Alisson
Pereira Guimarães, concedidas pelas Leis n.° 6.073 e 6.079, de 12 e
26 de abril de 1973, respectivamente.

Art. 2. - Para atender aos encargos decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
dotações correspondentes a Despesas Correntes ou de Capital do
Orçamento vigente do Estado, até o valor do crédito autorizado pelo
artigo anterior.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm 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 1. <1 de
outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.9 6.143, DE 1.9 DE OUTUBRO DE 1973

Modifica para Fundação Educacional de Ituiu-
taba a denominação da entidade instituída na for-
ma da Lei n.9 2.914, de 30 de outubro de 1963.

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 Fundação Educacional de
Ituiutaba a Fundação Universidade do Triângulo Mineiro, instituída
pelo Decreto n. 9 8.691, de 15 de setembro de 1965, na forma da Lei
n.9 2.914, de 30 de outubro de 1963.

Art. 2. - A Fundação Educacional de Ituiutaba adaptará seu
Estatuto ao disposto no artigo anterior.

Art. 3 • 9 -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte, aos 1. o de
outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna
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LEI N.' 6.144, DE 02 DE OUTUBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato
de financiamento com o Serviço Federal de Habi-
tação e Urbanismo - SERFHAU para os estudos
de detalhamento e implantação do Plano Metropo-
litano de Belo Horizonte	PLAMBEL.

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 contratar com
o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo SERFHAU -- por
intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda, observada a legis-
lação pertinente, um empréstimo até o montante de Cr$ 2.880.000,00
(dois milhões oitocentos e oitenta mil cruzeiros), de principal, para
financiamento dos estudos de detalhamento e implantação do Plano
Metropolitano de Belo Horizonte - PLAMBEL.

§ 1. O valor do empréstimo obtido se sujeitará à correção
monetária, na forma em que for regulamentada pelo Banco Nacio-
nal de Habitação - BNH, juros de até 7% (sete por cento) ao ano,
prazo de carência de até 6 (seis) meses, e mais as taxas estabele-
cidas em caráter geral pelo BNH e pelo SERFHAU, para a transação.

§ 2. Para garantia do empréstimo o Poder Executivo pode-
rá oferecer fiança bancária ou caução de ações de sua propriedade.

Art. 2.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a aceitar o foro
do Estado da Guanabara para dirimir quaisquer controvérsias de-
correntes da execução do contrato de financiamento.

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na (lata 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 desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

Fernando Antônio R. Reis
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RAZÕES DO VETO

Ao examinar a Proposição de Lei n. 0 6.698, que autoriza o
Poder Executivo a firmar contrato de financiamento com o Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo SERFHAU para os estudos
de detalhamento e implantação do Plano Metropolitano de Belo
Horizonte PLAMBEL, sou compelido, por motivos de interesse
público, a opor-lhe o presente veto parcial, incidente sobre a
expressão "de até 7% (sete por cento) ao ano" contida no § 1. 1 do
seu artigo 1.0.

Tratando-se de autorização para contraiar empréstimo com
órgão da Administração Federal, torna-se desnecessária a fixação do
limite da taxa de juros, eis que esta matéria se sujeita a controle
do Governo da União. É de ver-se que a limitação constante do
texto poderá implicar em óbices à efetivação da operação de crédi-
to de que cogita a Proposição de Lei em exame.

Estes os motivos de interesse público que me conduzem a opor
veto à expressão em destaque, fazendo devolver a Proposição de Lei
n.9 6.698 ao esclarecido reexame da egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro
de 1973.

RONDON PACHECO
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.9 6.145, DE 04 DE OUTUBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial no valor de Cr$ 324. 499,00, à Secretaria
de Estado da Fazenda.

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

Art. l. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito
especial de Cr$ 324.499,00 (trezentos e vinte e quatro mil, quatrocen-
tos e noventa e nove cruzeiros) à Secretaria de Estado da Fazenda,
para atender aos encargos decorrentes da desapropriação do imóvel
situado em Montes Claros, destinado à instalação do Conservatório
Estadual de Música "Lorenzo Fernande", nos termos do disposto no
Decreto n. 9 15.157, de 6 de janeiro de 1973.
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Art. 2. - Para o cumprimento cio disposto no artigo anterior,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
até o valor cio crédito cogitado, (lotações constantes cio Orçamento
vigente do Estado.

Art. 3. - 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 desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.9 6.146, DE 04 DE OUTUBRO DE 1973

Isenta de emolumentos e taxa de expediente o
registro da relação de despesas realizadas com re-
cursos do Fundo de Participação dos Municípios,
quando promovido por Prefeitura Municipal.

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

Art. 1. - O registra, nos Cartórios de Títulos e Documen-
tos, da relação de despesas realizadas com recursos do Fun-
do de Participação dos Municípios, quando promovido por Pre-
feitura Municipal, fica isento do pagamento de emolumentos pre-
vistos na TABELA 30 - PARTE ESPECIAL - cia Lei n. 9 5.959,, de
27 de julho de 1972, que contém o Regimento de Custas e Emolu-
mentos do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A isenção de que trata o artigo abrange
igualmente a renda cio Estado a que se refere o artigo 35 (Ia citada lei.

Art. 2. - Fica acrescentado ao artigo 91 da Lei n.9 5.960,
de 1. 1 de agosto de 1972, o inciso VII, com a seguinte redação:

"VII ao registro, nos Cartórios de Títulos e
Documentos, da rclação de despesas realizadas com re-
csos do Fundo de Participação dos Municípios, quando
promovido por Prefeitura Municipal".

- 73 -

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4,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
cumpri!-, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 4 de
outubro de 1973.

RONDON PAG!IEGO
Abílio Machado Filho
Fernando António R. Reis

LEI N.9 6.147, DE 23 DE OUTUBRO DE 1973
Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel

com o Município de Sanfona do Deserto.

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

Art. i. ,, -- Fica o Podei- Executivo autorizado a permutar
o terreno e respectivo prédio de propriedade do Estado, constituí-
do da área de 1 .200,00 m 2 (um mil e duzentos meti-os qua(lra(IOS)
situado à Praça Maur() HoqUet( Ii ilio, na Cidade (te Santana do
Deserto, onde funcionavam OS Escolas Reunidas Governador Jus-
celino Kubitschek, pelo prédio, (te propriedade (lo Município de
Santana cio 1)esei-to, situado no loteamento denominado Bom Pastor,
com a área de 2.000,00 rn2 (dois mil metros quadrados), atual-
mente ocupado pelas mencionadas Escolas.

Parágrafo único - A permuta a que se refere o artigo far-
-se-á sem torna para qualquer das partes.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 3,9 - Revogam-se as disposições em contrário.contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridoles, 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 (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de
outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna
José Gomes Domíngues
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LEI N.' 6.148, DE 23 DE OUTUBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Fluminense Es-

porte Clule", com sede na Cidade de Lagoa Santa.

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública o "Flumi-
nense Esporte Clube", com sede na Cidade de Lagoa Santa.

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 23
de outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.149, DE 24 DE OUTUBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Brasil Futebol

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

O Povo cio 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 "Brasil Fu-
tebol Clube", associação civil sediada na Cidade de Juiz de Fora.

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 24
de outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N.9 6.150, DE 24 DE OUTUBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a União Colegial
Municipal de Nepornuceno.

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 "União
Colegial Municipal de Nepomuceno", com sede na Cidade de Ne-
pomuCeno.

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

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

Mando., portanto, a todas as autoridades, :i 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 24
de outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.151, DE 24 DE OUTUBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
"Unidos Pêlo Amor", com sede na Cidade de Juiz
de Fora.

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

Ar!. 1. - Fica declarado (te utilidade pública o Centro
Espírita "Unidos Pelo Amor",, associação civil com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

Art. 2. - 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 conhe,
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 24
de outubro (te 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.152, DE 25 DE OUTUBRO DE 1973

Autoriza a integração de servidores no Quadro
de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legisla-
tiva.

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

Art. 1 .9 A Mesa da Assembléia Legislativa fica autorizada
a fazer a integração, no Quadro de Pessoal de sua Secretaria,
dos servidores que, em 6 de julho de 1973, nela se encontravam
prestando serviço cio virtude (te disposição.

§ 1. - Para os fins (leste artigo, fica assegurado ao servi-
dor o direito de manifestar opção, perante a Mesa cia Assembléia
Legislativa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da (lata (lesta
lei.

§ 2. - Os cargos que não forem ocupados em virtude de
opção do servidor ficarão automaticamente extintos.

Art. 2. - Ficam criados em	Quadro Suplementar do
pessoal (Ia Secretaria da Assembléia Legislativa os seguintes cargos:

Denominação	 Símbolo de	NY de
Vencimentos	Cargos

1 - Datilógrafo ............	AL-6	 48
2 - Auxiliai- de Conhj)i1icia(e	AL-7	 01
3	Contínuo-Servente ........	AL-1	 01
4	Agente de Segurança ......	AL-4	 02
5 -- Engenheiro ............	AL-29	 01
6	Médico ..............	AL-16	 01
7 - Dentista ..............	AL-16	 03
8 - Enfermeiro ............	AL-15	 03
9 - Motorista ............	AL-4	 03

10 - Assessor de Imprensa .	AL-26	 01
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§ 1.° - Serão enquadrados nos cargos a que se refere este
artigo os servidores que estejam em exercício de funções com
eles compatíveis.

§ 2.	Feita a integração, considera-se extinto o cargo ori-
ginariamente ocupado pelo servidor.

Art. 3• o Fica a Mesa da Assembléia Legislativa autoriza-
da a proceder, na forma regulamentar, ao enquadramento do pes-
soal à disposição nos termos desta lei, independentemente do re-
gime de acesso, conforme dispõe a Resolução n. 9 800, de 5 de ja-
neiro de 1967, que estabelece o Regulamento Geral da Secretaria
da Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Para efeito (te seu enquadramento, o
funcionário que não pertença aos quadros de pessoal do Estado
apresentará certidão de exoneração do seu cargo de origem.

Art. 41 - Não se contará o tempo anterior a esta lei, para
fins de pagamento de quaisquer diferenças ou vantagens que, por-
ventura, se verificarem entre a remuneração decorrente da situação
nova do servidor e os vencimentos (lo cargo dc que é ou foi titular,
em sua repartição de origem OU na Assembléia Legislativa por re-
crutamento amplo, em comissão.

Art. 5•0 - Para atender ao disposto nesta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 210.000,00
(duzentos e dez mil cruzeiros), podendo, para tanto, anular,, total
ou parcialmente, dotações correspondentes a despesas correntes ou
de capital do Orçamento vigente cio Estado, até o montante do cré-
dito cogitado no artigo.

Parágrafo único Nos exercícios subseqüentes, as despe-
sas correrão pela (lotação própria do Orçamento da Assembléia
Legislativa.

Art. 6. - Esta lei entra em vigor na (lata (te sua publicação.
Art. 7.° - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25
de outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues
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LEI N.' 6.153, DE 26 DE OUTUBRO DE 1973

Autoriza doação de imóvel, à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, na Ci-
dade de Uberlândia.

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

Art. 1. É o Poder Executivo autorizado a doar, à Asso-
ciação de Pais e Amigos (los Excepcionais - APAE, de Uberlândia,
a área de terreno (Ia antiga cadeia pública, localizada na Rua Ti-
radentes, dividindo, pelo lado direito, com Custódio da Costa Pe-
reira, pelo esquerdo, com Olímpio de Freitas Costa e, pelo fundo,
com Antônio Augusto Ferreira e Costa, tudo conforme a transcrição
constante do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas daquela
cidade, lancado no Livro 3-B fls. 103.

Art. 2. - O imóvel, objeto da doação, destina-se à constru-
ção da sede local da entidade donatária e reverterá ao domínio do
Estado se lhe for dada destinação diversa ou se, no prazo de 5
(cinco) anos, não se efetivar a construção.

Art. 3,1	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 4•9	Revogam-se as disposições em contrário, especial-

mente a Lei n. Q 6.051, de 6 de dezembro de 1972.

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 26
de outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues

LEI N.' 6.154, DE 29 DE OUTUBRO DE 1973

Transforma em Fundação a Escola de Belas
Aries e Artes Gráficas de Belo Horizonte - Escola
Guignard.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. Fica transformada cm Fundação, com a denomi-
nação de "Fundação Escola Guignard", a Escola (te Belas-Artes e
Artes Gráficas (te Belo Horizonte - - Escola Guignard, criada pela
Lei n.° 4.181, (te 27 (te maio de 1966.

Parágrafo único ---- A Fundação Escola Guignard será vincula-
da à Secretaria de Estado do Governo, integrando a estrutura da
Imprensa Oficial.

Art. 2. --- A Fundação Escola Guignard reger-se-á por esta-
tuto aprovado, em decreto, pelo Governador do Estado, adquirindo
personalidade jurídica mediante a inscrição, no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, do seu ato constitutivo, bem como do seu estatu-
to e do decreto que o aprovar.

Art. 3. ---- O patrimônio (Ia Fundação será constituído:

1 pelo acervo da Escola de Belas-Artes e Artes Gráficas
de Belo Horizonte - Escola Guignard, criada pela Lei n.° 4.181,
de 27 de maio de 1966, e organizada pela Lei n. 0 4.237, de 26 de agos-
to de 1966, cuja doação, a ser feita pelo Estado (le Minas Gerais à
mesma Fundação, fica, desde logo, autorizada;

II --•- pela transferência, à (lotação orçamentária (la Funda-
ção, prevista no item III (leste artigo, (Ias (lotações orçamentárias
do Estado, destinadas à manutenção (Ia Escola de Belas-Artes e
Artes Gráficas de Belo Horizonte	Escola Guignard;

III - pelas (lotações orçamentárias próprias., destinadas à
manutenção da Fundação, e consignadas especificamente em seu
favor no orçamento do Estado de Minas Gerais, anualmente;

IV - pelas doações, subvenções e auxílios que lhe forem
concedidos ou destinados pela União, Estado, Municípios, por par-
ticulares, entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras,
internacionais ou multinacionais;

V - pelos direitos e rendas de seus bens e serviços.

1. --- Para a obtenção dos recursos destinados à sua ma-
nutenção, previstos no item III (teste artigo, a Fundação elaborará,
anualmente, o seu orçamento, devidamente homologado pelo Secre-
tário de Estado do Governo, após prévio parecer do Diretor da Im-
prensa Oficial., e de conformidade com as instruções baixadas pela
Secretaria de Estado da Fazenda.

2. O ensino ministrado pela Fundação será gratuito
apenas para quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, prova-
rem falta ou insuficiência de recursos.
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Art. 4. 1 - Os bens e direitos da Fundação somente poderão
ser utilizados para realização (los objetivos previstos nesta lei, per-
mitidas, porém, a alienação de bens e a cessão de direitos para a
obtenção de rendas, mediante prévia autorização do Governador do
Estado.

Art. 5.	No caso de extinguir-se a Fundação, seu patrimô-
nio reverterá ao Estado de Minas Gerais.

Art. 6.	- A Fundação prestará contas, anualmente, ao Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 7. - O Governador do Estado designará o represen-
tante do Estado para os atos constitutivos (ia Fundação, compre-
endidos os que forem necessários à integração dos bens e direitos
a que se refere o art. 31•, bem como para a adoção de quaisquer
outras providências que visem à constituição do patrimônio inicial
da entidade.

Art. 8.° --- - Constituem objetivos da Fundação:

a) ministrar o ensino das Artes Plásticas e (Ias Artes Grá-
ficas;

b) pesquisar manifestações e realizações históricas das Ar-
tes Plásticas e das Artes Gráficas ocorridas em território mineiro,
no propósito (te analisá-las, compreendê-las e difundi-las;

e) contribuir para a educação da comunidade , no setor (Ias
Artes Plásticas e das Artes Gráficas;

(1) promover exposições, salões de Artes, conferências, sim-
pósios, concursos, publicações e quaisquer outras iniciativas que
visem ao aperfeiçoamento, ao estímulo e à difusão das Artes Plás-
ticas e das Artes Gráficas;

e) manter intercâmbio coro instituições congêneres do Es-
tado, do País e do Estrangeiro.

Parágrafo único Para ministrar o ensino das Artes Plás-
ticas e das Artes Gráficas, a Fundação instituirá, progressivamente,
de acordo com suas possibilidades em recursos humanos e mate-
riais, os seguintes cursos:

J	em nível superior:

a) Curso de Graduação em Artes Plásticas;
h) Curso de Mestrado em Artes Plásticas;
e) Curso de Doutorado. em Artes Plásticas;
(1) Cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização

previstos na legislação do ensino superior, em Artes Plásticas,
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II - Em nível de 2. 9 grau: ensino de 2. grau, com habili-
tações profissionais do setor das Artes Plásticas e das Artes Gráfi-
cas, segundo as normas baixadas pelos Conselhos Federal e Estadual
de Educação.

III	Curso (te Iniciação Artística.
IV --- Cursos assistemáticos, de livre iniciativa, sem obser-

vância (te nível de escolaridade, para fins de difusão e aperfeiçoa-
mento cia cultura artística

Art. 9.' Poderá a Fundação instituir também um Centro
de Educação Artística, para atendimento do disposto no art. 3.°,
letras b e e, da Lei Federal n: 5.692, de 11 de agosto de 1971.

Art. 10 A Fundação tem por patrono o Mestre Alberto da
Veiga Guignard, cuja obra e escola preservará como patrimônio e
expressão de cultura (lo Povo Mineiro.

Art. 11 - - A Fundação será administrada por um Conselho
de Curadores, constituído de 5 (cinco) membros efetivos e igual
número de suplentes, todos de livre nomeação do Governador do
Estado, e escolhidos dentre pessoas de reconhecida probidade e
experiência relacionada com os objetivos da entidade, por um
mandato de 3 (três) anos, que poderá ser renovado.

1:	O Conselho de Curadores elegerá o seu Presidente.
§ 2.v O Presidente do Conselho de Curadores exercerá

as funções de Presidente da Fundação, e a representará, em juízo
ou fora dele, não percebendo remuneração pelo exercício do cargo.

§ 3Q Os membros efetivos do Conselho de Curadores ou os
suplentes, quando cm exercício, farão jus apenas à cédula de pre-
sença por i-eunião a que comparecerem e lhes é vedado ocupar
cargo ou função remunerada na Fundação.

§ 4.1 - O Diretor da Escola mantida pela Fundação, e desti-
nada a ministrar os cursos a que se refere o parágrafo único do
art. 8. 1 , participará das reuniões do Conselho de Curadores, sem
direito a voto, salvo quando., pela natureza cia matéria a ser discuti-
da, essa presença for dispensável, a juízo do Presidente.

Art. 12 ---- Compete ao Conselho de Curadores:

definir a política geral da entidade e as suas áreas de
atividade, segundo os objetivos previstos no art. 8. 9 e respectivo
parágrafo único;

II - elaborar o Estatuto da Fundação e respectivas modifi-
cações, submetendo-os ao Governador do Estado, por intermédio
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do Secretário (Te Estado do Governo, com prévio parecer do Dire-
tor da Imprensa Oficial, para fins de aprovação em decreto e pos-
terior inscrição no competente Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

III	elaborar o seu próprio regimento;
IV - aprovar os planos gerais de trabalho tia entidade e

respectivo orçamento anual;
V - propor a estrutura administrativa, o quadro do pessoal,

e a fixação de salários respectivos, à aprovação do Governador do
Estado, por intermédio tio Secretário de Estado do Governo, após
prévio parecer cio Diretor da Imprensa Oficial;

VI	fiscalizar a execução do orçamento e autorizar trans-
ferências de verba;

VII - deliberar sobre a prestação de contas apresentada,
anualmente, pelo Diretor da Escola;

Viri	prestar contas anuais ao Tribunal de Contas do
Estado;

IX - apreciar o relatório anual dos trabalhos., apresentado
pelo Diretor da Escola,;

X - decidir, mediante proposta tio Diretor cia Escola, sobre
a fixação de anuidades escolares, taxas e emolumentos, e sua isen-
ção, observado o disposto no § 3•9 do art. 3•Q•

XI -- exercer as demais atribuições decorrentes de lei ou
do Estatuto da entidade.

Art. 13	As deliberações do Conselho de Curadores serão
executadas pelo Diretor (Ia Escola.

Art. 14 O Diretor da Escola será nomeado pelo Presidente
da Fundação, na forma disposta no Estatuto da entidade, obser-
vada a legislação do ensino superior.

Art. 15 Além das atribuições inerentes ao cargo de Dire-
tor de estabelecimento de ensino superior, previstas na legislação
do ensino desse grau, compete ao Diretor cia Escola:

1 dirigir, superintender e fiscalizar, direta ou indireta-
mente, todos os órgãos da Fundação, e assegura!- o seu regular fun-
cionamento e a eficiência das respectivas atividades;

II - propor ao Conselho de Curadores a estrutura adminis-
trativa cia Fundação, com o respectivo quadro de pessoal e a fixa-
ção de seus salários, o planejamento anual das atividades e seu
cronograma de execução, o orçamento anual, as modificações do
Estatuto da entidade, e o Regimento cia Escola, eiaharacio na forma
prevista na legislação cio ensino superior;
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III	prestar contas anuais ao Conselho de Curadores;

IV	apresentar ao Conselho de Curadores o relatório anual
das atividades da Fundação;

V contratar, licenciar, designar, punir e dispensar o pes-
soa], nos termos cio Estatuto da Fundação e da Consolidação das
Leis do Trabalho;

VI - abrir contas bancárias e movimentar os fundos cia
entidade, nos estabelecimentos oficiais ou caixas econômicas esta-
duais, na forma prevista no Estatuto (Ia Fundação;

VII	assegurar a normalidade da escrituração e do contro-
le contábil;

VIII exercer as demais atribuições decorrentes do Esta-
tuto (Ia entidade ou que lhe venham a ser cometidas pelo Conselho
de Curadores.

Art. 16 -- Ao pessoal técnico, administrativo, auxiliar e do-
cente tia Fundação, ou de qualquer outra categoria ou função,
aplicar-se-á a legislação trabalhista (CLT)

§ 1. O pessoal em exercício na Escola de Belas-Artes e
Artes Gráficas de Belo Horizonte -- Escola Guignard, ora transfor-
mada em Fundação, poderá continuar sob o regime jurídico em
que se encontra ou optar pela participação no quadro da Fundação.,
sujeito ao regime da legislação trabalhista.

§ 2.' O tempo de serviço prestado ao Estado pelos servi-
dores optantes de que trata o parágrafo anterior será integralmen-
te computado quando da apuração dos respectivos direitos traba-
lhistas, a cargo da Fundação.

§ 3•1 -- Somente por iniciativa do Conselho de Curadores
poderá ser designado, a qualquer título, servidor público da admi-
nistração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, para
prestar serviços à Fundação ou à sua disposição ser colocado.

§ 4. -- O servidor designado na forma cio parágrafo ante-
rior submeter-se-á ao regime disciplinar e de trabalho (Ia Fundação.

Art. 17 - -- A Fundação não poderá aplicar mais de 70%
(setenta por cento) de seus recursos em custeio de despesa de pes-
soal, qualquer que seja a situação deste.

Art. 18 ---- A Fundação Escola Guignard, entidade de utili-
dade pública, não terá fins lucrativos, dispositivo este que constará
expressamente tio respectivo estatuto,
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Art. 19	Esta lei entra em vigor na (lata da sua publicação.
Art. 20 -- Revogam-se 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 29
de outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António Roquelte Reis

LEI N.9 6.155, DE 29 DE OUTUBRO DE 1973

Autoriza a instituição da Fundação Educacio-
nal de Brasópolis 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 Governo do Estado autorizado a instituir
a Fundação Educacional de Brasópolis, com sede na cidade do
mesmo nome., a qual se regerá por estatuto aprovado em decreto do
Executivo.

Parágrafo único ---- A Fundação Educacional de Brasópolis
denominar-se-á "Monsenhor Joaquim de Oliveira Noronha".

Art. 2. -- A Fundação, como entidade autônoma, adquirirá
personalidade jurídica pela inscrição no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas (10 seu ato constitutivo, bem como de seu estatuto e do
decreto que o aprovai-.

Art. 3•9 A Fundação terá por objetivo criar e manter, na
conformidade da legislação federal e normas fixadas pelos Conse-
lhos Federal e Estadual de Educação, e sem fins lucrativos, cursos
de nível médio e superior (te acordo com o esquema de prioridade
a ser elaborado pelo Conselho de Curadores.

Art. 4•Q O Conselho de Curadores estabelecerá anualmente
uma percentagem de vagas gratuitas para alunos que demonstrarem
efetivo aproveitamento e provarem falta ou insuficiência de recursos.

Parágrafo único - A gratuidade prevista neste artigo po-
derá ser substituída pelo regime de concessão de bolsas de estudo,
exigido o posterior reembolso, na forma determinada pelo Conselho
de Curadores.

Art. 59 - O patrimônio (ia Fundação será constituído:

1 - pela incorporação dos bens doados à Fundação Facul-
dade (te Agronomia de Brasópolis, inclusive os títulos (Ia dívida
pública estadual a que se refere o artigo 4•1, inciso 1, da Lei n.
4.709, de 8 de abril de 1968, mantida a sua inalienabilidade;

II - pelas doações e subvenções que lhe venham a ser feitas
ou concedidas pela União, pelo Estado e pelo Município ou por
entidades públicas e particulares.

§ 1.9 Os bens e direitos da Fundação somente poderão ser
utilizados pala realizar OS objetivos previstos nesta lei, permitidas,
porém, a alienação dos bens e a cessão de direitos para obtenção
(te rendas.

§ 2. - Na hipótese (te extinguil-( a Fundação, SCtI l)atrimô-
nio reverterá ao Estado de Minas Gerais.

Art. 6. ---- O Governador designará o representante do Esta-
(to para os atos constitutivos da Fundação, compreendidos os que
forem necessários à incorporação dos bens a que se refere o artigo
5., inciso 1, bem como quaisquer outros atos visando à constituição
(lo patrimônio inicial da entidade.

Art. 7. - A Fundação será administrada por um Conselho
de Curadores, composto de 3 (três) meflil)ros e 3 (três) suplentes,
designados livremente pelo Governador do Estado dentre pessoas
de ilibada reputação e notório saber, com mandato de 4 (quatro)
anos, permitida a recondução.

§ 1. - O Conselho de Curadores elegerá o seu Presidente,
que exercerá as funções de Presidente da Fundação.

§ 2. --- Co..io úigi.us de dciil,eiaçiio e fiscalização, a Funda-
ção terá ainda, respectivamente, a Assembléia Geral e o Conselho
Fiscal, a serem constituídos na forma que dispuser o estatuto.

Art. 8. - A Fundação aplicará em melhoramentos escolares
os saldos verificados ciii seu balanço anual e, através do Conselho
de Curadores, prestará contas, anualmente, ao Tribunal de Contas
rio Estado.

Art. 9•9 Os estabelecimentos mantidos pela Fundação mi-
nistrarão ensino de 2.v grau e superior, conforme estabelecer o
seu regimento interno e nos tem-mos da legislação específica.

Art. 10 --- Qualquer modificação do estatuto da Fundação
será de iniciativa do Conselho de Curadores, que submeterá a
respectiva proposta ao exame do Conselho Estadual de Educação e
dependerá de aprovação em decreto a ser baixado pelo Executivo,
com anotações no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
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Parágrafo único -- Os regimentos dos estabelecimentos de en-
sino que forem criados serão elaborados pelo Conselho de Curado-
res e submetidos à aprovação cio Conselho Estadual de Educação.

Art. 11 --. A Fundação, por proposta justificada do seu Pre-
sidente e mediante aprovação do Conselho de Curadores, poderá
autorizar os estabelecimentos de ensino superior que instituir a
incorporarem-se à universidade ou a congregarem-se com estabe-
lecimentos isolados de localidade próxima, observado o disposto
nos artigos 8. Q e 10, da Lei Federal n.Q 5.540, de 28 de novembro
de 1968.

Parágrafo único - A efetivação da incorporação ou da aglu-
tinação de que trata o artigo dependerá de prévia aprovação, pelo
Conselho Estadual de Educação, de adaptações regimentais que
incluam dispositivos aplicáveis à espécie.

Art. 12 O pessoal, inclusive de magistério, admitido para
prestação de serviços à Fundação, ficará sujeito, exclusivamente, às
leis trabalhistas.

Art. 13 - Com a instituição cia Fundação prevista nesta lei,
observado o disposto no artigo 5 • 9, inciso 1, extinguir-se-á a Funda-
ção Faculdade de Agronomia de Brasópolis, instituída na forma da
Lei n.9 4.709, de 8 de abril de 1968.

Art. 14	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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 29
de outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Agnelo Corrêa Vianna
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.9 6.156, DE 30 DE OUTUBRO DE 1973

Autoriza doação de terreno de propriedade do
Estado à Municipalidade de Monte Carmelo.

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 o Poder Executivo autorizado a doar, à
Municipalidade de Monte Carmelo, terreno de propriedade do Esta-
do, situado naquela cidade., à Praça Getúlio Vargas, com área de
1.200 m2 (mil e duzentos metros quadrados), reservando-se ao Pa-
trimônio Estadual a faixa do mesmo terreno na qual se acha edifi-
cado o Posto de Saúde local.

Art. 2. A medida de que trata o artigo anterior será efe-
tivada tão logo a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo concreti-
ze a doação definitiva, ao Estado, do terreno de propriedade da
mesma, onde se acha edificado o novo Fórum local.

Art. 3 • 1 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 4•9	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 LiLerciade, em Belo Horizonte, aos 30
de outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingizes

LEI N.9 6.157, DE 30 DE OUTUBRO DE 1973

Autoriza permuta de imóvel na Cidade de Bom
Despacho.

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 permutar o
imóvel de propriedade do Estado, situado à Praça da Matriz, na
Cidade de Bom Despacho, com a área de 1.989 m 2 (mil novecentos
e oitenta e nove metros quadrados) por outro imóvel de igual
valor, de propriedade da Santa Casa (ia Caridade de Bom Despacho,
situado à Rua Miguel Dias, esquina da Rua Vigário Nicolau, na
Cidade de Bom Despacho, o qual se constitui de uma área de terre-
no onde se encontra construído o prédio do Grupo Escolar "Cel.
Praxedes", medindo, aproximadamente, 3.780 m 2 (três mil, sete-
centos e oitenta metros quadmados).
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Art. 2.9	Esta lei entra em vigor na data te sua publicação-

Art. 3.Q	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 30
de outubro de 1973-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Doiningues

LEI N.9 6.158, DE 30 DE OUTUBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a constituir e or-
ganizar a Companhia de DesenvolviIflefltO Urbano
do Estado de Minas Gerais CODEURB - e dá
outras providências.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir
e organizar, observada a legislação própria, uma sociedade por
ações, sob a denominação (le Companhia de Desenvolvimento Ur-
bano do Estado de Minas Gerais - CODEURB -- e a subscrever
ações que assegurem ao Estado a condição de acionista majoritá-
rio.

Parágrafo único A CODEURB ficará diretamente vincula-
da à Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas e integrará
o Sistema Operacional de Saneamento, Habitação e Obras Públicas.

Art. 2. - A Sociedade terá sede e foro na Cidade de Belo
Horizonte e prazo indeterminado (le duração.

Ai-t. 3. - A CODEUBB tem por objetivos:

1 - executar, com exclusividade, a construção, ampliação,
reconstrução e recuperação de pontes, prédios públicos, exceto pré-
dios escolares, e assumir as atividades da Companhia Urbanizadora
Serra do Curral --- -CIURBE;

II - atuar, supletivamente, na área de estradas vicinais;
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III -- participar de concelrêna, asseguia(la sua preferên-
cia em igualdade de condições, para execução de obras de órgão
da Administração Indireta e de Fundação instituída ou mantidas
pelo Estado;

IV prestar, mediante delegações, convênios ou contrato.,
serviços técnicos especializados à União, Distrito Federal, Estados e
Municípios ou a particulares.

Art. 4 ,9 - Para a execução dos seus objetivos, poderá a Socie-
dade:

1 - contrair empréstimos e contratar financiamentos;
II - celebrar convênios, acordos, contratos e estabelecer con-

sórcios;
III - receber recursos da União, Estado e Municípios, consig-

nados em orçamentos ou resultantes de Fundos e Programas espe-
ciais, bem como doações e subvenções;

IV - arrecadar e operar as importâncias obtidas com a
execução de suas finalidades e a pi-estação (te serviços;

V promover desapropriações, adquirir, alienar, permuta!,
tocar e arrendar imóveis destinados à implantação (te seus órgãos,
serviços e equipamentos de apoio.

Art. 5,9 - O capital da CODEURB será de Cr$ 20.000.000,00
(vinte milhões de cruzeiros) podendo ser aumentado, quando ne-
cessário, garantida, sempre, ao Estado a maioria absoluta do capital
volante.

§ 1. - Participarão (lo capital (la CODEUBB pessoas jurí-
dicas de direito público interno

§ 2. - A CODEURB poderá emitir ações preferenciais a
serem subscritas 1)01' pessoas físicas ou jurídicas de direito pri-
vado, nos termos (lo Estatuto.

Art. G. - A Sociedade terá seu capital constituído inicial-
mente por:

1 - incorporação de bens pertencentes ao Estado,, especial-
mente os bens imóveis e móveis, os equipamentos, estudos e pro-
jetos técnicos elaborados pela Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas, tais como os da Superintendência de Operações e dos De-
partamnentos de Serviços Públicos, de Obras Públicas, de Assis-
tência Técnica e Escritórios Regionais, constantes da estrutura
orgânica a que se refere o Decreto Estadual n. 9 14.388, de 17 ule
março de 1972;
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II	incorporação de todos os bens integralizados pelo Es-
tado e de demais subscritores na formação do capital social da

	

Companhia Urbanizadora Serra do Curral	CIURBE;
III - subscrição de ações, pelo Estado;
IV - subscrição, em dinheiro, de ações por órgão da Admi-

nistração Indireta do Estado;
V -- subscrição em dinheiro, ou em bens, (Te ações por

Municípios do Estado ou órgãos (Te sua Administração Indireta;
VI -- subscrição, em dinheiro OU em bens, somente de ações

preferenciais, por parte de pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado.

Art. 7.' - A CODEIJRB será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta (Te 1 (um) Presidente, 1 (um) Diretor Técnico
e 1 (um) Diretor Administrativo e por um Conselho de Administra-
ção, composto de 5 (cinco) membros, todos com mandato de três
anos, permitida a reeleição.

Parágrafo único -A l)iietoria e o 'Conselho de Administra-
ção terão a competência e atribuição definidas no Estatuto.

Art. 8. A realização do capital através da incorporação
de bens, a que se referem os incisos 1 e II, do artigo 6., será pre-
cedida de avaliação, (Te conformidade com a legislação vigente,
aprovada pelos acionistas tia CIURBE.

Art. 9•9 - o Poder Executivo fica autorizado a integralizar
sua participação no capital tia CODEURB, podendo, para isso:

1	destinar dotações orçamentárias;
II - transferir á CODEURB, títulos tia dívida pública fe-

deral ou estadual.

Art. 10	Aplica-se ao pessoal tia CODEURB o regime jurí-
dico tia legislação trabalhista.

§ 1. -- Mediante requisição fundamentada do Presidente da
Sociedade, poderá ser colocado à disposição tia CODEURB servidor
da Administração Direta ou Indireta, sem ônus para estas, contan-
do-se-lhe o tempo (Te serviço, para todos os efeitos, no órgão de
origem.

§ 2. - O servidor colocado à disposição da CODEURB sub-
meter-se-á ao regime jurídico da Sociedade.

Art. 11 - Fica concedida à Sociedade de que trata esta
lei insenção de todos os impostos e taxas estaduais.
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Art. 12 O Orçamento do Estado consignará, anualmente,
dotação para a execução de obras (Te infra-estrutura social da Ad-
ministração Direta do Estado.

Art. 13 -- O Governador tio Estado designará o represen-
tante do Poder Executivo para os atos constitutivos da Companhia.

Art. 14 As obras públicas, em fase de execução, e de res-
ponsabilidade do Estado continuarão a ser desenvolvidas pela Se-
cretaria de Estado tia Viação e Obras Públicas e pagas à conta
dos recursos das verbas próprias consignadas em orçamento.

Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) para
atender, no corrente exercício, aos encargos com a execução desta
lei.

Art. 16 A contar tia constituição (la COI)EURB, fica o
Poder Executivo autorizado a praticai todos os atos necessários
à extinção da CIURBE, da qual a 'COI)EEJI-IB é sucessora para todos
os efeitos legais.

Art. 17 -- Revogam-se as disposições eia contrário, entrando
esta lei cm vigor na (lata (Te Sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
/ de outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Ildezi Duarte Filho
Fernando Antônio Roquetie Reis

LEI N.' 6.159, DE 30 DE OUTUBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Ponte Preta
Futebol Clube", com sede em Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Ponte Preta
Futebol Clube, com sede em Juiz de Fora.
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Art. 2.	Esta lei entra cio 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de
outubro de 1973.

RONDON PACHECO
Abilio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.160, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1973

Altera artigo da Lei n.' 1.195, de 23 de de-
zembro de 1954, que dispõe sobre o Estatuto do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas G(-rais, por seus repies&Ontantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' -- Acrescentem-se ao artigo 3. 9, da Lei n.' 1.195, de
23 de dezembro de 1954, os parágrafos 1.0 e 2.9 , com a seguinte
redação:

" 1.' A inscrição na categoria de contribuinte,
quando feita após o limite de idade de 50 (cinqüenta)
anos, somente garantirá ao associado, quando deixar o
serviço público, ou, por sua morte, aos seus beneficiários,
o direito a um pecúlio especial.

§ 2.' ----- O valor do pecúlio especial será correspon-
dente às contribuições efetivamente pagas depois da refe-
rida inscrição, calculado de acordo com normas e crité-
rios estabelecidos pelo Conselho Diretor, não fazendo jus
o associado ou seus beneficiários a qualquer outra pres-
tação previdenciária ou assistencial".

Art. 2.' - A alínea b do artigo 53, da Lei n.' 1.195, de 23
de dezembro de 1954, passa a ter a seguinte redação:

"b) a amortização de empréstimo se fará dentro do
prazo de 12 (doze) meses, em prestações mensais".
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Art. 3.' Fica revogado o parágrafo único do artigo 53, da
Lei n.° 1.195, de 23 de dezembro de 1954, com a nova redação in-
troduzida pela Lei n.' 1.587, de 15 de janeiro de 1957.

Art. 4.' - - Revogadas as disposições cm contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
novembro de 1973-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N. 6.161, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1973

Dá a denominação de "Desembargador João
Marfins de Oliveira" à Escola Primária de Divinésia
criada pelo Decreto n.° 13.532, de 12 de março
de 1971.

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

Art. 1.' - Denominar-se-á "Desembargador João Martins
de Oliveira" a Escola Primária de Divinésia, criada pelo Decreto
número 13.532, de 12 de março de 1971.

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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
novembro de 1973.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna
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RAZÕES DO VETO

Ao examinar a Proposição de Lei n.° 6.708, que modifica dis-
posições da Lei n. 9 5.844, de 13 de dezembro de 1971 e que institui
a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, cria o Grupo Exe-
cutivo de Erradicação da Febre Aftosa no Estado de Minas Gerais

GERFAMIG - e dá outras providências, vejo-me compelido, por
motivo de interesse público, a opor-lhe veto parcial, incidente sobre
a expressão "devendo o Estado providenciar a ampla circulação da
vacina no mercado" contida no inciso VI, do artigo 13, da Lei n.9
5.844, o objeto de modificação.

Ao excluir a expressão, busco evitar possível conflito com a
legislação federal específica, reguladora das atividades comerciais.

Ademais, cabe ressaltar que os atos de comércio não cons-
tituem atividade precípua do Estado, pelo que não dispõe, conse-
qüentemente, de adequado aparelhamento administrativo que lhe
permita promover, de forma imperativa, a circulação da vacina,
como se preconiza, na proposta ora examinada.

Assim, pelas razões expostas, devolvo ao indispensável re-
exame da augusta Assembléia Legislativa a Proposição de Lei n.°
6.708.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de novembro
de 1973.

RONDON PACHECO
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.' 6.162, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1973

Modifica disposições da Lei 11.0 5.844, de 13 de
dezembro de 1971, que institui a vacinação obrigató-
ria contra a febre aftosa, cria o Grupo Executivo de
Erradicação da Febre Aftosa no Estado de Minas
Gerais	GEJ?FAMIG	e dá outras providências.

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

Art. 1. O artigo 4.", acrescido de parágrafo único, o pará-
grafo único do artigo 5•9, o artigo 13, acrescido do inciso VI, e os
parágrafo do artigo 14 (Ia Lei n. 9 5.844, de 13 de dezembro de
1971, passam a ter a seguinte redação:
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"Art. 4•Q - o GERFAMIG será dirigido por um Con-
selho Diretor composto dos seguintes membros:

1 - Secretário de Estado da Agricultura, que será
seu Presidente;

II	Diretor Estadual do Ministério da Agricultura
em Minas Gerais - DEMA/MG;

III -- Secretário Executivo do Grupo Executivo de
Erradicação da Febre Aftosa no Estado de Minas Gerais

GERFAMIG;
IV	Executor do Grupo Executivo Estadual de

Combate à Febre Aftosa, do Ministério da Agricultura, em
Minas Gerais	GECOFA/MG;

V - Superintendente Agropecuário da Secretaria de
Estado da Agricultura;

VI - Superintendente Administrativo da Secretaria
de Estado da Agricultura;

VII	Inspetor de Finanças da Secretaria de Estado
da Agricultura;

VIII - Chefe do Departamento de Defesa Sanitária
Animal da Secretaria de Estado da Agricultura;

IX - um representante do Grupo Executivo de Pro-
dução Animal do Ministério da Agricultura em Minas Ge-
rais - GEPA;

X	um representante do Departamento de Medicina
Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária da UFMG;

XI	um representante do Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária	CRMV	7.

Parágrafo único -- Na ausência ou impedimento do
Presidente do Conselho Diretor assumirá a presidência o
Secretário Executivo do GERFAMIG, sendo este substituído,
em seus impedimentos, pelo membro menos jovem do
Conselho Diretor.

Ari. 5•Q
Parágrafo único - Os suplentes, em número de lO

(dez), deverão pertencer à mesma entidade do efetivo.
Art. 13 - São obrigações dos criadores, recriadores,

invernistas, transportadores ou daqueles que possuirem
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ou tiverem em seu poder animais sensíveis à febre aftosa,
bem como das cooperativas e dos estabelecimentos que
industrializam ou pasteurizam o leite:

VI -- apresentar atestado ou certificado de va-
cinação antiaftosa dos rebanhos de seus fornecedores,
(Vetado).

Art.	14 -	............................
§ - - O descumprimento ao disposto no inciso

VI do artigo anterior, no todo ou em parte, implicará em
multa de 1% (um por cento) aos infratores, imposta por
servidores ou funcionários credenciados pelo GERFAMIG,
sobre o valor pago pelo leite recebido dos fornecedores
sem atestado ou certificado de vacinação antiaftosa, na
data da infração.

§ 2. -- Tratando-se de veículo não desinfetado, será
cominada a multa aos proprietários de 2 (dois) salários
mínimos, em vigor no Estado, por veículo.

§ 3,	As multas previstas neste artigo serão elevadas
ao dobro em caso de reincidência.

§ 4•9 - Caberá recurso contra a multa aplicada, na
forma do regulamento, desde que haja depósito prévio do
valor, em dinheiro, correspondente à infração".

Art. 2. 1	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-
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 6 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Alyson Paulinelli
Agnelo Correia Vianna
Expedito de Faria Tavares
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RAZÕES DO VETO

A Proposição de Lei n.° 6.740, cm exame, resulta de projeto
de iniciativa da Mesa da Assembléia Legislativa e tem por objetivo
regular a concessão de abono ao pessoal do Poder Legislativo, dis-
pondo ainda sobre o reajustamento de seus vencimentos e outras
providências.

A medida proposta, por sua natureza, não pode deixar de
ajustar-se à diretriz adotada pelo Poder Executivo, no tocante à
revisão dos níveis de vencimento de seu pessoal civil, em plena
vigência. Em sua feição geral, a concessão de aumento não deve
prescindir da aplicação de critérios uniformes, válidos, com a mes-
ma força impositiva, para todos os ramos dos Poderes do Estado.

A inovação introduzida com a redação dada ao artigo 4•Q
tia Proposição em exame, prevendo o pagamento de gratificação, a
título de incentivo de produtividade, aos servidores do Poder Le-
gislativo, à evidência, contrapõe-se a es;a orientação, traduzindo,
na verdade, a instituição de vantagem de sentido discriminatório,
visto que não adotada em relação aos servidores do Poder Executivo.

É preciso ter presente que a Lei n. 9 5.426, de 19 de maio
de 1970, invocada na disposição em exame, é de aplicação restrita
aos ocupantes dos cargos do sistema fazendário de fiscalização, im-
plantada em razão (te particularidades do desempenho funcional,
não presentes nas situações ( ltIC o artigo 4. 1 da Proposta pretende
amparar.

Além tio mais, a Lei n. 5.426, de 1970, visou tão-só a com-
patibilizar o sistema de remuneração dos servidores da fiscalização
estadual instituído de longa data, com o princípio constitucional
introduzido desde 1967, segundo o qual não mais poderia subsistir
no serviço público retribuição pecuniária decorrente de participa-
ção em multas.

A aplicação restrita da Lei n. 9 5.126 retira-lhe, pois, o sen-
tido de paradigma, desautorizando, conseqüentemente, que se ge-
neralize a sua extensão na forma preconizada no aludido artigo
49, cuja aceitação revela-se prejudicial e inconveniente aos interes-
ses da administração de pessoal do Estado.

Por outro lado, a Proposta, na parte considerada, ultrapassa
os limites em que se verificou a concessão do abono e do reajusta-
mento de vencimento ao pessoal do Poder Executivo, previstos na
Lei 11. 9 6.163, (lO (i de novembro de 1973, criando ônus adicional
para o Tesouro.

1.
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Ora, no regime constitucional brasileiro compete ao Poder
Executivo, com exclusividade, a adoção de iniciativas destinadas a
agravar a despesa pública, sujeita, modernamente, a rigorosa pro-
gramação, como meio de evitar os desequilíbrios orçamentários.

A privatividade da iniciativa e do controle da despesa deixou
de ser observada na formulação da norma consubstanciada no artigo
4•0 da Proposição, razão que me conduz a não lhe conferir adesão.

As razões de ordem pública e de natureza constitucional, que
os motivos expostos bem elucidam, conduzem-me a opor veto parcial
à Proposição de Lei n. Q 6.740, para dela excluir o artigo 4.'?, com
o que asseguro a imediata transformação em lei de suas disposições
outras.

Faço, pois, devolver a Proposição de Lei, com as razões do
veto, à egrégia Assembléia Legislativa, para o seu indispensável
reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de novembro
de 1973.

RONDON PACHECO
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.9 6.163, DE 06 DE NOVEMBRO DE 1973

Concede abono (10 pessoal civil do Poder Exe-
cutivo, dispõe sobre reajustamento de vencimentos e
dá outras providências.

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

Art. 1.0 Fica concedido ao pessoal civil do Poder Executivo,
a partir de 1.0 de novembro de 1973, um abono de 12% (doze por
cento) sobre os valores dos símbolos e níveis (le vencimentos.

Art. 2. A partir de 1. 9 de julho de 1974, fica concedido um
reajustamento de 17% (dezessete por cento) sobre os valores dos
símbolos e níveis de vencimentos vigentes em 31 de outubro de
1973, nele incorporado o abono de que trata o artigo 1.0.

Art, 39	As disposições desta lei se estendem:
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1	ao servidor remunerado (Ia Justiça de Primeira Instância;
II	aos beneficiários de pensões pagas pelo Tesouro do

Estado;

III ao pessoal civil inativo do Poder Executivo, aos servi-
dores inativos da .Justiça de Primeira Instância, aos servidores ina-
tivos cia ex-Universidade Rural do Estado de Minas Gerais;

IV	aos servidores inativos (ia Justiça de Primeira Ins-
tância que não se enquadrem nos níveis e símbolos de vencimentos;

V	aos funcionários dos Serviços Auxiliares do Tribunal de
Contas, bem como aos seus servidores inativos.

Ar!. 4,9	As disposições desta lei não se aplicam:

1 - ao pessoal do Magistério de 1.0 e 2.1 graus;
II	ao Ministério Público;
iii -	à Magistratura;

IV - à Polícia Militar.

Ar!. 5.' O Secretário (te Estado perceberá, a partir da
vigência (lesta lei, Cr$ 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros) anuais a
titulo (te representação.

Art. 6. -- -- Os vencimentos dos cargos de Advogado-Geral do
Estado, Consultor-Chefe da Assessoria Técnico-Consultiva, Subsecre-
tário de Estado, Diretor cia Imprensa Oficial do Estado e Diretor do
Arquivo Público Mineiro passam a ser tie Cr$ 4.000,00 (quatro mil
cruzeiros) mensais.

Art. 7•1 Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei,
desprezar-se-ão as frações de cruzeiro, inclusive em relação a
gratificação e vantagens com base nos vencimentos.

Art. 8. --- Para a execução cio disposto nesta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito especial, até o montante de
Cr$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de cruzeiros), e a anular,
total ou parcialmente, dotações de despesas correntes e de capital do
Orçamento (II) Estado

9.' -- Esta lei entra em vigor em 1.9 de novembro de
1973.

Art. 10 -- Revogam-se as disposições em contrário.



- 100 -

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 6 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
Odelmo Teixeira Cosia, Coronel
Fernando António R. Reis
Aigsson Pau linelli
Agnelo Corrêa Vianna
Ildeu Duarte Filho
Enio Pinto Corréa, respondendo pelo Expediente da Secre-

taria de Estado da Saúde
José Gomes Iiomingues
Cícero Dumont
Paulo Valtadares Versiani Caldeira
Francisco Afonso Noronha

LEI N.9 6.164, DE 06 DE NOVEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito es-
pecial no valor de Cr$ 108.323,60 (cento e oito mil,
trezentos e vinte e três cruzeiros e sessenta centa-
vos), à Secretaria de Estado da Fazenda.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito
especial de Cr$ 108.323,60 (cento e oito mil, trezentos e vinte e
três cruzeiros e sessenta centavos) à Secretaria de Estado da Fazenda,
para atender aos encargos decorrentes da desapropriação de imóveis
situados em Uberaba, destinados à ampliação da área do Colégio
Estadual "Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco", nos ter-
mos do disposto no Decreto n. 0 15.434, de 2 de maio de 1973.

Art. 2. - Para o cumprimento do disposto no artigo anterior,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
até o valor do crédito cogitado, dotações constantes do Orçamento
vigente do Estado,
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Art. 3,0 - 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 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 6 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.' 6.165, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1973
Autoriza o Poder Executivo a reverter ao patri-

mônio da Prefeitura Municipal de São Lourenço
terreno que menciona.

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 reverter ao
patrimônio da Prefeitura Municipal de São Lourenço o imóvel
com a área de 31.645 m2 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e
cinco metros quadrados), situado no Bairro São Lourenço, daquela
cidade, com as confrontações constantes da escritura pública regis-
trada no Carkrio d Regkíi'o de Imóveis da Cmiiai'ca no livro 3-Q,
fis. 105, sob o n. 9 19.972.

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

Art. 3.'	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 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 7 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Rodrigues
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LEI N.9 6.166, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1973

Dá o nome de Fundação Mineira de Educação e
Cultura à entidade antes denominada Fundação Uni-
versLdade Minas Gerais, modificando e revogando
dispositivos legais concernentes à mesma.

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

Art. 1.	Passa a chamar-se Fundação Mineira de Educação
e Cultura a entidade antes denominada Fundação Universidade Mi-
nas Gerais, instituída pelo Governo do Estado, com sede em Belo
Horizonte, na forma da Lei n. 9 3.043, de 20 de dezembro de 1963.

Art. 2.	Os dispositivos abaixo mencionados da Lei n.9
3.043, de 20 de dezembro de 1963, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 3•0 - - A Fundação terá por objetivo criar e
manter uma Universidade ou Federação de Escolas, ins-
tituto de nível superior de pesquisa e estudos em todos os
ramos do saber e divulgação cultural e técnico-científica".

"Art. 49

1 - pela doação, com cláusula reguladora de aliena-
ção de terreno a ser desapropriado pelo Estado no muni-
cípio de contagem";

"Art. 7•9

§ 2. --- O Conselho de Curadores elegerá o seu Pre-
sidente, que será também o Presidente da Fundação".

Art. 3.'	A Fundação Mineira de Educação e Cultura adaptará
o seu Estatuto ao disposto nesta lei.

Art. 4•9 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 5. - Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Lei n.' 4.675, de 6 de dezembro de 1967, e o artigo 2.' da
Lei n.' 5.206, (te 25 de junho de 1969, na parte em que modifica o
parágrafo 2.' do artigo 7.' da Lei n.9 3.043, de 20 de dezembro de
1963, e mantida a revogação da Lei n.' 4.124, de 31 de março de 1966.
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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 7 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Correia Vianna

LEI N.' 6.167, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Centro de Ir-

radiação Mental" (Tatii'a A.0. Rodrigues), com sede
em Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Centro (te
Irradiação Mental" (Tatwa AO. Rodrigues), com sede em Juiz de
Fora.

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 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 7 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.168, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o Lagoa Santa Es-

porte Clube.

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



L

- 104 -

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o Lagoa Santa
Esporte Clube, com sede na Cidade de Lagoa Santa.

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 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 7 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.169, DE 08 DE NOVEMBRO DE 1973

Aprova os termos do contraio de abertura de
crédito fixo celebrado entre o Banco do Nordeste
do Brasil S.A.  e o Estado de Minas Gerais, com
interveniência do Departamento de Águas e Energia
Elétrica, e garantia de fiança do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S. A.

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

Art. 1. Ficam aprovados os termos do contrato celebrado,
aos 26 de julho de 1973, na Cidade de Montes Claros, neste Estado,
entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o Estado de Minas
Gerais, com interveniência do Departamento de Águas e Energia
Elétrica, e garantia de fiança do Banco de Crédito Real de Minas
Gerais S.A.,  para abertura de um crédito no valor de Cr$ .
15.378.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta e oito mil cruzeiros),
destinado a financiar, complementarmente, a participação do Estado
na execução do programa global de eletrificação da Região Norte do
Estado de Minas Gerais (área da SUI)ENE)

Parágrafo único	O contrato, aprovado nos termos do artigo,
passa a fazer parte integrante desta lei.

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

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições cm contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 8 de
novembro de 1973.

i?ONDON PACHECO

Abílio Machado Filho

Contrato de abertura de crédito fixo celebrado
entre o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.,
como CREDJTAI)OR., neste ijis/rumento designado
abreviadamente BNB, e o ESTADO DE MINAS GE-
RAIS, neste instniiimenlo designado CREDITADO,
com a interveniêiiciu do DEPARTAMENTO DE
ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (I)AE), aqui desig-
nado INTERUENIENTL'EXEC1ITOR, e com garantia
de fiança do BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS
GERAIS, (01110 INTER VENIEN7E FIADOR:

BNB -- BANCO DO NOBI)ESTE 1)0 BRASIL S.A., inscrito no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob n.9
07.237.373, sociedade de economia mista, com sede na Cidade de
Fortaleza, capital do Estado do Ceará e Agência nesta Cidade (te
Montes Claros, Estado de Minas Gerais, representado pelo seu Presi-
dente, Economista HILBEBT() MASCABENHAS ALVES DA SILVA,
no final assinado.

CREDITADO - ESTADO DE MINAS GERAIS, representado
pelo seu Governador, Dr. RONI)ON PACHECO, no final assinado.

INTERVENIENTE-EXECUTOR DEPARTAMENTO DE ÁGUAS
E ENERGIA ELÉTRICA (DAE), Autarquia Estadual com sede na
Cidade de Belo Horizonte, representado pelo seu Diretor-Geral e pelo
Superintendente de Engenharia, respeetivamente, Senhores Maurício
de Freitas Teixeira Campos e Inácio Puo Fernandes, de coido com
o Decreto Estadual n. 9 14.378, (te 11 de março de 1972.

INTERVENIENTE-FIADOR BANCO DE CRÉDITO REAL
DE MINAS GERAIS S.A., inscrito no Cadastro Geral (te Contribuintes
do Ministério da Fazenda sob n." 21 .562.962, com sede na Cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, devidamente autorizado pe10
Conselho Monetário Nacional, conforme Reunião de 19 de julho de
1973 e aqui representado pelo seu Presidente Dr. BOLIVAR CAR-
VALHO. na forma do artigo 22, alínea "e" dos seus Estatutos Sociais.
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OBJETO DE CONTRATO Abertura de um crédito fixo pelo
BNB ao CREDITADO, de acordo com as cláusulas e condições se-
guintes:

1 VALOR E LUGAR DO CRÉDITO - Cr$ 15.378.000,00 (quin-
ze milhões, trezentos e setenta e oito mil cruzeiros), na Agência do
BNB nesta Cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

II - FINALIDADE - - 1 - O crédito aberto destina-se a fi-
nanciar, complementarmente, a participação do CREDITADO na
execução do programa global de eletrificação da região norte do
Estado de Minas Gerais (Área da SUDENE)

2 - As especificações cio projeto financiado estão contidas no
Anexo - Programa (te Inversões que, assinado pelas partes con-
tratantes, integra, complementarmente, o presente contrato para todos
os fins de direito.

3 -- O investimento total está orçado em Cr$ 20.554.000,00
(vinte milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros) e
será executado com recursos das seguintes fontes:

a) Financiamento do BNII - Cr$ 19.978.000,00 (dezenove
milhões, novecentos e setenta e oito mil cruzeiros), sendo:

i) Cr$ 15.378.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta e
oito mil cruzeiros), destinado ao CREDITADO.

ii) Cr$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil cru-
zeiros) aos 23 municípios integrantes do projeto, através de contra-
tos específicos.

b) Participação do CREDITADO - Cr$ 576.000,00 (qui-
nhentos e setenta e seis mil cruzeiros), através do INTERVENIENTE-
-EXECUTOR, correspondentes as parcelas de recursos complementa-
res previstas em cada contrato específico com os Municípios. Além
disso, outros recursos complementares que se fizerem necessários
para a execução das obras, em decorrência de elevação de custos, se-
rão aportados pelo CREDITADO, através do INTERVENIENTE-EXE-
CUTOR.

4 A não-aplicação do crédito aberto e dos recursos do CRE-
DITADO nas especificações constantes cio Anexo-Programa de In-
versões supracitado, da ao BNB a faculdade de rescisão, de pleno
direito, deste contrato, independentemente de qualquer interpelação
considerando-se a (lívida vencida e exigível o seu imediato pagamento.

III - DESEMBOLSO.

1 O crédito ficará aberto pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, se maior prazo não conceder o BNB ao CREDITADO, por so-
licitação deste, independentemente do termo aditivo.

2 -- A utilização do crédito for-se-á em parcelas, de acordo
com o cronograma financeiro de execução do projeto, mediante che-
ques nominativos emitidos pelo CREDITADO, em favor do INTER-
VENIENTE-EXECUTOR;

3 - Além disso, o desembolso (le cada parcela deverá corres-
ponder a dispêndios efetuados com itens (lo projeto financiado, reser-
vando-se, ainda, o BNB o direito de promover vistorias, se assim
julgar conveniente.

4 - Os pedidos do desembolso serão feitos pelo INTERVE-
NIENTE-EXECUTOR, instruídos com os seguintes documentos, alter-
nativamente ou cumulativamente, conforme o caso:

a) comprovantes (te dispêndios efetivamente feitos em obras
do projeto financiado;

b) comprovante das aquisições de bens ou serviços utili-zados
no projeto;

e) compromissos vencidos ou em vias de vencer, decorrentes
da execução de contratos para realização de obras ou fornecimento
de materiais para o projeto financiado;

d) apresentação de faturas (te bens ou serviços pertinentes
aos projetos.

5 - - Juntamente com os documentos mencionados no item
anterior, será exigida, também, declaração expressa do INTERVENI-
ENTE-EXECUTOR confirmando que as obras foram executadas ou
que os materiais foram efetivamente recebidos.

6 Ficam vedados adiantamentos, assim entendidos, libera-
ções indiscriminadas, sem correlação estreita com documentos de
gastos ou comprometimentos regularmente observados COlfl itens do
projeto financiado.

7 -- Durante a fase de desembolso, serão exigidos do INTER-
VENIENTE-EXECUTOR os subprojetos específicos, a executar em
cada cidade, que serão apresentados ao BNB na medida em que as
obras forem sendo iniciadas em cada localidade.	 -

8 - Constituem-se condições prévias para início de desem-
bolso do crédito:

ik
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a) registro deste contrato nos Cartórios de Títulos e docu-
mentos de Montes Claros, Belo Horizonte e Juiz de Fora;

b) publicação do contrato no Diário Oficial do Estado;
e) parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais;
d) manifestação da empresa ou empresas fornecedoras de

energia elétrica, assegurando o suprimento adequado às necessidades
(lo projeto;

e) apresentação de cronograma financeiro de execução do
projeto;

f) apresentação de Lei Estadual ratificando, em todos os
seus termos, o presente contrato de financiamento;

g) comprovação (te que foi dada autorização da Diretoria do
INTERVENIENTE-FIADOR para prestação de fiança.

9 Antes da conclusão do desembolso elo crédito, deverá
ser definida a política a ser seguida pelo INTERVENIENTE-EXE-
CUTOR com relação ao destino dos recursos aportados pelos Municí-
pios através dos financiamentos concedidos pelo BNB quando da
transferência de acervo do projeto para a Centrais Elétricas de Minas
Gerais S.A. (CEMIG)

IV - - JUROS

1 -- As importâncias fornecidas pelo BNB ao CREDITADO,
acrescidas dos valores resultantes da correção monetária a elas in-
corporados, bem como as que lhe forem devidas a título de despesas,
até o respectivo reembolsa, vencerão juros de 8% (oito por cento) ao
ano, contados e exigíveis em 31 (trinta e um) de março, 30 (trinta)
de junho, 30 (trinta) de setembro e 31 (trinta e um) de dezembro
de cada ano, no vencimento do contrato ou na liquidação da dívida.

2 - Fica estabelecido que, independentemente de aviso extra-
judicial ou interpelação judicial, e em prejuízo da exigibilidade da
divida e da mais cominações de direito e deste contrato, na hipótese
de o CREDITADO não resgatar, nas datas aprazadas, as suas obriga-
ções (prestações mie principal, correção monetária ou juros), o
BNB cobrará ainda juros moratórios de 1% (hum por cento) ao ano
sobre a importância em atraso.

3 -- O BNB reserva-se o direito de, em qualquer tempo e sob
aviso ao CREDITADO, reajustar a taxa de juros de que trata esta
cláusula, independentemente de termo aditivo, respeitadas as dis-
posições legais vigentes.
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V CORREÇÃO MONETÁRIA
1 -- As importâncias fornecidas pelo BNB ao CREDITADO,

bem como as que lhe forem devidas a qualquer título, estão sujeitas
à correção monetária, de acordo com os índices estabelecidos para
as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN)

2 - No caso de supressão (los índices que servem de base à
correção monetária das ORTN, o cálculo da correção monetária aqui
estipulada será feito com base em índices com eles coerentes, elabo-
rados pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral ou pelo
Conselho Monetário Nacional.

3 - - Referida correção será calculada trimestralmente sobre o
saldo devedor da conta de financiamento do CREDITADO, existente
no primeiro (lia útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de
cada ano, incorporando-se ao saldo do principal o valor de correção
apurada.

VI INDENIZAÇÃO DE DESPESAS - O CREDITADO obriga-
-se a satisfazer todas as despesas que o BNB fizer para segurança,
regularização, cobrança ou l i quidez dOS Seus créditos

VII - REEMBOLSO.

1 ---- O crédito aberto, acrescido de correÇão monetária devida
nos termos da cláusula V (CORREÇÃO MONETÁRIA), será pago pelo
CREDITADO, juntamente com os respectivos acessórios, livres de
quaisquer encargos, no prazo de 8 (oito) anos, inclusive 2 (dois) de
carência.

2 - Com relação ao principal c0Fri4i(tO, será obedecido uni
esquema de amortização desdobrado rui 24 (vinte e quatro) pres-
tações trimestrais consecutivas, vencíveis no último dia de cada
trimestre civil, a partir de 30 dc setembro de 1975, sendo que a úl-
tima vencerá em 26 (te julho de 1981 quando este contrato completar
8 (oito) anos.

3 - - O valor de cada prestação será obtido nas datas dos res-
pectivos vencimentos, dividindo-se o saldo devedor corrigido pelo
número de prestações a reembolsar.

4 - Obriga-se o CREDITADO a liquidar, com a última pres-
tação, todas as responsabilidades decorrentes (leste contrato, ainda
remanescentes.

VIII - LUGAR DO PAGAMENTO -- Serão pagas, na Agência do
BNB nesta cidade, as importâncias devidas por força (leste ' con-

trato,
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IX CERTEZA E LIQUIDEZ DA DIVIDA -- O CREDITADO
reconhecerá, como prova de seu débito, os cheques, recibos ou ordens
que assinar ou emitir, bem como quaisquer lançamentos sob aviso;
o BNB, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir pelos
recebimentos em dinheiro, a favor do CREDITADO, desse modo,
fica expressa e plenamente assentada a certeza e liquidez da dívida,
compreendendo os cálculos (los juros, correção monetária e despesas
que, com o principal, formarão o débito. Fica também estabelecido
que o CREDITADO não poderá exigir processo especial de verificação,
nem, por qualquer forma ou sob qualquer pretexto, retardar o paga-
mento OU cobrança do saldo devedor demonstrado pelo BNB, salvo,
bem entendido, qualquer ação de repetição em caso de erro.

X GARANTIA.

1 Para segurança do principal da (lívida, juros correção
monetária e demais obrigações decorrentes deste contrato, o BAN-
CO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A., antes qualificado,
assume por este ato, a qualidade de fiador e principal pagador do
CREDITADO, com expressa desistência (los favores previstos nos
artigos 262, do Código Comercial Brasileiro e 1.503 do Código
Civil Brasileiro, responsabilizando-se, solidariamente, pelo exato cum-
primento de todas as obrigações assumidas pelo CREDITADO para
(0111 O BNB

2 - Foi apresentado o Certificado de Regularidade de situa-
ção do BANCO 1)E CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A., for-
necido pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) -
Agência de Juiz de Fora (MG), número 11.020 - 02 (0372/73) de 12
de julho de 1973.

Xl -- INTER\'ENIENCJA 1)0 l)AE.

1 - O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAE) par-
ticipa deste contrato como INTERVENIENTE-EXECUTOR, responsa-
bilizando-se pela fiel execução do projeto, bem como por sua implan-
tação e administração posterior.

2 -- Assume também, o INTERVENIENTE-EXECUTOR a res-
ponsabilidade pela correta aplicação dos recursos do crédito em
itens do projeto, do que prestará contas ao BNB e ao CREDITADO,
quando for 1)01 este solicitado.

3 --- Tem o INTERVENIENTE-EXECUTOR a faculdade de, em
função da melhor tecnologia e/ou de inovações ou alterações acon-
selhadas por medidas de economia ou implicação de caráter técnico,
introduzir no projeto as modificações tidas como razoáveis,
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XII -- PENA CONVENCIONAL Se o BNB tiver de recorrer
aos meios judiciais para haver o pagamento de seu crédito, terá o
direito à pena convencional irredutível de 10% (dez por cento) do
que o CREDITADO lhe dever de principal, juros, correção monetária
e despesas, prevalecendo essa pena desde o despacho da petição
inicial.

XIII - - VENCIMENTO EXTRAOBI)INÁRIO E EXIGIBILIDADE
ANTECIPADA DA DIVIDA --- À falta de cumprimento de qualquer das
obrigações do CREDITADO, assumida não só por este instrumento
como por outros que, porventura venha a firmar com o BNB, bem
como das obrigações assumidas pelo INTERVENIENTE-EXECUTOR,
na cláusula XI (INTERVENIÊNCIA 1)0 l)AE), ou pela ocorrência
de qualquer dos casos de antecipação legal de vencimento, poderá o
BNB considerar rescindido ou concomitantemente rescindidos, de
pleno direito, o contrato ou contratos existentes, e exigir o total da
dívida deles resultantes, independentemente dc aviso extrajudicial
ou interpelação judicial.

XIV NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS - Fica expres-
samente estabelecido que a abstenção de exercício, por parte do
BNB, de quaisquer direitos OU faculdades que lhe assistam pelo
presente contrato, ou sua concordância com qualquer atraso ou
inadimplemento das obrigações do CBEI)lTAl)O, não afetarão esses
direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo,
a exclusivo critério do BNB; lambem não afetarão, de nenhum
modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão o
BNB quanto a vencimentos ou inadimplemenlos futuros.

XV - - OUTRAS OBRIGAÇÕES - Obriga-se, ainda, o CRE-
DITADO e/ou INTERVENIENTE-EXECUTOR A:

a) fazer executar o projeto coro toda diligência e boa téc-
nica de engenharia, utilizando materiais com as especificações
previstas;

b) efetuar todas as compras (te bens que se (lestinarelfl ao
projeto financiado aos preços mais baixos dentre os preços corren-
tes, levando-se em conta todos os elementos de economia, eficiência
e demais fatores relevantes;

e) fazer consignar, tanto nos orçamentos de capital como
nos orçamentos correntes de cada ano de vigência do contrato, do-
tações específicas e suficientes para a amortização do principal da
dívida e dos juros e demais encargos da operação;
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d) facilitar a fiscalização de equipes de vistorias que o BNB
venha a destacar para acompanhar à execução do projeto e a apli-
cação dos recursos (lo crédito, permitindo acesso às obras, li-
vros, controle e demais dependências e lugares relacionados com o
projeto financiado, fornecendo ao BNB, ou a quem for por este
credenciado, as informações que este julgar necessárias;

e) manter em lugar (tc destaque, junto ao local das obras,
placa indicativa do financiamento concedido com inscrição e carac-
terísticas de acordo com o modelo a ser fornecido pelo BNB;

f) mencionar o BNB, como entidade financiadora todas vez
que fizer publicidade (te qualquer natureza relativa ao empreendi-
mento financiado;

g) sujeitar-se ao pagamento da multa de um salário mínimo
regional, toda vez que o BNB constatar o descumprimento das dis-
posições relativas à publicidade constantes das alíneas precedentes;

h) manter registros contábeis distintos da contabilidade
geral do INTERVENIENTE-EXECUTOR, de modo a facilitar, a qual-
quer momento, informações adequadas sobre a execução do projeto;

i) manter segurados, por iniciativa do INTEVENIENTE-EXE-
CUTOR, todos os bens financiados e que sejam objeto de seguro,
contra riscos que lhe são próprios;

j) prestar ao 13N13, quando solicitadas, informações precisas
sobre o andamento do projeto, execução do cronograma físico-finan-
ceiro, aplicação dos recursos de crédito e demais elementos de inte-
resse do projeto financiido

1) comunicar ao BNB, tem pestivam ente, qualquer alteração
relevante na gestão do projeto financiado, tais como mudanças
na administração (lo INTERVENIENTE-EXECUTOR, formulação de
novas diretrizes administrativas, ou outros que venham a consti-
tuir fato significativo dentro (lo programa financiado;

m) remeter ao BNB, regularmente, dados estatísticos, boletins
ou outras informações impressas sobre o programa (te eletrificação
de que faz parte o projeto financiado.

XVI	FORO 1)0 CONTRATO - Fica expressa e irrevogavel-
mente eleito foro da Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do
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Ceará, para ajuizamento de qualquer procedimento oriundo deste
contrato, com ressalva da faculdade de o BNB optar pelo foro do
domicílio do CREDITADO.

E por assim estarem justos e contratados, pela forma e termos
deste instrumento, assinam o presente contrato na presença das
testemunhas "sui Juris" abaixo firmadas.

O presente contrato está isento do Imposto sobre Operações
Financeiras de conformidade com o Artigo 2. do Decreto-lei n.°
914, de 07 de outubro de 1969.

Montes Claros, (M(,) 26 de julho de 1973.

Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

(a) Hilberlo Muscareimhas Alves da Silva
Presidente

Pelo ESTADO DE MINAS GERAIS

(a) Rondou Pacheco
Governador

Pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

(a) Maurício de Freitas Teixeira Campos
Diretor-Geral

(a) Inácio Paulo Fernandes
Superintendente de Engenharia

Pelo BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A.

(a) Bolivar Carvalho
Presidente

TESTEMUNHAS:

(a)	Ilegível

(a)	Ilegível.

FIRMA DEVIDAMENTE RECONHECIDA.
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ANEXO - PROGRAMA DE INVERSÕES, integrante do contrato fir-
mado entre o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e o ESTADO

DE MINAS GERAIS

- 115 -

Quantidade	Custos de 1972
DISCRIMINAÇÃO	 e	em Cr$ 1.000,00

Unidade	Parcial	Total

Quantidade	Custos de 1972
DISCRIMINAÇÃO	 e	em Cr$ 1.000,00

Unidade	Parcial	Total

	

TOTAL DAS INVERSÕES ........	 20.552

1 - INVESTIMENTOS EM TRANSMISSÃO
(1)	......................	 8.153

1) - Subestações (SE) ..........	 2.267

	

- Aiaçuaí - 69 XV ..........	 299
- Salinas - 69 - 13,8 XV .	 500

Porteirinha - 69-13,8 XV, 2,5

	

MVA ................	 765
- Monte Azul - 69-13,8 XV, 2,5

	

MVA ..................	 589
- Várzea da Palma - 13,2 XV

	
76

- Coração de Jesus - 13,2 XV
	

38

2) Linhas de Transmissão (LT) ......	190 km	 4.980

- Janaúba - Forteirinha - 69

	

XV, ACS1t 2 A\VG ........	kni	 829
- Porteirinha - Monte Azul

	

69 XV, ACSR 2 AWG ......	70 km	 1.656
- Araçuaí - Salinas - 69 XV,

	

ACSR 2 A\VG ............	85 kni 2.465

3) Usinas Diesel ..............	 936

	

- São João do Paraíso .......	2 x 250 KVA
	

786

	

- Ibial ..................	 150

II - INVESTIMENTOS EM DISTRIBUI-

	

ÇÃO (1) ..................	 12.491

	

1) Linhas de distribuição (LD) ......	565 km	 7.225

- Coração de Jesus - São João da

	

Lagoa..................	20	kin	 247
- São João da Lagoa -.- Claro dos

	

Poções ...................	25	km	 308
Várzea da Palma - Jequital

	
51 kin	 629

- São João da Lagoa - Lagoa dos

	

Patos..................	25	km	 308
- Jequitaí - Francisco Dumont

	
25 kni	 308

- Várzea da Palma - Lassance	40 km	 493
- Bocaúva - Eng. Navarro	26 km	 321

-. São João da Ponte - Varzelãndia	28 km	 346
- Porteirinha - Riacho dos Ma-

chados ................28	km	 346
- Monte Azul - Mato Verde .. .	28 kin	 432
- Monte Azul - Espinosa ......27 km	 334

Salinas - Rubelita ..........28 km	 345
- Salinas	Taiobeiras .......42 km	 517
- André Fernandes	Águas Verme-

lhas ..................28	km	 345
- Grão-Mogol - Cristália - Botu-

mirim	.................17	km	 578
- Porteirinha - Rio Pardo de Mi-

nas ....................55	kin	 848
- Brasília de Minas -. Ubai . . .	12 km	 520

2) Redes de Distribuição (RD) .......1.356 Postes	 5.176

São João da Lagoa ..........100 postes	 111
- Claro dos Poções ..........240 postes	 321
- Jequital ..................200 postes	 276
- Janaúba .. .. .. .. .. .. .. ..	550 postes	 660

Lagoa dos Patos ..........100 postes	 111
- Porteirinha ..............370 postes	 432

Riacho dos Machados ........136 postes	 153
- Lassance ................120 postes	 132
- Francisco Dumont ............160 postes	 204
- Engenheiro Navarro ........150 postes	 168
- Varzelândia ............70 postes	 82
- Rio Pardo de Minas ........212 postes	 244
- Monte Azul ................441 postes	 516
- Mato Verde ..............320 postes	 372
- Espinosa ..............307 postes	 360
- São João do Paraíso ........148 postes	 164
- Ibiai ..................60	postes	 70
- Salinas ................130 postes	 122
- Rubelita ..............50 postes	 81

Taiobeiras ..............200 postes	 270
- Botumirim ................58 postes	 65
- Grão-Mogol ..............164 postes	 191
- Ubai ................70	postes	 80

FONTE O Projeto

NOTA: (1) Considerando cargos agroindustriais do 0NDI - Instituto de Desen-
volviniento Industrial de Minas Gerais.

Montes Claros, (MG) 26 de julho de 1973.
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Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

(a)	Ilegível.

Pelo ESTADO DE MINAS GERAIS

(a)	Ilegível.

Pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

(a) Ilegível.

Pelo BANCO DE CREDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A.

(a)	Ilegível.

TESTEMUNHAS:

(a)	Ilegível.
(a)	Ilegível.

II
FIRMA DEVIDAMENTE RECONHECIDA.

LEI N.9 6.170, DE 08 DE NOVEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Minas Gerais

Esporte Clube", com sede no "Sanatório Santa Isabel",
no Município de Betini.

O Povo (lo 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 "Minas
Gerais Esporte Clube", com sede no Sanatório Santa Isabel, no Mu-
nicípio de Betim.

Art. 2.1	Esta lei entra em vigor na data (te sua publicação.
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 8 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N.' 6.171, DE 08 DE NOVEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Guarani Esporte

Clube", com sede em 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 declarado de utilidade pública o "Guarani Es-
porte Clube", associação esportiva com sede na Cidade de Ouro
Preto.

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

Dada no palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.172, DE 08 DE NOVEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública a "Sociedade Mi-

neira de Pediatria", com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Mineira de Pediatria, com sede e foro na Cidade de Belo Horizonte.

Art. 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 desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, Lio intiraaienle como nela se contéimi

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

i k,
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LEI N.9 6.173, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o Fundo de Investimento e Partici-
pação - FIP, e dá outras providências.

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

Art. 1.' -- O Fundo de Investimento e Participação - F1P,
a que se refere o artigo 79, da Lei n.' 6.048, de 05 de dezembro de
1972, destina-se a subsidiar encargos financeiros e a subscrever e
integralizar o capital de empresas que executam projetos considerados
de relevância para o desenvolvimento do Estado, bem como para
financiar empreendimentos de sentido econômico e social.

Art. 2. - Constituem recursos do FtP:

1 - dotações consignadas no orçamento geral do Estado;
II	dividendos, desdobramentos e bonificações que couberem

ao capital subscrito pelo Fundo;
III - recursos provenientes de empréstimos internos e externos,

contraídos pelo Tesouro Estadual;
IV - doações e transferências de entidades públicas e pri-

vadas;
V - rendimentos resultantes de aplicação temporária de dis-

ponibilidades financeiras do Fundo, vedada qualquer dedução, mes-
mo que a titulo de administração.

Art. 3•9 - O FIP será administrado pela Secretaria de Estado
da Fazenda, cabendo ao Governador do Estado determinar a priori-
dade na subscrição do capital das empresas selecionadas, ouvidos os
órgãos interessados nos projetos.

Art. 4.' - Às disponibilidades financeiras do FIP serão apli-
cadas obrigatoriamente em papéis da dívida pública ou títulos de
responsabilidade de instituições financeiras oficiais.

Art. 5.' - O gestor do FIP encaminhará à Inspetoria Geral de
Finanças balancetes semestrais, demonstrando sua situação em 30
de junho e 31 de dezembro, para efeito de incorporação ao Balanço
Geral do Estado.

Art. 6.' - A prestação de Contas do FIP será encaminhada
pelo seu gestor ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos da le-
gislação vigente.

Art. 7•n - Por ato do Poder Executivo, o FIP poderá vender
em bolsa de valores ações que estejam integradas em seu patrimônio,
desde que o produto da venda seja vinculado a novas aplicações, nos
termos do artigo 1..

Art. 8.	A Secretaria de Estado da Fazenda expedirá ins-
truções para a aplicação desta Lei.

Art. 9.' -- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 12 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.' 6.174, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1973

Autoriza doação de imóvel a Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras 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 o Poder Executivo autorizado a doar, à Fun-
dação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis, parte
do imóvel, situado na Cidade de Divinópolis, de propriedade do
Estado e havido por doação, conforme escritura pública transcrita às
fis. 100, do Livro 3/AF, sob o n. 9 27.783, do Registro de Imóveis
daquela Comarca, com a área de 1.500 m 2 (mil e quinhentos metros
quadrados), medindo 30 (trinta) metros de frente com 50 (cinqüenta)
metros de fundo, confrontando com a Rim Pernambuco, Av. 21 de
Abril, terrenos de propriedade (Ia Viaçio Férrea Centro-Oeste e área do
Estado reservada para as Secretarias (Ia Fazenda e Educação.

Art. 2.' -- O terreno, objeto da doação, destina-se às constru-
ção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis e
deve reverter ao patrimônio do Estado, se lhe for dado destinação di-
versa ou se, no prazo de 2 . (dois) anos, a contar da data desta Lei,
não se efetivar a construção.
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Art. 3y - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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 como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Dom ingues

LEI N.9 6.175, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública a "Fundarão São

José", 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 "Fundação
São José", 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 conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 13 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.176, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1973
Autoriza o Poder Executivo a prestar garantia a

instituições financeiras nacionais, em operação de
crédito externo.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a prestar ga-
rantia a instituições financeiras nacionais, perante instituições fi-
nanceiras estrangeiras ou internacionais, em operações de crédito
que interessem diretamente a empresas que executem investimentos
no território do Estado, até o limite de duzentos milhões de dólares
norte-americanos ou seu equivalente em outras moedas.

Parágrafo único - O Poder Executivo, em decreto, estabelecerá
os critérios e condições a serem observados para a prestação de ga-
rantia e para a exigência de contra-garantias.

Art. 2.'	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.9 6.177, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1973

Dispõe sobre a legitimação de terras devolutas e
dá outras providências.

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

Art. 1. - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário -- RURALMINAS, autorizada a providen-
ciar a legitimação de terras devolutas, havidas de boa fé, a qualquer
titulo, há mais de 5 (cinco) anos, quando requerida pelos interes-
sados.

Art. 2. -- O pedido de legitimação de que trata esta lei
far-se-á mediante requerimento instruído com documentação referente
à ocupação da terra.

Parágrafo único A apresentação do requerimento referido
neste artigo somente poderá ser feito dentro do prazo de 1 (uru) ano,
a partir da vigência desta Lei.

d
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Art. 3.' - O requerente pagará o preço da legitimação das
terras, por hectare, na forma de tabela baixada com a regulamenta-
ção desta Lei, correndo, ainda, às suas expensas, as despesas de me-
dição, planta e memorial e a taxa de expedição do título definitivo.

Parágrafo único A medição será feita sob fiscalização da
RURALMINAS, observado o disposto no artigo 8., da Lei n. 9 550,
de 20 de dezembro de 1949.

Art. 4•9	O pagamento devido ao Estado pela legitimação das
terras devolutas poderá ser dividido em até 5 (cinco) prestações
anuais e consecutivas, expedindo-se o título definitivo, após a quita-
ção ou oferecimento de garantias reais, fidejussórias ou quirogra-
fárias, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 5. A legitimação de terras devolutas, previstas nesta
lei, far-se-á com observância do disposto no parágrafo único do
artigo 171, da Constituição Federal.

Art. 6» - - A requerimento dos interessados aplicar-se-ão as
disposições desta lei aos processos de legitimação em curso.

Art. 7» -- Os artigos 3» e 4» desta lei serão regulamentados,
no prazo de 60 (sessenta) dias, por decreto do Poder Executivo.

Art. 8» --- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9» -- 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 14 de
novembro de 1973.

RONIJON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Doniingues
Fernando António R. Reis

LEI N.9 6.178, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1973

Altera a denominação da "Fundação Universida-
de Nordeste Mineiro', com sede na Cidade de Teó-
filo Otoni.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
(ccrctou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - A Fundação Universidade Nordeste Mineiro, com
sede na Cidade de Teófilo Otoni, criada pela Lei n» 2.584, de 30
de dezembro de 1961 e instituída pelo Decreto n» 6.652, de 23 de
agosto de 1962, passa a denominar-se "Fundação Educacional Nor-
deste Mineiro".

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 14 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna

LEI N.9 6.179, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1973

Altera a denominação da "Fundação Universi-
dade do Oeste de Minas Gerais", com sede na Cidade
de Formiga.

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

Art. 1» - A Fundação criada pela Lei n» 2.819, de 22 de
janeiro de 1963 e instituída pelo Decreto 'i» 8.659, de 3 de setembro
de 1965, passa a denominar-se Fundação de Ensino Superior do
Oeste de Minas.

Art. 2.' --- Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3» - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autor idades, 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 14 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vi anima

fl
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LEI N. ç, 6.180, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a receber, em doação,
imóvel situado no Município de Iturama.
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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.

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 receber, em
doação, da Prefeitura Municipal de Iturama, o prédio onde funciona
o Colégio Estadual de Iturama, bem corno o respectivo terreno, com
a área de 14.200 m2 (quatorze mil e duzentos metros quadrados).

Parágrafo único. A doação se fará sem ônus para o Estado.
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-
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 14 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Dorningues

LEI N.9 6.181, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1973

Dá a denominação de "Pedro Pereira da
Silva", à rodovia que liga Ipiaçu - Capinópolis -
Canópolis.

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

Art. 1.'	A rodovia estadual que liga Ipiaçu	Capinópolis
- Canápolis denominar-se-á "Pedro Pereira da Silva".

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16
de novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.' 6.182, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1973

Modifica a denominação do Fundação Univer-
sidade de Caratinga.

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

Art. 1.' - A Fundação Universidade de Caratinga, criada pela
Lei n.° 2.825, de 7 de fevereiro de 1963, passa a denominar-se "Fun-
dação Educacional de Caratinga - FUNEC".

Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q -- Bevogam-se as disposições cio 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 16 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 6.183, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1973

Modifica a Lei n.° 4.776, de 27 de maio de 1968,
que criou a Fundação Universitária de Patos de
Minas.

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. - "Fundação Universitária de Patos de Minas", criada
pela Lei n.9 4.776, de 27 de maio de 1968, passa a denominar-se
"Fundação Educacional de Patos de Minas".

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 (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.' 6.184, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Sociedade Rural
de Teófílo Otoni", 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 declarada de utilidade pública a "Sociedade
Rural de Teófil 0 Otonj", com sede e foro na Cidade de Teófilo
Otoni.

Art. 2.'	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•o -- 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 16
de novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N. 6.185, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a adquirir ações
da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Minas Gerais S.A. - - DIMINAS de propriedade
da Administração Indireta do Estado.

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

Art. 1. ---- Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir
ações da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Minas Ge-
rais S.A. DTMINAS -. de propriedade de entidades da Adminis-
tração Indireta do Estado, pelo valor de seu patrimônio líquido, apu-
rado no balanço de 31 de dezembro de 1972.

Art. 2. - - É o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial no valor de Cr$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil
cruzeiros) para ocorrer às despesas destinadas à aquisição das ações,
como previsto no artigo anterior, podendo, para este fim, anular do-
tações de despesas correntes e de capital do Orçamento do Estado.

Art. 3•u Fica facultado ao Poder Executivo fazer o paga-
mento das ações em Obrigações Reajustáveis do Tesouro de Minas,
de prazo máximo de 10 (dez) anos, com cláusula de intransferi-
bilidade temporária.

Art. 4•9 -- Esta Lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 5 • 9 - Revogam-se as (lisposiç6es em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.' 6.186, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao património do Município de São Tiago.

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 o Poder Executivo autorizado a fazer rever-
ter ao patrimônio do Município de São Tiago, o imóvel situado a
Flua Job Mata, com a área total de 2.602,50 m 2 (dois mil, seiscentos e
dois metros e cinqüenta decímetros quadrados) e com confronta-
ções discriminadas na Escritura Pública de retificação e ratifica-
ção de escritura anterior, lavrada em 20 de junho de 1966, no
Livro de Notas n.° 68, fis. 189/192 e registrada em 9 de agosto de
1966, no Livro 3-D-2, fIs. 49/50, sob o n. 9 14.155, havido por doa-
ção, através da Lei Municipal n. 9 388, de 24 de outubro de 1964.

Art. 2.9 -- A reversão de que trata o artigo anterior far-se-á
sem ônus para o Estado é mediante registro em Cartório.

Art. 3•0 -- 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 desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
to inteiramente como nela se contêm.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de no-
vembro de 1973.

RONJ)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Jiomingues

LEI N.' 6.187, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a alienar ações do
Frigorífico Minas Gerais S.A. (FRIMISA), cria o
Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária Mineira
(FUNDAGRO) e dó outras providências.

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

Art. 1. --- É o Poder Executivo autorizado a alienar s
ações do Frigorífico Minas Gerais S.A. (FRIMISA) de que é detentor
o Estado de Minas Gerais, mediante avaliação prévia e licitação ou
venda em bolsas de valores.

Art. 2.	Fica criado, vinculado à Secretaria de Estado da
Fazenda, um fundo especial, denominado Fundo de Desenvolvi-

mento da Agropecuária Mineira (FUNDAGRO), destinado a dina-
mizar o Sistema Operacional de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, instituído pelo Decreto n. 9 14.983, de 17 de novembro de
1972.

Art. 3•o -- o Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária
Mineira (FUNDAGRO) será constituído por:

1 ---- recursos oriundos da alienação prevista no artigo 1.
desta Lei;

II -----recursos que lhe forem destinados no Orçamento no
Estado;

III	rendimentos líquidos das operações do próprio Fundo;
IV - doação e transferência de entidades privadas ou pú-

blicas.

Parágrafo único - É o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito especial, à Secretaria de Estado da Fazenda, para atender às
despesas de constituição do Fundo de Desenvolvimento da Agro-
pecuária Mineira (FUNDAGRO), até o valor da alienação prevista
rio artigo 1. 9 desta Lei.

Art. 4•v -- A aplicação dos recursos do FIJNDAGRO será
definida por projetos apresentados pelo Secretário de Estado da
Agricultura.

Art. 59 -- É o Poder Executivo autorizado a regulamentar a
gestão do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária Mineira
(FUNI)AGRO).

Art. 6. - Esta lei entrará em vigor na (lata (lc sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente o artigo 5•1
da Lei n.9 4.810, de 6 de junho de 1968.

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
(te novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
,4lyson Pciuliiwlli
Fernando António R. Reis
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LEI N.9 6.188, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito es-
pecial no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cru-
zeiros) ao Gabinete Civil do Governador.

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

Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) ao Gabinete
Civil do Govrenador, para ocorrer ao pagamento do auxilia finan-
ceiro, a cargo do Estado, para a realização do Festival de Inverno
de 1972, em Ouro Preto.

Art. 2. - Para possibilitar a execução do disposto no
artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a anular, total
ou parcialmente, até o limite do crédito cogitado, dotações do
Orçamento vigente do Estado.

Art. 3.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. - 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 a façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António R. Reis

LEI N.9 6.189, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1973

Dá a denominação de "João Goulart Santiago
Brum" ao Ginásio Estadual de Natércia.

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

Art. 1. -- Denominar-se-á "João Goulart Santiago Brum"
o Ginásio Estadual da Cidade de Natércia.
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Art. 2.	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 a façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corréa Vianna

LEI N.9 6.190, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1973

Transforma em Escolas Combinadas, com a de-
nominação de "Emídia Alves da Cosia", a Igreja-
-Escola do Bairro de Bicos de Baixo, da Cidade de
Wenceslau Braz.

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

Art. 1. -- Fica transformada em Escolas Combinadas, com
a denominação de "Emidia Alves da Costa", a Igreja-Escola que
funciona junto à Capela do Bairro de Bicas de Baixo, da Cidade
de Wenceslau Braz.

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

Ar!. 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 a façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de novembro de 1973.

RONI)ON PA CHEGO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna



- 132

LEI N.' 6.191, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Conferência
São Vicente de Paulo", com sede na Cidade de Gua-
ranésia.

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 "Conferên-
cia São Vicente de Paulo", com sede na Cidade de Guaranésia.

Art. 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 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
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

RAZÕES DO VETO

A Proposição de Lei n. 9 6.740, em exame, resulta de projeto
de iniciativa (Ia Mesa da Assembléia Legislativa e tem por obje-
tivo regular a concessão de abono ao pessoal do Poder Legislativo,
dispondo ainda sobre o reajustamento de seus vencimentos e outras
providências.

A medida proposta, por sua natureza, não pode deixar de
ajustar-se à diretriz adotada pelo Poder Executivo, no tocante à
revisão dos níveis de vencimento dc seu pessoal civil, cm plena vi-
gência. Em sua feição geral, a concessão de aumento não (leve
prescindir da aplicação de critérios uniformes, válidos, com a
mesma força impositiva, para todos os ramos dos Poderes do Estado.

A inovação introduzida com a redação dada ao artigo 49 , da
Proposição em exame, prevendo o pagamento de gratificação, a ti-
tulo de incentivo de produtividade, aos servidores do Poder Legisla-
tivo, à evidência, contrapõe-se a essa orientação, traduzindo, na
verdade, a instituição de vantagem de sentido discriminatório, visto
que não adotada em relação aos servidores do Poder Executivo.
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É preciso ter presente que a Lei n. 9 5.426, de 19 de maio de
1970, invocada na disposição em exame, é de aplicação restrita
aos ocupantes dos cargos do sistema fazendário de fiscalização,
implantada em razão de particularidades do desempenho funcional,
não presentes nas situações que o artigo 4•9 da Proposta pretende
amparar.

Além (to(lo mais, a Lei n. 9 5.426, de 1970, visou tão-só a
compatibilizar o sistema de remuneração dos servidores da fisca-
lização estadual, instituído de longa (lata, com o princípio consti-
tucional introduzido desde 1967, segundo o qual não mais poderia
subsistir no serviço público retribuição pecuniária decorrente de
participação em multas.

A aplicação restrita da Lei n.' 5.426, retira-lhe, pois, o sen-
tido de paradigma, desautorizando, conseqüentemente, que se ge-
neralize a sua extensão na forma preconizada no aludido artigo
4 1', cuja aceitação revela-se prejudicial e inconveniente aos in-
teresses (Ia administração de pessoal do Estado.

Por outro lado, a Proposta, na parte considerada, ultrapassa
os limites em que se verificou a concessão do abono e do rea-
justamento de vencimento ao pessoal do Poder Executivo, pre-
vistos mia Lei n. 9 6.163, de 6 (te novembro do 1973, criando ônus
adicional para o Tesouro.

Ora, no regime constitucional brasileiro compete ao Poder
Executivo, com exclusividade, a adoção de iniciativas destinadas a
agravar a despesa pública, sujeita, modernamente, a rigorosa progra-
mação, como meio de evitar os desequilíbrios orçamentários.

A privativi(lade (Ia iniciativa e do controle da despesa deixou
de sei- observada na formulação da norma consubstanciada no
artigo 4• da Proposição, razão que me conduz a não lhe conferir
adesão.

As razões de ordem pública e de natureza constitucional,
que os motivos expostos bem elucidam, conduzem-me a opor ve-
to parcial à Proposição de Lei n.' 6.740, para dela excluir o artigo
49, com o que asseguro a imediata transformação em lei de suas dis-
posições outras.

Faço, pois, devolver a Proposição de Lei, com as razões do
veto, à egrégia Assembléia Legislativa, para o seu indispensável
reeXame.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 26 de no-
vembro de 1973.

RONDON PACHECO
Governador do Estado de Minas Gerais
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LEI N.9, 6.192, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1973
Concede abono ao pessoal do Poder Legislativo,

dispõe sobre reajustamento de vencimentos e dá
outras providências.

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

Art. 1.' - Fica concedido ao pessoal do Poder Legislativo,
a partir de 1.' de novembro de 1973, um abono de 12% (doze por
cento) sobre os valores dos símbolos e níveis de vencimentos.

Art. 2.' - A partir de 1.' de julho de 1974, fica concedido
um reajustamento de 17% (dezessete por cento) sobre os valores
dos símbolos e níveis de vencimentos vigentes em 31 de outubro
de 1973, nele incorporado o abono de que trata o artigo 1..

Art. 3.'	As disposições constantes dos artigos anteriores,
são extensivos ao pessoal inativo do Poder Legislativo.

Art. 4.' - (Vetado).
Art. 5.' .--- Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei,

desprezar-se-ão as frações de cruzeiro, inclusive em relação a gra-
tificação e vantagens com base no vencimento.

Art. 6.' - Fica autorizada a abertura (te crédito suplementar
para atender as despesas decorrentes cia presente Lei.

Art. 7.' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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, em Belo Horizonte, aos 26 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Roquetie Reis

LEI N.9 6.193, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1973
Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóveis,

na forma que menciona.

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

Art. 1.0 - O Poder Executivo fica autorizado a adquirir,
mediante doação, da Prefeitura Municipal de Curvelo, imóvel,
com a área de 840 m2 (oitocentos e quarenta metros quadrados),
situado naquela cidade, com confrontações constantes da Lei Muni-
cipal n.' 787, de 25 de abril de 1973, que autorizou a sua doação
ao Estado para a construção da Superintendência Regional da Fa-
zenda.

Art. 2.' - O Poder Executivo fica, igualmente, autorizado a
adquirir de Malveira Rezende Ltda., o imóvel constituído por um
prédio e respectivo terreno, com a área de 287,57 m2 (duzentos e
oitenta e sete metros e cinqüênta e sete decímetros quadrados), si-
tuado à Rua Dom José Gaspar, n.' 822, em Araxá, pela importância
de Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), para a instalação da Admi-
nistração Distrital da Fazenda, naquela cidade.

Art. 3ç' - Para ocorrer às despesas decorrentes desta Lei,
o Poder Executivo é autorizado a abrir, à Secretaria de Estado da
Fazenda, o crédito especial (te C'$ 80.000,00 (oitenta mil cru-
zeiros), podendo, para tanto, anular, total ou parcialmente, dota-
ções orçamentárias, de até igual valor, correspondente a Despesas
Correntes ou de Capital do Orçamento vigente do Estado.

Art. 4.' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 59	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 26 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Dom ingues

LEI N.9 6.194, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1973

Dispõe sobre a unidade de tesouraria e a exe-
e,ução financeira do Estado e dá outras providências.

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

Art. 1.' - Para cumprimento do princípio de unidade de
tesouraria, previsto no art. 56 da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de
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março de 1964, fica estabelecido o sistema de unidade de caixa
para a execução financeira do Orçamento do Estado de Minas Ge-
rais, incluídos os recursos à disposição das autarquias não financeiras
e das demais entidades da Administração Indireta que recebam
transferências do Estado, assegurado à Assembléia Legislativa e aos
Tribunais Estaduais o cumprimento das disposições Coflti(laS no
art. 55 da Constituição do Estado dc Minas Gerais.

Art. 2. - O sistema de unidade de caixa engloba todas as
receitas previstas, as despesas e operações de crédito legalmente auto-
rizadas.

Art. 3 • 1 - A receita orçamentária do Estado, objeto da cen-
tralização em conta única de arrecadação, compreende:

1 - a receita tributária;
II - os dividendos e demais receitas patrimoniais;
III - outras receitas orçamentárias;
IV	as transferências da União, salvo disposição em con-

trário contida na legislação federal;
V - as receitas decorrentes de convênios, ajustes, acordos ou

contratos, independente de sua prévia inclusão no orçamento anual.

Parágrafo único - O produto (Ia arrecadação (te qualquer
receita ou transferência ativa flão poderá sofrer deduções, com-
pensações ou retenções totais ou parciais de qualquer natureza,
independentemente de vinculações determinadas por lei.

Art. 4. - Os recursos destinados ao atendimento (Ia despesa
de cada entidade estadual serão liberados e se manterão como cré-
dito disponível na conta única (le "Recursos a Utilizar" para cada
entidade, constituindo o conjunto das contas únicos o "Fundo de
Recursos a Utilizar" do Estado.

§ 1. - O produto de receitas industriais, de restituições, de
consignações a favor de terceiros ou outros recursos de que a
entidade seja depositária serão mantidos na conta única da enti-
dade definida no artigo.

§ 2. - Os saques (Ias entidades nas suas respectivas contas
únicas se destinarão exclusivamente ao pagamento de despesa le-
galmente processada, através de cheques nominativos a favor dos
credores finais, não admitindo o débito em conta como forma de
liquidação de despesa.
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§ 3•9	Fica vedada a transferência financeira para outras
contas bancárias que não a definida no artigo.

§ 4•9 _ Os repasses para atcfl(limefltO de despesas sob a
forma de suprimento (le fundos e para despesas de pronto pagamento,
dentro de limites estritamente necessários, serão autorizados pela
Junta de Programação Financeira.

Art. 5. - As cotas de despesas e as transferências passivas,
a serem liberadas às entidades estaduais, serão fixadas em razão
do comportamento da receita, excluídas as receitas com operações
de crédito.

Art. 6. - As operações de crédito serão realizadas exclu-
sivamente pelo órgão central de administração fazendária, observa-
das as normas pertinentes ao endividamento público.

Art. 79 - Para atendimento (los compromissos decorrentes
da dívida pública mobiliária (lo Estado, será mantido, em insti-
tuição financeira oficial, o Fundo da Dívida Pública.

Art. 8.° - Através (te convênio (OITI instituição finan-
ceira oficial, parte (los recursos (lo Fufl(lO (Ia Dívida Pública se-
rã utilizada para sustentação e garantia (te liquidez dos títulos
públicos estaduais.

O montante (lo Fundo da Dívida Pública, destinado
à finalidade definida no artigo, será determinado pelo Poder Exe-
cutivo, em função (lo montante (los títulos estaduais em circulação
e (Ias condições do mercado.

§ 2. --- Os recursos do Fundo da Dívida Pública, eventual-
mente disponíveis, poderão ser aplicados em operações de curto
prazo, lasireadas em títulos de responsabilidade da União.

Art. 9•Q -- As instituições financeiras que, sol) qualquer forma,
sejam depositários de recursos públicos (lo Estado ficam obrigadas a
fornecer ao Tribunal de Contas (lo Estado e à Inspetoria Geral de
Finanças as inforimiações necessárias ao cumprimento da presente
lei.

ArL 1(1	Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
a presente lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 12 - 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 corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de
novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.9 6.195, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a
Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas.

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

Art. 1 -- Fica o Poder Executivo autorizado a doar, à
Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, o prédio onde fun-
cionava a cadeia pública daquela cidade.

Parágrafo Único O imóvel a que se refere o artigo tem a
área construída de 116,40 m2 (cento e dezesseis metros e quarenta
centímetros quadrados) e situa-se em terrenos de propriedade da
Prefeitura Municipal, confrontando, pela frente, com a Rua Benjamim
Constant; e pelo lado direito, com imóvel de propriedade de Manoe-
lito Bernardes; pelo lado esquerdo, com imóvel de propriedade de
Jaime Lima, e pelos fundos, com imóvel de propriedade de Soraya
Luzia Ribeiro Mamede e Agenor Alves de Souza.

Art. 2Y - 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 26
de novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues
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LEI N.' 6.196, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1973

Altera disposições da Lei n." 5.261, de 19 de
setembro de 1969, e dá outras providências.

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

Art. 1.	O artigo 2., da Lei n.9 5.261, de 19 de setembro
de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2. - O estímulo fiscal consistirá na vinculação
de até 40 1/e (quarenta por cento) do valor do imposto
sobre circulação de mercadorias recolhido ao Estado,
não computado a importância destinada ao Fundo de
Participação dos Municípios, aos seguintes fins:

1 - até 32% (trinta e dois por cento) como com-
pensação de investimento à empresa;

II -- 8% (oito por cento) ao Fundo de investimentos
e Participações, a que se refere o artigo 7., (Ia Lei n.9
6.048, de 5 de dezembro de 1972.

Parágrafo único Até que se elabore o orçamento
plurianual de investimento, a parcela de 3% (três por
cento) do imposto, deduzida da quota indicada no inciso
II do artigo, será destinada a fundo de financiamento a
programas de pesquisa aplicada nos campos econômico,
administrativo e tecnológico, nos termos do artigo 236
da Constituição do Estado".

Art. 2 .9 -- O artigo 5Q, da Lei n. 9 5.261, de 19 de setembro
de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.' Esgota-se em 31 de dezembro de 1978 o
prazo para concessão e início de fruição do estímulo
fiscal que esta lei autoriza".

Art. 3.' Os estímulos fiscais mantidos pelo artigo 8. 9 , da
Lei n.' 5.261, de 19 de setembro de 1969, desvinculam-se do
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.

Parágrafo único --- O disposto no artigo, se necessário, será
objeto de regulamentação.

Art. 4.' - Poderá ser concedido às empresas de excepcional
importância econômica para o Estado, durante o prazo de 10 (dez)
anos, como compensação de investimento fixo, um incentivo es-
pecial, consistente do retorno de 32% (trinta e dois por cento) do

1
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valor d0 imposto sobre circulação de mercadorias que por elas
vier a ser recolhido, resultante das saídas tributárias dos produtos
fabricados.

1. - O caráter de excepcional importância econômico
da empresa será definido em regulamento.

§ 2. -- Não poderão beneficiar-se do incentivo especial as
empresas que tenham, em seu capital, participação do Estado, direta
ou indireta, superior a 201/c.

§ 3•9 - A proibição de que trata o § 2., não se aplica à
Aço Minas Gerais S.A.	AÇOMINAS".

Art. 5•9 A Aço Minas Gerais S.A. - AÇOMINAS organi-
zada na forma da Lei n.° 2.865, de 12 (le setembro dc 1963, gozará,
nos mesmos termos, dos favores fiscais mencionados no artigo 2.,
itens 1, II e seu parágrafo único desta lei.

Art. 6.0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7. 9	Revogam-se as disposições eni contrário.
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XI - Faculdade de Educação Física "Duque de
Caxias", cm Pouso Alegre,

XII	Faculdade de Odontologia, em Ouro Fino."

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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente CoiflO nela se contém.

Dada no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
29 de novembro de 1973.

O Presidente: a) Rafael Caio Nunes Coelho

O 1 Secretário: a) (hrislovanm Chiaradia

O 2.° Secretário: a) Sebastião Alces do Nascimento
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente (rnnmJ nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, cio Belo Horizonte, aos 27
de novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando R. Reis

LEI N.' 6.197, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1973

Altera a Lei n. 0 3.227, de 25 de novembro de
1964, que dispõe sobre a criação da Universidade
do Vale do Sapucai.

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

Art. 1.0 -	Acrescente-se, ao art. 11, da Lei n.0 3.227, de 25
de novembro de 1964, os seguintes itens:

"X - Faculdade de Biblioteconomia "Sérgio de Frei-
tas Pacheco", em Pouso Alegre,

(LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)

LEI N.' 6.198, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a integralizar sua
participação 110 CUJ)ital social da Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais CDI-MG, na
forma que menciona.

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 integralizar
sua participação no capital social da Companhia de Distritos Indus-
triais de Minas Gerais - - CM-MG, incorporando, para esse fim, os
imóveis de propriedade do Estado, situados na cidade de Itajubá,
assim relacionados:

a) uma área de mais ou menos 100.160 1n 2 (cem mil cento
e sessenta metros quadrados) com os seguintes limites e confronta-
ções: inicia-se no alinhamento da Rua Dr. Olegário Maciel, lado
esquerdo no marco n.° O situado em frente á Rua Neide; deste
ponto confrontando com terrenos (lo Estado de Minas Gerais e se-
guindo uma perpendicular à Rua Dr. Olegário Maciel de mais ou
menos 447,00 mn (quatrocentos e quarenta e sete metros) alcança-se
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O ponto 6-A. Daí com uma deflexão à esquerda de 90. 1 e ainda
confrontando com terrenos do Estado de Minas Gerais segue por uma
reta de mais ou menos 264,00 m (duzentos e sessenta e quatro metros)
até alcançar o marco 6-13 no alinhamento da Rua F, pelo qual segue
à esquerda de mais ou menos 300.00 m (trezentos metros) até en-
contrar o alinhamento da flua Geralílino Campista no marco n. 9 11.
Seguindo à esquerda (leste alinhamento mais ou menos 41,50 m
(quarenta e um metros e cinqüenta centímetros) atinge-se o marco
11-C junto à cerca que limita a praça de esportes do SMART
FUTEBOL CLUBE. Deste ponto e seguindo a referida cerca até
mais ou menos 115,00 m (cento e quinze metros) ao marco 11-D.
Daí com deflexão à direita de 90. 9 segue ainda acompanhando a
cerca do SMART (te mais ou menos 107,00 (cento e sete metros)
até o ponto 13-B no alinhamento da Rua Dr. Olegário Maciel.
Virando à direita e seguindo o referido alinhamento à distância de
mais ou menos 90,00 m (noventa metros) alcança-se o ponto n. 9 O
inicial (lesta descrição.

b) Um terreno com a área de mais OU menos 18.300,00 m2
(dezoito mil e trezentos metros quadrados) com os seguintes limites
e confrontações: inicia-se no cruzamento do alinhamento direito da
Rua De. Olegário 'Maciel com flua Geraldino Campista. Deste ponto
segue pelo alinhamento referido (Ia Rua Dr. Olegário Maciel até o
ponto de cruzamento com o ribeirão Anhumas. Deste ponto con-
frontando com João Pereira, segue no sentido de montante até al-
cançar a cerca de divisa com terrenos de Sebastião Pinto Ribeiro
seguindo por esta à direita até o alinhamento da flua Geraldino
Campista. Tomando-se este alinhamento à direita, fecha-se o po-
lígono ao se alcançar o ponto de cruzamento com o alinhamento
direito (Ia Rua Dr. Olegário Maciel, ponto inicial desta descrição.

e) Uni terreno com área de aproximadamente 112.850 m2
(cento e doze mil, oitocentos e cinqüenta metros quadrados) perten-
cente ao Estado de Minas Gerais, remanescente de alienação operada
por escritura lavrada em 18 de agosto de 1949, no Cartório do 3.1'
Tabelião e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Itajubã,
registrada no Cartório do 1.0 Tabelião, e Oficial do Registro Geral
(Ia mesma Comarca, sob o número 7.763 (sete mil, setecentos e
sessenta e três), no livro 34, folhas 5 (cinco), em 22 de agosto de
1949.

ei) Um terreno com área de aproximadamente 394.626 m2
(trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e seis metros
quadrados), de confrontações conforme escritura pública de compra
e venda lavrada no Cartório do 1.0 Tabelião da Comarca de Itajubá,
em 13 de outubro de 1939, no Livro n ,9 24, folhas 135 a 137 v, re-
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gistrada no Cartório do 1.° Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
da mesma Comarca, sob o n.° 2.049, de fls. 24, Livro 3-6, em 19
de novembro de 1940.

Art. 2.0 A Integralização do capital na forma prevista no
artigo anterior será precedida de avaliação a ser feita pela Diretoria
do Patrimônio Imobiliário (Ia Secretaria (te Estado de Administração.

Art. 3•0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 • 9 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autorida(1es, 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, m Belo Horizonte, aos 30
de novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues

LEI N.9 6.199, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o Seminário
Diocesano Nossa Senhora das Dores, com sede na
Cidade de Campanha.

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 Seminário
Diocesano Nossa Senhora das Dores, como sede na Cidade de Cam-
panha.

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

Art. 3•0	Revogam-se as dis po sições 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 novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N.9 6.200, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1973

I)eclarc, de utilidade publica a "Associação de
Assisléjicia e Proteção à Infância do Município de
Leopoldina", Lactário Dr. Custódio Junqueira, com
sede na Cidade de Leopoldina.

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 "Associação
dc Assistência e Proteção à Infância do Município (te Leopoldina",
Lactário Dr. Custódio Junqueira, com sede na Cidade (te Leopoldina.

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

	

Art. 3•9	Revogam-se as dis posições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de novembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.201, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1973

Concede o titulo de "Cidadão Honorário" do
Estado de Minas Gerais a Eduardo Mendes Barbosa.

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 (te Cidadão Honorário
de, Estado (le Minas Gerais a Eduardo Mendes Barbosa

Art. 2. 9 - - O título, representado por um diploma especial-
mente confeccionado, será entregue ao homenageado em reunião
especial da Assembléia Legislativa.

	

Art. 39	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
A&ulio Machado Filho

LEI N.9 6.202, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1973
Autoriza o Poder Executivo a doar à União

terrenos destinados à construção de um quartel para
a instalação de um batalhão do Exército Nacional.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e e!1, cm seu nome, sanciono a ;cguinte lei

Art. 1. -----O Poder Executivo é autorizado a doar à União
os terrenos situados no Município (te Montes Claros, de propriedade
do Estado, adquiridos cm decorrência do Decreto n. 0 14.889, de
13 de outubro de 1972, destinados à construção (te um quartel para
a instalação (te um batalhão do Exército Nacional.

Parágrafo único -- - Os terrenos, e suas respectivas áreas, são
os descritos no artigo 1., do mencionado Decreto n.° 14.889.

Art. 2.' -- - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. --- Revogara-se as disposições cru

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes DominfJues

LEI N.' 6.203, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1973
Dá a denominação de "Fórum Deputado Manoel

Costa" ao prédio-sede da Comarca de Itanhandu.

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

4
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Art. 1. - Denominar-se-á "Fóruin Deputado Manoel Costa"
o prédio onde se localiza a sede da Comarca de Itanhandu.

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 4
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.204, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Fundação Au-
rílio Braga Esteves", com sede em Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Fundação
Aurílio Braga Esteves", com sede em Juiz de Fora.

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 4
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N.9 6.205, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública a "Fundação Alto

Rio Grande", com sede na Cidade de Liberdade.

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
Alto Rio Grande", com sede na Cidade de Liberdade.

Art. 2.' -.- 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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.206, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Serviço de

Assistência Social --- S. AS." com sede na Cidade
de Itapagipe.

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

Art. 1. •--- Fica declarada de utilidade pública o "Serviço
de Assistência Social S.A.S.", com sede na Cidade de Itapagipe.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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Art. 2. - Para o cumprimento do disposto no artigo anterior,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
até o valor do crédito cogitado, dotações do Orçamento vigente do
Estado.

Art. 3.1	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.9	Revogam-se as disposições em contrário.
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LEI N.9 6.207, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Irmandade da
Obra Pia da Terra Santa em 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. - Fica declarada (te utilidade pública a "Irmandade
da Obra Pia da Terra Santa em Minas Gerais", com sede em Belo
Horizonte.

Art. 2.9	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, todas as autorid'des, 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 4
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tapares

LEI N.9 6.208, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito es-
pecial, à Secretaria de Estado da Fazenda, no valor
de Cr$ 13.538.692,00 (treze milhões, quinhentos e
trinta e oito mil, seiscentos e noventa e dois cru-
zeiros)

O Povo (10 lsL:ld() (le iiHaS Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de Cr$ 13.538- 692,00 (treze milhões, quinhentos e trinta e
oito mil, seiscentos e noventa e dois cruzeiros) à Secretaria de Estado
da Fazenda, para adquirir o terreno de propriedade do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, conforme
autorização prevista no artigo 1., da Lei n.9 6.139 de 6 de setembro
de 1973.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.9 6.209, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1973

Concede o título de "Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais" a Karl Hubert Gregg.

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 Karl Hubert Gregg.

Art. 2. - O título, representado por um diploma especial-
mente confeccionado, será entregue ao homenageado 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 5
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
LEI N.' 6.210, DE OS DE DEZEMBRO DE 1973	 mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

Declara de utilidade pública o "Diretório Aca-	
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

dêmico Dr. Homero Santos", com sede na Cidade	 Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de Uberlândia.	 de dezembro de 1973.

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 "Diretório
Acadêmico Dr. Homero Santos", com sede na Cidade de Uberlândia.

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

Art. 3e	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, cru Belo horizonte, aos 5
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.211, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Associação de
Combate ao Câncer do Brasil Central", com sede
na Cidade de Uberaba.

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

Ari. 1. - Fica declarada de utili'lade pública a "Associação
de Combate ao Câncer do Brasil Central", com sede na Cidade de
Uberaba.

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

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tapares

LEI N.9 6.212, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Hospital Asilo

Cônego Agostinho Augusto França", com sede na
Cidade de Rio Novo.

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

Art. 1 . 0 _. Fica declarado de utilidade pública o "Hospital
Asilo Cônego Agostinho Augusto França", com sede na Cidade de
Rio Novo.

Art. 2.1	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Ari. 3•0 - 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 5
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tapares

LEI N.9 6.213, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública a "Associação dos

Servidores Civis do Brasil - ASCB", com sede no
Estado da Guanabara e Delegacia Regional do Estado
de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

-	O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Maneio, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6
de dezembro de 1973.
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Art . 2." - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 3.Q	Revogam-se OS disposições em contrário.

Mando, portanto, a 10(105 OS autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.' 6.217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Vasco Futebol
Clube", com sede na Cidade de Ilajubá.

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

Art. 1.' - - Fica declarado de utilidade pública o "Vasco
Futebol Clube", com sede na Cidade de ItajUl)á

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.218, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Uirapuru Clu-
be", com sede na Cidade de Conselheiro Pena.

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

Art. 1.9 - Fica declarado de utilidade pública o "Uirapuru
Clube", com sede na Cidade de Conselheiro Pena.

Dada no Palácio 1:I Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6
de dezembro de 1973.

1?ONDON I'1CfIEC()
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.219, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública a "Mocidade Inde-

pendente Cavalheiros Negros", com sede em Belo
Hori :o ri te.

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 "Mocidade
Independente Cavalheiros Negros", coo, sede em Belo Horizonte.

Art . 2.1	Esta lei entra em vigor na data (te sua pul)licaçãO

Ar t. 3.'	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, z,todas OS :1U101i(ta(ICS, a quem o conheci-
mento e execução (testa lei pertencer. que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se (00 léu'

Dada no Palácio da Liberdade. 'imi Belo Horizonte, aos 6
de dezembro ele 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.° 6.220, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública a "Associação de

Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
APAEI", com sede na Cidade de Itajubá.

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

4
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Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a "Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá	APAEI", com
sede na Cidade de Itajubá.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 3•9	Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.221, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a Sociedade Pró-
-Melhoramentos "Bairro São Judas Tadeu", com
sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Pró-Melhoramentos "Bairro São Judas Tadeu", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

Art. 2. - .-Esta lei entra cm vigor na (lata 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
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N.9 6.222, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1973

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo
5•0 e ao artigo 6.1 da Lei n.9 5.721, de 25 de junho
de 1971.

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

Art. 1.	O parágrafo único do artigo 5., da Lei n. 5.721,
de 25 de junho de 1971, passa a ter a seguinte redação:

Art. 5.°
Parágrafo único O Poder Executivo indicará, na

Assembléia Geral dos Acionistas, o Secretário de Estado
(Ia Indústria, Comércio e Turismo, para Presidente do
Conselho Superior de Administração da Sociedade, enti-
dade integrante do seu sistema operacional."

Art. 2.°	O seu artigo 6. passaav igorar com a seguinte
redação:

"Art. -- Os Diretores oa Sociedade, cujo número
não excederá a 4 (quatro), com mandato de 3 (três) anos,
serão eleitos de acordo COni o disposto nos § 3• 1' e 4•Q do

artigo 116 (1(1 Decreto-lei n." 2.627, de 26 de setembro
de 1940."

Art. 3•Q - Esta lei entra cm vigor na (lata de sua publicação.

Art. 4 •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, m Belo Horizonte, aos 6
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Francisco Afonso Noronha
Paulo Valiadares
Fernando R. Reis
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iutoriz(z o Estalo a integralizar sua participa-

ção no capital social da Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais -- CDI-MG, na forma
que menciona 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. - Fica o Governo do Estado autorizado a integra-
lizar sua participação no capital social da Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais -- CIl)-MG, incorporando, para esse
VIII , os imóveis (te sua propriedade, a seguir relacionados:

no I\liiflicipio (te Extrema

a) terreno com a área de 14,52 hectares, situado no Bairro
do Rodeio, h o lii o cm processo tI e a rrec;ot ação de herança jacente
de herdeiros de Manoel Antônio dos Anjos e registrado no Cartório
(te Registro de Imóveis da Comarca de Extrema, sob o n.° 10.402,
fis. 223, Livro 3-1;

h) terreno com a área de 12,10 hectares, situado no Bairro
dos Tenentes, havido cm processo de arrcadaçã() de herança jacente
de herdeiros (te l)elfin() Gonçulves da Silva, Antônio Gonçalves da
Silva, Gertrudes Gonçalves da Silva e Aula, casada com Avelino
Antônio de Oliveira, e registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Extrema, sol) o n.' 10.085, Livro 3-1;

(-) 11 alqueires de terras, situados no Bairro do Salto do
Meio, havidos em processos de arrecadação de herança jacente de
herdeiros de João Cardoso de Lima, Pelro Cardoso de Lima, An-
tônio Cardoso de Oliveira e Simplicio Cordoso de Oliveira;

(1) terreno com a área (te 7,26 hectares, situado no Bairro
do Rodeio, havido cru processo (l( arrecadação (te herança jacente
de herdeiros de José Alves de Araújo, registrado no Cartório de
Registre) ele Imóveis da Comarca de Extrema, sol) o n.° 10.403, lIs
223, Livro 3-1; e

e) terreno com área de 12,10 hectares, situado no Bairro
das Posses, havido em processo de arrecadação de herança jacente
de herdeiros dc Emiti(> Cardoso Pinto e Messias Vasconcelos:

11 - no Município de Santa Rita do Sapucaí, 32 (trinta e
dois) alqueires de terras, compreendidos na área de 42 alqueires,
onde se acha instalado o Ginásio Técnico "Cel. Francisco Moreira",
ficando reservado ao Estado a área remanescente de 10 alqueires,
destinada a sua utilização pelo citado estabelecimento.

1
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Art. 2°	A integralização do capital na forma prevista no

artigo 1.0 será precedida de avaliação a ser feita pela Diretoria do
Patrimônio Imobiliário da Secretaria ele Estado de Administração.

Art. 3.° - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 6
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis
José Gomes DomingUeS

LEI N.9 6.224 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973

Altera o Decreto-lei ,.° 1 .627, de 12 de janeiro

de 1946, e dá outras providéIlCi.5

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

decretou e eu , em seu nome, sancioi)() a seguinte lei:

Art. 1. 0 - FicaFica o Poder Executivo autorizado a retificar e
ratificar as doações feitas ao Cruzeiro Esporte Clube pelo Decreto-lei

n.9 1.627, de 12 de janeiro (te 1946, podendo, para esse fim, promover
a lavratura elos instrumentos que se fizerem necessários.

Art. 2. Ao donatário mencionado no artigo anterior é
concedida permissão para arrendar o imóvel (lo seu patrimôfliO
constituído pela área obtida por doação do Estado, formado pelo
quarteirão número 16 (dezesseis), da 8. (oitava) seção urbana, li-
mites e confrontações da planta cadastral (Ia Cidade.

Parágrafo único -- o donatário usará os recursos obtidos
pelo arrendamento na participação ou na promoção de atividades
de caráter desportivo, social, cultural e cívico, ou na ampliação de
seu patrimônio.

Art. 3.° - - Continua vigente a cláusula (te inalienabilidade e
respectiva escritura de

impenhorabilid a	do imóvel, instituída na 
doação e prevista pelo art. 3°, do Decreto-lei n.° 1.627, de 12 de

janeiro de 1946.
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Art. 4. 11	Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação
Art. 5.<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 7
de dezembro de 1973.

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 7
de dezembro de 1973.

RONDOÍV PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Doinin gizes

ANEXO ÚNICO

Advogado Consulto" ......................
Assistente Jurídico III ....................

Assistente Jurídico 11 ....................
Assistente Jurídico 1 ......................
Advogado Judiciário III ....................
Advogado Judiciário II ....................
Advogado Judiciário 1 ......................
Consultor-Técnico ........................
Auxiliar de Consultor-Técnico ..............

LEI N.9 6.225, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973

Fixa novos vencimentos para os cargos que
menciona e dó outras providências.

3.600,00
2.800,00
2.600,00
2.400,00
2.800,00
2.600,00
2.400,00
3.600,00
2.00,00

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

Art. 1. Os vencimentos dos cargos (Ias classes singulares
de Consultor-Técnico e Auxiliar de Consultor-Técnico, e das séries
de classes de Assistente Jurídico e Advogado Judiciário são, a
partir de 1. <> de janeiro de 1974, fixados no Anexo Único desta Lei,
inclusive inativos.

Art. 2. Não se aplica aos ocupantes de cargos das séries
de classes de Assistente Jurídico e Advogado Judiciário, quando à
disposição da Procuradoria Fiscal do Estado, a gratificação prevista
no artigo 14, da Lei n. 9 5.426, de 19 (te maio de 1970, que fica
incorporada aos novos valores constantes do Anexo Único.

Art. 3. - Não se aplicam aos cargos mencionados no artigo
os acréscimos de vencimentos concedidos, sob a forma de abono

ou reajustamento, ao pessoal civil do Poder Executivo, por lei
votada em 1973.

Art. 4•9	As despesas resultantes desta lei correrão à conta
de dotação orçamentária própria.

Art. 5. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6, --- Revogam-se as disposições em contrário,

LEI N.9 6.226, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973
Fixa os vencimentos dos cargos da série de

classes de Delegado de Polícia, do cargo de Diretor
do Instituto Mineiro de AssislénCia aos Municípios
e dó outras providências.

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

Art. 1. -- Os vencimentos mensais dos cargos da série de
classes de Delegado de policia, a contar de 1. de janeiro de 1974,
passam a ser os constantes do Anexo Único, que integra esta lei,

inclusive inativos.
Art. 2. - Os vencimentos do cargo de Diretor do Instituto

Mineiro de Assistência aos Municípios, da Secretaria de Estado do
Interior e Justiça, a contar de LQ de janeiro de 1974, passam a ser
de Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros) mensais.

Art. 3,0 - - Não se aplica aos cargos mencionados nesta lei
os acréscimos de vencimentos concedidos, sob a forma de abono
ou reajustamento, ao pessoal civil do Poder Executivo, por lei votada
em 1973.
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Art. 4•u - Ficam extintos, no Anexo II, da Lei n. 9 5.406,
de 16 de dezembro de 1969, 25 (vinte e cinco) cargos de Delegado
de Polícia 1, 20 (vinte) cargos de Delegado de Polícia II e 140
(cento e quarenta) cargos de Detetive 1, todos vagos.

Art. 5•0 - As despesas resultantes desta lei correrão à conta
de dotação orçamentária própria.

Art. 6.	Esta lei entra vigor na data de sua publicação.	1
Art. 7.'	Hevogain-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 contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO	 LI
Abílio Machado Filho
Fernando R. Reis
Odelmo Teixeira Costa
Expedito de Faria Tavares

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1. 9 , DE LEI N.°
6.226 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973

Denominação	 Vencimento
Delegado de Polícia 1 ....................1 .500,00
Delegado de Polícia II ....................1 .800,00
Delegado de Polícia III ....................2.100,00
Delegado de Polícia de Classe Especial ........2.400,00
Delegado Geral de Polícia ................2.700,00

LEI N.9 6.227, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973

Fixa os vencimentos da Magistratura, dos car-
gos de Juiz e Auditor do Tribunal de Contas, dos
membros do Ministério Público, concede abono aos
servidores da Secretaria e dos Serviços Auxiliares
do Tribunal de Justiça, da Secretaria do Tribunal
de Alçada e dá outras providéncias.

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

Art. 1.' - Os vencimentos mensais dos cargos da Magistratura,
de Juiz e Auditor do Tribunal de Contas e dos membros do Minis-
tério Público, ficam reajustados, a contar de 1.' de janeiro de 1974,
de acordo com os valores constantes dos Anexos 1, II, III e IV, que
integram esta lei, estendendo-se aos inativos.

Art. 2.' Fica concedido aos servidores, inclusive inativos,
da Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça, e da
Secretaria do Tribunal de Alçada, a contar de 1.0 de novembro de
1973, uni abono de 12% (doze por cento) sobre os símbolos, níveis
e padrões de vencimentos.

Art. 3.' A partir de 1.0 de julho de 1974, fica concedido
um reajustamento de 17% (dezessete por cento) aos servidores a
que se refere o artigo 2.', sobre os símbolos, níveis e padrões d
vencimento, nele incorporado o abono de que trata o mencionado
artigo.

Art. 4.' Os vencimentos do Juiz Municipal, cujo cargo foi
extinto pela Constituição do Estado, C OS proventos dos aposentados
são correspondentes aos do Juiz de Direito das respectivas comarcas.

Art. 5.' - Os Auditores do Tribunal de Contas, quando em
atividade, perceberão, uma gratificação pelo efetivo exercício do
cargo, no valor de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos,
a contar de 1.0 de janeiro de 1974.

Art. 6.0 Para ocorrer às despesas com a execução do
disposto no artigo 2.0 (lesta lei, no corrente exercício, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 60.000,00
(sessenta mil cruzeiros), podendo, para tanto, anular (lotações de
despesas correntes e de capital do orçamento do Estado.

Art. 7.1	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8.' -- Revogam-se as disposições rui 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 7
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
Fernando R. Reis

1.
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CARGO	 )'Vencimento

Desembargador ..........................4800,00
Juiz do Tribunal de Alçada ..................4.350,00
Juiz de Direito de Entrância Especial e Substituto . 3.900,00
Juiz de Direito de 3. 1 Entrância ..............3.450,00
Juiz de Direito de 2. ; Entrância ..............3.100,00
Juiz de Direito de 1. 1 Entrância ..............2.750,00

ANEXO II
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LEI N.' 6.228, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Núcleo de
Intercâmbio Cultural e Social" (NICS), com sede
na Cidade de Barbacena.

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 "Núcleo
de Intercâmbio Cultural e Social" - (NICS), com sede na Cidade
de Barbacena.

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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ANEXO 1

MAGISTRATURA

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 7
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N9 6.229, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Associação
Mineira de FisioterapêutaS" (AMF), 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
Mineira de Fisioterapêutas" - (AMF), 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.

JUSTIÇA MILITAR
CARGO 	 Vencimento

Juiz do Tribunal de Justiça Militar ............4.350,00
Juiz Auditor de Justiça Militar ................3.900,00

	

Advogado de Ofício do Tribunal de Justiça Militar . . . .	2.400,00

ANEXO III

TRIBUNAL DE CONTAS

CARGO
	 Vencimento

	

Juiz do Tribunal de Contas ..................	4.800,00

	

Auditor do Tribunal de Contas ................	4.350,00

ANEXO lv

CARGO
	 Vencimento

Procurador Geral e Procurador Chefe do Tribunal de

	

Contas............................	4.800,00
Procurador do Estado, Procurador do Tribunal de Contas

	

e Procurador da Justiça Militar ............	4.350,00
Promotor da Justiça Militar e Promotor de Justiça de

	

Entrância Especial ....................	3.900,00

	

Promotor de Justiça de 3.' Entrância ..........	3.450,00

	

Promotor de Justiça de 2.1 Entrância ..........	3.100,00

	

Promotor de Justiça de 1. 1 Entrância ..........	2.750,00

.4



-166---	 —167—

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 7
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.230, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Ideal Esporte
Clube",, com sede em Raposos.

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 "Ideal
Esporte Clube", com sede em Raposos.

Art. 2. - Esta lei entra cm 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
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.231, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a 'Juventude Unida
Pousoalegrense" -- J.U.P., com sede em Pouso
Alegre.

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 "Juventude
Unida Pousoalegrense" -- J.U.P., com sede na Cidade de Pouso
Alegre.

Art. 2.1	Esta lei çntra 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 7
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.232, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Clube de Caça
e Pesca Dr. Clóvis Fernandes de Oliveira", com
sede na Cidade de Araguari.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o "Clube de
Caça e Pesca Dr. Clóvis Fernandes de Oliveira", da Cidade de
Araguari.

Art. 2.0	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 7
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N.9 6.233, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1973 II
Declara de utilidade pública a "entidade Obras

Sociais Imaculada Conceição", com sede na Cidade
de Tombos.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
de dezembro de 1973.

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 Imaculada Conceição, com sede na Cidade de Tombos.

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

Art. 3v	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 7
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.234, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Corporação
Musical Lira Batislana", do distrito de Morro do
Ferro, Município de Oliveira.

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

Art. 1.' Fica declarada de utilidade pública a "Corporação
Musical Lira Batistana", do distrito de Morro do Ferro, Município
de Oliveira.

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

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

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.235, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Instituto Mer-

cedes Caprio", com sede na Cidade de Araguari.

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
Mercedes Caprio", entidade religiosa de caráter filantrópico, com
sede na Cidade de Araguari.

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-
xrento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, 2m Belo Horizonte, aos lO

de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.' 6.236, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública a "Ação Social

Ambulatório Sagrada Família", com sede em Jus-
tinópolis, Município de Ribeirão das Neves.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Ação Social
Ambulatório Sagrada Família", com sede em Justinópolis, Município
de Ribeirão das Neves.

Art. 2.Q	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. -- lievogam-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, cai Belo Horizonte, aos 10
de dezembro (te 1973.

RONDON PACHECO

Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.237, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Ginásio Normal
de Matozinhos", com sede na Cidade de Matozinhos.

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

Art. 1. --- Fica declarado de utilidade pública o "Ginásio
Normal de Matozinhos", com sede na Cidade de Matozinhos.

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

Dada no Palácio da Liberdade, m Belo Horizonte, aos 10
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO

Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N.9 6.238, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Santa Casa de
Misericórdia de Carmo da Mata", com sede na Cidade
de Carmo da Mata.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Santa Casa
de Misericórdia de Carmo da Mata", entidade de fins assistenciais
e filantrópicos, com sede na Cidade de Carmo da Mata.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO

Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tapares

LEI N.' 6.239, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública as "Obras Sociais

da Paróquia de Santa Terezinha", 
com sede na

Cidade de Patos de Minas.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública as "Obras
Sociais da Paróquia de Santa Terezinhia", com sede na Cidade de
Patos de Minas.

Art. 2. - 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 10
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.240, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o "Conselho Par-
ticular Vicentino de Piranga", da Sociedade de São
Vicente de Paulo.

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 "Conselho
Particular Vicentino de Piranga", da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede na Cidade de Piranga.

Art. 2.9	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 3•o - 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 10
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.241, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o Instituto "Frei

Leopoldo", com sede na Cidade de Belo Horizonte.

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

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
"Frei Leopoldo", com sede e foro na Cidade de 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 10
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.242, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Associação dos
Veteranos da F.E.B. (AVEFEB)", com sede em
Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
dos Veteranos da F.E.B. (AVEFEB)", com sede em Juiz de Fora.

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 10
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tapares
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LEI N.' 6.243, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Conferência
São Vicente de Paulo", com sede na Cidade de
Itamogj.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a "Conferência
de São Vicente de Paulo", com sede na Cidade de Itamogi.

Art. 2. - - 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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, to inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (la Liberdade, efli Belo Horizonte, aos 10de dezembro (le 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tocares

LEI N.9 6.244, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973

Autoriza a Fundação Educacional do Bem-Estar
do Menor - FEBEM -- a alienar imóvel.

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

Art. 1.	A Fundação Educacional do Bem-Estar do Menor
- FEBEM -- é autorizada a alienar, ao Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais, parte do imóvel situado
no antigo Instituto Agronômico, Bairro Horto Floresta), em Belo
Horizonte, havido por doação do Estado de Minas Gerais, conforme
escritura lavrada às fis. 19 do Livro 3-Y, sob o n.° 28.001, do Car-
tóro do 4•0 Ofício de Registro de Imóveis, da Comarca de Belo
Horizonte, com a área de 17.087,40 m 2, limites e confrontações
seguintes: frente para a Rua São Jerônimo, em linha poligonal,
respectivamente com 44,46 m, 12,30 m, 4,50 m, 6,85 m, 18,20 m;
pelo fundo, 46,05 m, com terrenos da Universidade Federal de
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Minas Gerais; pela direita. 31,50 rn, mais 139,37 m, com a estrada
de rodagem e, pela esquerda, 171,75 m, mais 82,90 m, com terrenos
da Fundação Educacional do Bem-Estar do Menor - FEBEM.

Art. 2.9 ------ A alienação, de que trata o artigo anterior, será
realizada de acordo com avaliação a ser procedida pela Secretaria
de Estado de Administração.

Art. 3•0 o produto da alienação do imóvel destinar-se-á
à realização dos objetivos da Fundação Educacional do Bem-Estar
do Menor - FEBEM ----- nos termos do artigo 6.0 da Lei n.9 4.177,
dJ 18 de maio de 1966, com as alterações da Lei n. 0 5.957, de 20
de julho de 1972.

Art. 4•0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5•0	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 Bclo Horizonte, aos 11
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes I)omi:mgimcs

LEI N. 6.245, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973

Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado
de Minas Gerais para o exercício de 1974.

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

Art. 1.0 O Orçamento do Estado de Minas Gerais para o
exercício de 1974 estima a receita em Cr$ 4.839.737.289,00 (quatro
bilhões, oitocentos e trinta e nove milhões, setecentos e trinta e
sete mil e duzentos e oitenta e nove cruzeiros) e fixa a despesa em
igual importância.

Art. 2.0 ---- A receita será realizada mediante arrecadação
dos Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes ou de Capital, na
forma da legislação cm vigor sob os títulos e subtítulos:

'4	L.
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I RECEITA DO TESOURO

RECEITAS CORRENTES	 Cr$ 1,00

Receitas Tributárias ................2.407.901.000
Receita Patrimonial ................121.240.000
Receita Industrial ..................29.366.803
Transferências Correntes ............231 .278.606
Receitas Diversas ................136.700.000
- Total das Receitas Correntes ........2.926.486.409

RECEITAS DE CAPITAI,

Operações de Crédito ..............1.041.000.392
Alienação de Bens Móveis e Imóveis ......30.001.000
Transferências (te Capital ............528.527.581

Total das Receitas de Capital ........1.599.528.973
-- Total da Receita do Tesouro ........4.526.015.382

II	RECEITA DOS ÓRGÃOS 1)A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

(excluídas as Transferências do Tesouro) .	313.721 .907
TOTAL GERAL DA RECEITA ........4.839.737.289

Art. 31	A Despesa será realizada segundo o detalhamento
constante dos anexos, dentro dos seguintes Setores e Órgãos:

1 - PROGRAMAÇÃO À CONTA DE RECURSOS 1)0 TESOURO

SETORES E ÓBGÃOS

Elaboração Legislativa e Controle da Admi-
nistração ....................

Assembléia Legislativa ................
Tribunal de Contas ..................
Justiça...
Tribunal de Justiça ................
Tribunal de Alçada ................
Tribunal de Justiça Militar . . ...........
Justiça (le Primeira Instância ..........

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Governo e Administração Superior ......
Gabinete Civil do Governador do Estado .
Gabinete Militar do Governador do Estado

Cr$ 1,00

34.014.851
25.408.387
8.606.464

66.055.763
18.334.400
2.527.133
2.025.000

43.169.230

14.278.758
9.878.060
3.027.442

- 177

Assessoria Técnico-Consultiva do Gov. Estado
Departamento de Representação do Estado de
Minas Gerais em Brasília ............
Administração Geral ................
Conselho Estadual do Desenvolvimento .
Secrel alia de Estado de Administração .
Secretaria (te Estado cio Interior e Justiça
Ministério Público ..................
Departamento Jurídico ..............
Imprensa Oficial ..................
Administração Financeira e Regulamentação

Econômica ....................
Secretaria de Estado da Fazenda ........
Segurança Nacional e Proteção a Pessoas e

Patrimônios ..................
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Agropecuária e Recursos Naturais Renovóveis
Secretaria de Estado (Ia Agricultura .
Indústria e Comércio ................
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio

e Turismo ....................
Comunicação ......................
Conselho Estadual de Tclecornunicaçõcs
Educação, Cultura, Ciências e Tecnologia
Secretaria de Estado (Ia Educação ......
Conselho Estadual de Educaçiio ........
Conselho Estadual de Cultura ..........
Arquivo Público Mineiro ............
Escola de Belas Artes e Artes Gráficas .
Saúde..........................
Secretaria de Estado da Saúde ..........
Trabalho ........................
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social
Serviços Urbanos ....................
Secretaria de Estado da Viação e Obras Pú-

blicas ........................
Obrigações Gerais do Estado ............

TRANSFEBENCIAS À ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

Administração Geral ................
Comissão de Desenvolvimento do Vale do

,Jequitinhonha ................

887,400

485.856
89.233.850
18.364.442
30,549.500
13.1'70.730
8.874.841
2.459.275

15.815.062

179.799.769
179.799.769

316.957.963
77.120.238

239.837.725
76.592.105
76.592.105
6.828.940

6.828.940
1.944.292
1.944.292

538.336.746
536.495.242

1.109.502
337.669
205.105
189.228

74.848.101
74.848.101
5.815.148
5.815.148

37,648.038

37.648.038
2.513.275.895

6.410.000

5.402.000



Fundação João Pinheiro
Agropecuária e Recursos Naturais Renováveis
Instituto Estadual de Florestas ..........
Colonização e Reforma Agrária ..........
Fundação Rural Mineira ..............
Enerítk. ........................
Departamento de Águas e Energia Elétrica
Transportes ......................
Departamento de Estradas de Rodagem
Educação, Cultura, Ciências e Tecnologia
Fundação Estadual de Educação Rural "Helena

Antipoff" ....................
Fundação Pandiá Calógeras ............
Comissão de Construção, Ampliação e Recons-

trução dos Prédios Escolares ......
Fundação Universidade Mineira de Arte ....
Fundação de Arte de Ouro Preto ........
Fundação Palácio das Artes ..........
Conselho Regional de Desportos ........
Diretoria de Esportes de Minas Gerais .
Autarquia Estádio Minas Gerais ........
Fundação Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico ..............
Saúde..........................
Fundação Educacional de Assistência Psiquiá-

trica ........................
Fundação Hermantina Beraldo ..........
Fundação Estadual Assistência Médica de

Urgência ......................
Fundação Ezequiel Dias ..............
Fundação Estadual de Assistência Leprocomial
Trabalho ........................
Fundação Universidade do Trabalho de Minas

Gerais ........................
Assistência e Previdência ............
Fundação Educacional Bem-Estar do Menor
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
TOTAL 1)A DESPESA ..............

1.008.000
8.900.000
8.900.000
64.241.163
64.241.163
52.000.000
52.000.000
382.657.000
382.657.000
32.191 .000

403.000
2.643.000

4.744.000
582.000
215.000

1.904.000
67.000

330.000
19.500.000

1.803.000
19.217.000

6.474.000
323.000

4.556.000
2.150.000
5.714.000

269.000

269.000
4.500.000
4.500.000

570.385.163
4.526.015.382
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Art. 4.° - Durante a execução orçamentária, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de
20% (vinte por cento) da despesa orçamentada, podendo para tanto
e se necessário, anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias.

§ 1. 1	A Suplementação de dotações de serviços industriais
será feita até o limite das arrecadações das receitas correspondentes.

§ --- - ---- Serão suplementadas, pelo valor do excesso de arre-
cadação efetivamente realizada sobre a previsão orçamentária, os
créditos orçamentários que corresponderem à aplicação do produto
das receitas vinculadas.

Art. 5•9 -- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar ope-
rações de crédito por antecipação da receita, mediante a emissão
de títulos da Dívida Flutuante e empréstimos bancários, até o limite
e nas condições previstas na Constituição Federal e na Resolução
n.° 92, de 27 de novembro de 1970, do Senado Federal.

Art. 6.° -- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar ope-
rações de crédito no Pais e no Exterior, até o limite de Cr$ .
1.041 .000.392.00 (hum bilhão, quarenta e um milhões, trezentos e
noventa e dois cruzeiros), de acordo com o disposto nos parágrafos
2.° e 39, do artigo 7•Q cia Lei Federal n. Q 4.320, de 17 de março de
1964, e observado o disposto na Constituição Federal e na Resolução
n.9 58/68, do Senado Federal.

Art. 7•9 Constituem fontes de recursos para efeito das
Transferências de Capital ao Departamento de Estradas de Rodagem,
consignadas nesta lei, 20% (vinte por cento) do Fundo de Partici-
pação dos Estados e transferências do Imposto único sobre Minerais
cio País.

Art. 8.' --- Na forma do artigo 66 da Lei Federal n.° 4.320,
o Poder Executivo, por Decreto e no interesse da administração,
poderá designar órgãos centrais para movimentação de (lotações orça-
mentárias atribuídas às diversas Unidades Orçamentárias.

Art. 9. - Esta lei vigorará durante o exercício de 1974, a
partir de 1.9 de janeiro.

Art. 10 --- 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 11
de dezembro de 1973.

B -- PROGRAMAÇÃO À CONTA DE RECUR-
SOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA ....................313.721.907
TOTAL GERAL DA DESPESA ......4.839.737.289

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António R. Reis
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LEI N.9 6.246, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973

Concede a Marcelio de Vasconceilos Coelho o
título de "Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais".

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

Art. 1.	Fica concedido a Marceilo de Vasconcelios Coelho
o título de "Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais".

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

Art. 3•9	Esta lei entra t'iii vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 6.247, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973

Concede a Mário Werneck )e Alencar Lima o
titulo de 'Cidadão Hoiiorrio do Estado de Minas
Gerais".

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

Art. 1. - Fica concedido a Mário Werneck de Alencar Lima
o título de "Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais".

Art. 2.° - O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao homenageado em reunião especial
da Assembléia Legislativa.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 6.248, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o L'ntro Espí-
rita Unidos para o Bem", 'om sede em Belo Hori-
zonte.

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

Art . 1. -- Fita declarada de utilidade pública a Instituição
Espírita Unidos para o Bem", com sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•0 - 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 11 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.ç, 6.249, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Instituição
Ourofin ense de Ensino" (I.O.E.), com sede na
cidade de Ouro Fino.

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. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a "Instituição
Ourofinense de Ensino (I.O.E.), com sede na cidade de Ouro Fino.

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

Art. 3,0 - 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 11 de

dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.250, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública o Hospital São
Vicente de Paula, da cidade de Capelinha.

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 Hospital
São Vicente de Paula, da cidade de Capelinha.

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 11 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.251. DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública o "Spor! Clob

Manoel Honório", associação civil, com sede na
cidade de Juiz (te Fora.

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

Art. 1.0	Fica declarado de utilidade pública o "Sport Club
Manoel Honório", com sede na cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.1	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Ar[. 3.	Revogam-se as disposições cio 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 11 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.252, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública a 'Fundação

Rocha Braga", com sede ia cidade de Vargiiiha.

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
Rocha Braga", com sede na cidade de Vargirtha.

Art. 2.9	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 11 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares



- 184 -

LEI N.9 6.253, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre a execução, no E.tado, do Plano
Nacional de Habitação Popular (PLAN1I4P) e dá
outras providências.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar
a participação do Estado no Plano Nacional de Habitação Popular
(PLANHAP), com os seguintes objetivos:

1 - eliminar, no período máximo de dez anos, o déficit es-
tadual de habitação para famílias com renda regular entre um e
três salários mínimos regionais;

II - atender à demanda adicional de habitação que venha
a ocorrer, na mesma faixa de renda.

Art. 2. -- Para a execução desta lei, poderá o Poder Exe.
cutivo

1 - celebrar com o Banco Nacional da Habitação (BNH)
convênio para instituição do PLANHAP, a nível estadual, aditando-o
quando necessário, observadas as Resoluções n's. 1/73 e 46/73,
respectivamente do Conselho de Administração e Diretoria daquele
Banco e demais normas que forem baixadas pelo mesmo;

II - elaborar planos, programas e projetos visando aos obje-
tivos do PLANHAP, coordenar e fiscalizar as respectivas execuções
e revisão pelos órgãos da administração direta e indireta;

Ill - integrar o Estado e entidades de sua administração
indireta no Sistema Financeiro de Habitação Popular (SIFHAP);

IV - instituir o Fundo Estadual de Habitação Popular (FUN-
DHAP), previsto nas resoluções citadas no inciso 1 deste artigo,
para integralização parcial pelo Estado e gestão através do órgão
designado pelas respectivas Entidades Financiadoras;

V - designar instituição financeira, organizada sob a forma
de sociedade anônima, preferencialmente sob controle acionário do
Estado, para Agente Financeiro das operações (te crédito a que se
refere o artigo 4.' e para participar da gestão do FUNDHAP;

VI - promover a reestruturação da Companhia de Habitação
do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG - e fazê-la ajustar-se,
permanentemente, às normas de organização de operações baixadas
pelo BNH;
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VII - contratar serviços de terceiros para a realização de
um levantamento completo de déficit habitacional do Estado, refe-
rente às famílias com renda regular entre uni e três salários mí-
nimos regionais, visando ao atendimento às áreas prioritárias do
Estado, que será hierarquizado, quantificando-se os investimentos a
serem realizados anualmente até 1982;

VIII - elaborar e executar programas permanentes de de-
senvolvimento comunitário, objetivando a promoção social das fa-
mílias de baixa renda, beneficiárias cio PLANHAP;

IX - adotar outras medidas que ampliem a eficiência dos
trabalhos do planejamento, execução, fiscalização, revisão e controle
do PLANHAP e permitam constante aperfeiçoamento técnico, admi-
nistrativo, econômico e financeiro cia COHAB-MG.

Art. 3.' - O Fundo Estadual de Habitação Popular (FUN-
DHAP) terá valor suficiente para cobrir as despesas de sua gestão
e, sob a forma de empréstimos, a parcela dos investimentos habi-
tacionais do PLANHAP estadual não financiada pelo BNH.

§ 1.' - O Estado integralizará sua participação no FUNDHAP
com recursos orçamentários e derivados de financiamentos espe-
cíficos, que lhe forem concedidos pelo BNH, com essa finalidade.

§ 2.' - A soma dos valores necessários à i,nlegralização di-
reta do FUNDHAP, com os indispensáveis à cobertura dos encargos
financeiros decorrentes dos financiamentos de que trata o parágrafo
anterior, não poderá exceder, em cada exercício, a 2% (dois por
cento) cia receita tributária estadual.

§ 3.' - A integralizaÇã() do F'UNDFIAP pelo Estado, com os
recursos indicados no § L Q deste artigo, será feita de modo a com-
patibilizar, permalien temeu te, as dis puniu ii id ad c. tio FUN 1)11 AP com
as suas necessidades financeiras.

Art. 4.' - Para efeito do disposto no artigo 1.', fica o Poder
Executivo autorizado a contrair ernpm(stinmos e financiamentos, ne-
cessários à execução do PLANFIAP e à intcgralização do FUNDHAP,
ou a oferecer garantia aos concedidos, com a mesma finalidade, às
suas entidades da administração indireta, à COHAB-MG e aos Muni-
cípios do Estado.

Parágrafo único - Nas operações de crédito previstas no
caput do artigo, fica o Poder Executivo autorizado a prestar, em
nome do Estado, em favor das respectivas eflti(!a(LcS credoras, as
garantias que se fizerem necessárias.necessárias.

Art. 5.' - O Poder Executivo incluirá nas propostas orça-
mentárias anuais, inclusive nas relativas ao Orçamento Plurianual
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de Investimentos, dotações suficientes à cobertura das responsa-
bilidades financeiras do Estado, decorrentes do cumprimento desta
lei.

Parágrafo único - - Fica igualm ente autorizado o Poder Exe-
cutivo a garantii- OS empréstimos concedidos pelo BNH a entidades
da administração indireta do Estado, inclusive à COHAB-MG e aos
Municípios, para investimentos vinculados ao PLANHAP, no triênio
referido, até o décuplo do valor indicado no parágrafo anterior.

Art. 6.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7•9	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, com Belo Horizonte, aos 12 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
1/deu Duarte Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.9 6.254, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1973

Complenienta disposição doi n. 5.155, de
21 de abril de 1969, que autorizou a doação de
área de terreno no Estado para a construção da
Cidade Industrial do Município de Ouro Prelo.

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

Art. 1. Para efeito tio disposto no artigo l., da Lei n.
5.155, de 21 de abril de 1969, que autorizou o Governo do Estado
a doar, à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a área de terreno de
uso da Subestação Experimental de Fruticultura de Tripuí, para
construção da Cidade Industrial (lo Tferido Município, compreen-
dem-se, além do citado imóvel, as benfeitorias e demais pertences
relacionados no inventário incluso, que passa a integrar esta lei.

Art. 2. - Para execução do disposto nesta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a promover, através da Diretoria do Patri-
mônio Imobiliário (Ia Secretaria de Estado de Administração, a re-
-ratificação da escritura pública de doação do aludido imóvel, Ia-

vrada no Livro de Notas n.° 101, à fis . 145, usque 146 V, do Cartório

do I.Q Ofício tio Judicial e Notas da Comarca de Ouro Preto, em
21 de outubro de 1970.

Art . 3. -- Esta lei entra com vigor na data de sua publicação.
Art 4. - Hevogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 12 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes I)o,nirigues

INVENTÁRIO DAS BENFEITORIAS E PERTENCES DA SUBESTAÇÃO
EXPERIMENTAL 1)E FRUTICULTURA DE T1IIPUI, SITUADA NO
MUNICIPIO DE OURO PRETO, A QUE SE REFERE AO ART. 1.,

DA LEI N. 6.254, DE 12 DE DEZ EMIIR() DE 1973

casa p/Diretor, tendo oito cômodos, com alpendre, coberta com
laje e telhado, medindo 14,70 ai x 40 m, comi! toda ,, as instalações;

barracão nos fundos da casa do Diretor, com três cômodos,
coberto com telhas francesas, mC(hifl(l() 10.00 m x 2,40 m
galinheiro e chiqueiro nos fundos (la casa do Dftelor, coberto
Com ZifleO, mfle(lifl(iO 4,80 m x 2,25 m;
casas para servidores, todas iguais, medindo cada uma, 8,00 m
X 

5,00, cobertas coni telhas francesas, comi tanque para lavar
roupa;
galpão medindo 17,50 mil x 8,00 um, tendo quatro cômodos, sendo
destinado ao escritório, almoxarifado, depósito para máquinas,
depósito para ferramentas, e imiais um cômodo p/ferraria me-
dindo 8,00 m x 4,00 mn;
galpão nledjfl(1O 17,50 x 8,00 iii, destinado a garagem e carpin-
taria;
ripado medindo 17,50 um x 5,00 mu;
barracão de pau a pique, próximo ao curral, destinado à guarda
de arreios, medindo 7,00 in x 4,00 m;
casa de alvenaria, coberta como telhas francesas, com sete cô-
modos, sendo três ladrilhados e quatro taquea(iO5 e instalações
completas, medindo 13,50 m x 4,50 um;

1

1

1

10

1

1

1
1
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1 casa localizada no pomar, de adobe, coberta com telhas curvas,
com instalações sanitárias, assoalhada de tábuas, forrada com
esteiras e frisos, com sete cômodos, medindo 11,80 m x 5,30 m;

1 casa de alvenaria, com cinco cômodos, pisos de tijolos, forrada
I..:..,.__..I:._i_ A AO	._. r locom eeii ii, IJICUIIIUO 9,40 111 X IJ,'fU 111

casa de pau a pique, cinco cômodos, forrada com esteira, co-
berta de telhas curvas e pisos de tijolos, medindo 5,50 m x
3,50 m;

1 casa destinada a centrifugação de mel, com três cômodos, co-
berta de laje e telhas francesas, medindo 10,00 m x 4,50 m;

1 estufa com basculante de ferro, envidraçada, tendo cinco com-
partimentos, medindo 7,60 m x 1,70 iii;

1 esterqueira com duas divisões, coberta de telhas curvas, anexa
ao curral, medindo 6,80 m x 3,50 iii;

1 tanque para depósito dágua para irrigação, com capacidade para
16.000 litros dágua, ilie(Iindo 3,60 rn x 3,60 m;

1 caixa (lágua potável de alvenaria, coberta com laje, com capa-
-J
	cidade para 8.000 litros (lágua, medindo 3»0 in x 3,00 m;
1 tubulação para água de serventia nas casas (Ia subestação.

LEI N.9 6.255, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1973
Declara a utilidade pública da Associação An-

(tônio Barbosa Chaves (A . B. C.), 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 a utilidade pública da Associação
Antônio Barbosa Chaves (A. B . C.), de Belo Horizonte.

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, cru Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
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LEI N. 6.256, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Pia Sociedade
Filhas de São Paulo", com sede em Belo Horizonte.

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

Fica declarada de utili(lade pública a
- -
	 Paulo", com sede em Belo Horizontedade rimas ur

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

Dada no Palácio da Liher(lade, em Belo Horizonte, aos 12 de

dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares

LEI N.9 6.257, 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública a "Fundação Edu-
cacional Muzalflbjjiho", com sede na cidade de
Muzambinho.

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

decretou C 
eu, em seu nome, sanciono a SCgUiIltC lei:

Art . 1.' --- Fica declarada de utilidade pública a "Fundação
Educacional Muzambinho", com sede na cidade de Muzambiflho

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-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contêm.

Dada no Palácio la Lihel'dade, em Belo Horizonte, aos 12 de

dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
ExpediftO de Faria Tavares

"Pia Socic'
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RAZÕES DO VETO

O exame da Proposição de Lei n. 9 6.761, que objetiva criar
o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais

IPLEMG -- -, conduz-me, por indeclináveis considerações de inte-
resse público, a opor-lhe vetos parciais, incidentes sobre: o
do art. 4•Q, expressão final do capul do art. 5.0, e expressões con-
tidas nos artigos 13 e 22.

Estabelece (1 L% do ar!. 4.°, da medida que "o Heguiamento
do IPLEMG poderá prever outros associados facultativos, desde que
ocupantes de cargos efetivos e obedecidos os cálculos atuariais".

É de ver que a caracterização dos associados do Instituto,
ainda que na faixa dos facultativos deve resultar de texto expresso
de lei, considerado em seu lodo, não se recomendando, dado o
conteúdo da matéria, maior flexibilidade cm detalhe de natureza
a poder influir negativamente na composição do grupo acobertado,
com reflexos na indispensável estabilidade financeira do Órgão

Daí o veto que oponho ao (liSJ)OSi[iVO.	L% ( lO artigo 4., (Ia
proposta.

O artigo 5•Q da iniciativa, eni que pese resultar do respectivo
PLG n.9 928/73, faculta, aos parlamentares e servidores do Poder
Legislativo, acumular os benefícios da lei com os de outras insti-
tuições previdenciárias "ou fazer a opção pelo IPLEMG".

Essa opção final, impõe-se reconhecer, não se compadece
com o embasamento atuarial que (leve informar a matéria e só de-
veria existir s c'xp!es:anlcntc cniool à tran;fcr'icta cia
reserva matemática correspondente ao tempo anterior a ser apro-
veitado, o que não ocorreu.

A circunstância posta cm relevo leva-me a vetar a expressão
"ou fazer a opção pelo IPLEMG", integrante da parte final do cap&
do art. 59 do texto em exame.

O artigo 13 da iniciativa faculta aos Deputados da presente
legislatura contar, para efeito de aposentadoria -- dirigida, basica-
mente, ao Deputado que não se reeleger após oito anos de contri-
buição -, "como se de contribuição houvesse sido", o tempo cor-
respondente a mandatos eletivos anteriormente exercidos, desde
que não tenha sido considerado para benefício semelhante.

Ora, esse cômputo de tempo anterior em que não houve
contribuição, "como se de contribuição houvesse sido", não se coa-
duna com os princípios atuariais que re geiri a matéria.

Por outras palavras: sem o ressarcimento (Ia reserva mate-
mática que deve corresponder ao tempo anterior computado, cai-
rulada discrimina dam ente por Deputado, não ocorrerá o necessário
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atendimento às normas atuariais, a menos que se queira admi'ir
que esse ressarcimento ficará a cargo da própria Assembléia, o que
não está expresso no corpo da proposição e o que se traduzirá em
outorga de benefício sem a correspondente contraprestação doi
diretamente favorecidos pelo tratamento especial.

Assim pensando, oponho veto parcial à expressão "como se
de contribuição houvesse sido", contida no corpo do art. 13 da
iniciativa.

O artigo 22 da iniciativa, a seu turno, dispõe que é "vedada
a reeleição do Presidente" e perimoitiola a de alé 2/3 (dois terços)
dos membros do Conselho Deliberativo.

Essa vedação da reeleição do Presidente não se coaduna com
o disposto no art. 20, dispositivo que estabelece que "o Conselho
Deliberativo será presidido pelo Presidente da Assembléia Legisla-
tiva, seu membro nato".

É bem de ver que, sendo o Presidente (Ia Assembléia Legis-
lativa membro nato do Conselho Deliberativo C seu Presidente, não
há como expressamente vedar-se a sua reeleição, o que se traduziria
em conflito entre os dois dispositivos cogita(IOS, circunstância que
recomenda, a bem da clareza e homogeneidade do texto em exame,
o veto que oponho à citada expressão "vedada a reeleição do Pre-
sidente" e contida no art. 22 acima ventilado.

As razões expostas, de natureza essencialmente técnica, justi-
ficam plenamente a oposição dos atuais vetos parciais, incidentes
sobre dispositivos da Proposição de Lei n.° 6.761, que ora faço
devolver para o esclarecido e prudente reexanle da Egrégia Assem-
bléia Legislativa.

Palácio da Li berdade, c111 
Belo II mo izon te, aos 13 (te olezembro

de 1973.

R()Ni)ON J,1CIIEC()
Governador do Estado mie Minas Gerais

LEI N.9 6.258, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1973
Cria o Inslitu& de Previdência do Legislativo

do Estado de Minas Gerais - IPLEMG.

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

Art. 1. - Fica criado o Instituto de Previdência do Legisla-
tivo do E;tado de Minas Gerais (JPLEMG), com personalidade jurí-
dica própria, autonomia administrativa e financeira, jurisdição na
Capital do Estado e organizado na forma desta lei.
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Art. 2. -.- O Instituto de que trata o artigo anterior tem por
finalidade conceder pensão, aposentadoria, pecúlio e auxílio de
natalidade aos seus associados.

Art. 3•0 São associados obrigatórios do Instituto de Pre
vidência do Legislativo (10 Estado de Minas Gerais, independente-
mente de idade e de condição de saúde, os atuais Deputados Esta-
duais e os que, de futuro, vierem a ser eleitos para a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 4o São associados facultativos do Instituto de Pre-
vidência do Legislativo cio Estado de Minas Gerais os ex-Deputados
Estaduais, com pelo menos 8 (oito) anos de mandato, que o reque-
rerem dentro de 6 (seis) meses a contar da publicação desta lei,
bem como os servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa
que o requererem a qualquer tempo.

§ 1. - (Vetado)
§ 2. Não admitirá o IPLEMG associado facultativo com

idade superior a 50 (cinqüenta) anos, na data do requerimento.
Art. 5.° Os parlamentares e servidores do Poder Legisla-

tivo poderão acumular os benefícios desta lei e os de outras insti-
tuições previdenciárjas (Vetado)

Art. 6.	A receita do IPLEMG constituir-se-á das contri-
buições e rendas seguintes:

1 - contribuição conhl)ulsória (los Deputados Estaduais, no
valor de 10% (dez por cento) (los subsídios fixos;

II - contribuição dos funcionários da Assembléia Legislativa,
no valor de 4% (quatro por cento) (los vencimentos respectivos;

III - contribuição cia Assembléia Legislativa, segundo o que
dispõe a Lei Federal n. 5.890, dc 8 de junho de 1973, através de
seu orçamento -- verba de contribuição de Previdência Social
baseada, anualmente, em cálculos atuariais;

IV	valor das diárias descontadas aos Deputados Estaduais
que faltarem às reuniões;

V	rendas das aplicações dos recursos disponíveis do
Instituto;

VI - doações, legados, auxílios e subvenções;
VII - contribuição de 8% (oito por cento) sobre o valor dos

benefícios concedidos pelo Instituto.

Parágrafo único -- - Em caso (te suspensão das atividades
normais do Poder Legislativo, as contribuições do que tratam os
itens 1, II e III, do artigo, serão recolhidas ao Instituto pelo Poder
Executivo.

Art. 7•Q - o Presidente da Assembléia Legislativa fará pu-
blicar no "Diário do Legislativo", mensalmente, os balancetes de
"Receita e Despesa", e, anualmente, o balanço geral do Instituto,
assinados pelo Presidente e pelo Diretor Financeiro.

Art. 8. Os recursos disponíveis do Instituto serão apli-
cados em inversões rentáveis, mediante autorização do Conselho De-
liberativo, preferentemente na aquisição de títulos públicos, em esta-
belecimentos de crédito que tenham participação do Estado.

Art. 9. --- Proceder-se-á, anualmente, ao levantamento da
situação financeira do Instituto, através de cálculos atuariais, re-
vendo-se, em razão destes, as contribuições dos associados.

Art. 10 --- As contribuições serão recolhidas mensalmente a
estabelecimentos de crédito oficiais do Estado, em conta a ser mo-
vimentada nos termos desta lei.

Art. 11 -- A fim de garantir o cumprimento dos compro-
missos do Instituto, decorrentes do disposto nesta lei, é criada a
reserva para benefícios a conceder.

Art. 12	Serão concedidos aos contribuintes do IPLEMG,
os seguintes benefícios:

1 cm caso (te morte, uma pensão correspondente a 50%
(cinqüenta por cento) do estipêndio do benefício, destinada ao
cônjuge sobrevivente e mais laitas quotas de 5 1/0 (cinco por cento)
quantos forem os dependentes, até o máximo dc 6 (seis);

II - aposentadoria ao l)epulado que não se reeleger após 8
(oito) anos de contribuiçao, à razão (te 1/30 (um trinta avos) por
ano de rnafl(lato exercido, não podendo ser inferior a 25% (vinte
e cinco por cento) do estipêndio cio benefício;

III aposentadoria, ao completar 30 (trinta) anos de exer-
cício de mandato eletivo, correspondente ao subsidio fixo do Depu-
tado ou ao limite máximil() estabelecido no sistema previdenciário
nacional, conforme estabelecer o Regulamento;

IV - pecúlio, pagável por falecimento (lo segurado, aos be-
neficiários deste, no valor (te 100 (cem) vezes o maior salário mí-
nimo vigente no País, à época cio falecimento.

V -- auxílio natalidade, pagável à segurada gestante ou ao
segurado, pelo parto de sua esposa não segurada, de valor corres-
pondente a 1 (uni) salário mínimo do maior valor \-igene no País,
à época do parto, desde (IU( completado o período de carência de
12 (doze) meses (ia contribuição.

Não havendo cônjuge sobrevivente, a importância
calculada na fornia do itcmn 1 será rateada em partes iguais entre
OS dependentes como direito à I)eIISã'.
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§ 2. 1 - O montante da apo.enIadoria e da pensão poderá ser
reajustado por proposta da Diretoria e aprovação do Conselho De-
liberativo, obedecidas as normas atuariais.

§ 39	Extinguir-se-á a quota de pensão prevista no item 1,
dando origem a novo rateio, quando de:

a) morte do pensionista;
b) casamento de pensionista do sexo feminino;
c) filhos e irmãos, desde que, não sendo inválidos, comple-

tem 18 (dezoito) anos;
d) filhas e irmãos, desde que, não sendo inválidas, com-

pletem 21 (vinte e um) anos;
e) pensionistas inválidos, desde que cesse a invalidez.

Art. 13 -- Aos Deputados da presente legislatura, será fa-
cultado contar, para efeito de aposentadoria prevista nesta lei (ve-
tado), o tempo correspondente a mandatos eletivos anteriormente
exercidos, desde que não tenha sido considerado para beneficio
semelhante.

Parágrafo único - O Regulamento disporá sobre a contagem
de tempo de mandato eletivo dos ex-Deputados e sobre a forma de
contribuição a que estarão sujeitos, obedecidas as normas atuariais.

Art. 14 Será concedida aposentadoria ao Deputado que
se tornar inválido total e permanutcnientc para o trabalho, consis-
tindo esta no pagamento mensal e vitalício de um benefício corres-
pondente à média do subsídio fixo recebido nos últimos 12 (doze)
meses.

Parágrafo único Não terá direito ao benefício do artigo
o associado que estiver no gozo da aposentadoria por tempo de
contribuição.

Art. 15 O Deputado, afastado para exercer cargo consti-
tucionalmente compatível com o mandato parlamentar, continuará
recolhendo a sua contribuição de acordo como o item 1 do urt. 6.,
cabendo ao Estado a contribuição de que trata o item IIÁo mesmo
artigo.

Parágrafo único - O Deputado licenciado do exercício do
mandato, sem as vantagens pecuniárias correspondentes, continuan-
do como contribuinte do Instituto, deverá recolher as parcelas de
que trata o art. 6., itens 1 e III, enquanto perdurar o afastamento.

Art. 16 - As contrib.iões previstas nos itens 1 e III do
art. 6°, serão descontadas a partir da publicação desta lei.

Art. 17 - São órgãos do IPLEMG:

1 - a Assembléia Geral;
II - o Conselho Deliberativo;
III - a Diretoria, composta do Presidente, do Vice-Presidente

e do Diretor Financeiro.

Art. 18 -- A Assembléia Geral dos associados do IPLEMG,
reunir-se-á, independentemente de convocação, no dia 15 (quinze)
de março de cada ano, ou no primeiro dia útil seguinte, se esse for
feriado, para:

1 - eleger os Membros cio Conselho Deliberativo, com man-
dato de 2 (dois) anos;

II -- eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Diretor Finan-
ceiro, escolhidos entre os associados, Deputados em exercício, com
mandato de 2 (dois) anos;

1H - tomar conhecimento do Relatório do Presidente sobre
a situação do Instituto, no exercício anterior;

IV - deliberar sobre assuntos de interesse do Instituto e
não compreendidos na competência cio Conselho Deliberativo ou
da Diretoria.

Art. 19 - Havendo motivo relevante e urgente, a Assembléia
Geral poderá reunir-se extraordinariamente, por convocação do
Conselho ou de 1/3 (um terço) dos associados.

Art. 20 - O Conselho Deliberativo será presidido pelo Pre-
sidente da Assembléia Legislativa, seu membro nato, e terá mais
6 (seis) membros, eleitos bienalmente pela Assembléia Geral, sendo
3 (três) deles Deputados em exercício.

Parágrafo único -- Juntamente com os membros efetivos,
serão eleitos suplentes, respeitada a proporcionalidade estabelecida
no artigo.

Art. 21	Ao Conselho Deliberativo compete:

1 - resolver os assuntos do IPLEMG que lhe forem submeti-
dos pela Presidência;

11 - fiscalizar a administração;
III -- votar o orçamento do Instituto;
IV	aprovar as contas;
V -- autorizar à Diretoria a fazer operações de crédito, ad-

quirir e alienar bens imóveis;
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VI - - examinar e julgar os processos dc' admissão de contri-

buintes e os de pagamentos de benefícios;
VII	julgar os recursos interpostos contra os atos do Pre-

sidente;
VIII	autorizar a aplicação, em inversões rentáveis, dos

recursos disponíveis do Instituto;
IX	julgar os casos omissos;
X - baixar o Regulamento Geral do IPLEMG, assim como os

Regulamentos Especiais;
XI -- registrar, até 72 (setenta e (luas) horas antes do pleito,

as chapas, com o apoiamento de, no mínimo, 20% (vinte por cento)
dos associados, para a eleição prevista nos itens 1 e II do artigo
18 desta lei.

Art. 22 - É (vetado) permitida a reeleição de até 2/3 (dois
terços) dos membros cio Conselho Deliberativo para o biênio se-
guinte.

Art. 23 -- Ao Presidente, eleito bienalmente pela Assembléia
Geral, compete:

1 - administrar os negócios da Instituição;
II	presidir as Assembléias Gerais e estar presente às

reuniões do Conselho Deliberativo;
III - prestar contas da administraço;
IV - requisitar ao Presidente da Assembléia Legislativa os

funcionários e o material necess'iri() ao funcionamento do Instituto
V - organizar o quadro (lo pessoal (lo Instituto;
VI - representar o Instituto eiii Juízo e fora dele;
VII - determinar que se proceda anualmente ao levanta-

mento da situação financeira do Instituto, nos termos do artigo 9.°
desta lei;

VIII -- aplicar, com o Diretor Financeiro. 'pós autorização
do Conselho Deliberativo, os recursos disponíveis da Instituição;

IX - visar cheques e demais papéis de pagamento emitidos
pelo Diretor Financeiro.

Art. 24 - Ao Diretor Financeiro compete:

1 - a escrituração e guarda dos livros do IPLEMG;
II -- assinar, com o Presidente, os balanços da Instituição;
III - prestar informações sobre receita e despesa;
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IV - proceder ao pagamento dos pensionistas e outros cre-
dores, em cheques nominativos, visados pelo Presidente;

V - aplicar, com o Presidente, após autorização do Conselho
Deliberativo, os recursos disponíveis do Instituto;

VI - substituir o Presidente, no impedimento deste e do
Vice-Presidente.

Art. 25 - O Vice-Presidente substituirá o Presidente nos
seus impedimentos.

Art. 26 ----- Os cargos de Presidente e Vice-Presidente, Di-
retor Financeiro e Membros do Conselho Deliberativo serão exer-
cidos gratuitamente.

Art. 27 --. Dentro de 30 (trinta) dias da publicação desta
lei, serão eleitos o Presidente, o Vice-Presidente, o Diretor Finan-
ceiro e os Membros, efetivos e suplentes, do Conselho Deliberativo,
em Assembléia Geral, convocada pelo Presidente da Assembléia
Legislativa.

Art. 28 - As Assembléias Gerais e as reuniões do Conselho
Deliberativo realizar-se-ão no Palácio da Inconfidência.

Art. 29 --No impedimiienlo da 1)ireloria, a Presidência do
Instituto caberá ao Presidente cia Assembléia Legislativa, até a rea-
lização de Assembléia Geral.

Art. 30 - Incumbe ao Conselho Deliberativo, eleito na cria-
ção do IPLEMG, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da sua
posse, baixar o Regulamento Geral do Instituto e os Regulamentos
Especiais previstos.

Art. 31 - Em caso (le suspensão (Ias atividades normais do
Poder Legislativo ficarão automaticamente prorrogados os mandatos
do Presidente, Vice-Presidente, Diretor Financeiro e dos membros
do Conselho Deliberativo, até a realização de novas eleições.

Art. 32 -- O Instituto não poderá admitir servidores a qual-
quer título.

Art. 33 - O Presidente cia Assembléia Legislativa porá à
disposição do Instituto, sem ônus para este, os funcionários ne-
cessários aos seus serviços e lhe fornecerá instalações e material
indispensável ao seu funcionamento.

Art. 34 - Os bens, rendas e sei-viços do IPLEMG estarão
imunes a qualquer tributação estadual e o Instituto gozará de todos
os favores próprios das entidades de utilidade pública.

Art. 35 -- Face à impossibilidade do regular funcionamento
do IPLEMG, em decorrência da suspensão das atividades do Poder
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Legislativo, o seu acervo passará ao Estado, que ficará sub-rogado
nas suas obrigações, assim como no que se refira ao pagamento dos
benefícios estabelecidos nesta lei.

Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 37 - Revogam-se as disposições cru 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
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

RAZÕES DO VETO

Ao examinar a Proposição de Lei nY 6.771, que dá nova
redação ao § 1.', do artigo 3. 1, da Lei n.' 3.410, de 8 de julho de
1965, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.9
5.866, de 27 de abril de 1972, sou conduzido, por motivo de inte-
resse público, a opor-lhe o presente veto parcial incidente sobre a
expressão "sendo 6 (seis) de sua livre escolha e 1 (um) por indi-
cação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais", in-
troduzida na citada disposição legal, em decorrência da nova reda-
ção prevista no artigo 1.0 (ia Proposição de Lei n.' 6.771.

Não obstante o nobre propósito objetivado pela Egrégia As-
sembléia Legislativa, considero que a norma inscrita no mencionado
dispositivo, ao disciplinar nova constituição para o Conselho de
Administração da Autarquia Estádio de Minas Gerais, encerra prin-
cípio que restringe a competência do Poder Executivo para exer-
citar livremente o direito de escolha de representantes na compo-
sição de órgão integrante da estrutura administrativa do Estado.

Assim, pelas razões expostas, devolvo ao indispensável re-
exame da augusta Assembléia Legislativa, a Proposição de Lei n.'
6.771.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de dezembro
de 1973-

RoNno: PJCHECO
Governador do Estado de Minas Gerais
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LEI N.9 6.259, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1973

Dá nova redação ao § 1.' do artigo 39, da Lei
ii.' 3.410, de 8 de julho de 1965, com as alterações
que lhe foram introduzidas pela Lei n.' 5.866, de
27 de abril de 1972.

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

Art. 1.' - O § 1.', do art. 3. 1 , da Lei n." 3.410, de 8 de
julho de 1965, com as alterações que lhe foram introduzidas pela
Lei n.' 5.866, de 27 de abril de 1972, passa a viger com a seguinte
redação:

"Art. 3.' - ...........................
§ 1.' - O Diretor será assistido por um Conselho

de Administração, composto de 7 (sete) membros no-
meados pelo Governador do Estado, (vetado7"

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 BeloBelo Horizonte, aos 13
de dezembro de 1973.

RONDON PACHCO
Abílio Machado Filho

LEI N.' 6.260, DE 13 DE DEZMBRO DE 1973

Institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar
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.' A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo
em vista o disposto no art. 68, cia Lei Federal n.° 5.692, de 11 de
agosto de 1971, manterá sistema próprio de ensino, com a finali-
dade de proporcionar ao respectivo pessoal a capacita ção para o
exercício dos cargos e funções previstos em sua organização, bem

4
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como proporcionar ao respectivo pessoal a capacitaçíio para o exer-
cício dos cargos e funções previstos em sua organização, bem como
proporcionar assistência educacional aos Seus dependentes.

Art. 2. - O Sistema de Ensino da Polícia Militar terá a seu
cargo o planejamento, a coordenação, o controle, a execução e a
avaliação do Ensino Profissional e do Ensino de 1. 9 e 2. Graus, na
Corporação.

Art. 3.' - O Ensino Profissional na Polícia Militar será mi-
nistrado pelo Departamento de Instrução, Batalhão Escola, Centros
de Aperfeiçoamento Profissional das Organizações Policiais Milita-
res (OPM) e por outros órgãos de ensino da Corporação.

Art. 4.' - O Ensino Profissional compreende três graus:
o básico, o intermediário e o superior.

§ 1.' - O Ensino Básico constitui-se dos Cursos de Formação
de Cabos e Soldados, e de Instrução da Tropa.

§ 2.' O Ensino Intermediário constitui-se dos Cursos de
Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos e de Cursos de Espe-
cialização.

§ 3.' - O Ensino Superior, com três ciclos, abrange:

1 - o primeiro ciclo, os Cursos de Formação e Especializa-
ção, que capacitam ao exercício de cargos e funções privativas de
oficial subalterno e intermediário;

II - o segundo ciclo, o Curso de Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais, que dá condições ao desempenho de cargos e funções próprias
de Oficial Superior;

III -- o terceiro ciclo, o Curso Superior de Polícia, que pre-
para o oficial para o exercício de cargos e funções de Coronel da
Polícia Militar.

§ 4.' - Consideram-se também, como atividades do Sistema
de Ensino da Polícia Militar, cursos, estágios e instruções de cará-
ter profissional, ministrados em qualquer estabelecimento da Cor-
poração.

Art. 59 - O Ensino de 1.' e 2. 1 Graus, ministrado nos di-
versos Colégios Tiradentes da Polícia Militar, visa a assegurar as-
sistência educacional permanente aos servidores da Corporação,
bem assim aos seus dependentes e aos dependentes dos civis, se-
gundo o que estabelecem os dispositivos regulamentares.

Parágrafo único - O ensino de que ti-ata o artigo se rege
pelas Leis Federais n°s. 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e

5.692, de 11 de agosto de 1971, observadas, no que for aplicável,
as normas de estrutura e funcionamento baixadas pelo Conselho
Estadual de Educação para o Sistema Estadual de Ensino.

Art. 6.' Os professores, os especialistas em Educação e o
pessoal administrativo e auxiliar serão regidos por legislação pró-
pria do pessoal da Polícia Militar e do respectivo Sistema de Ensino.

§ 1.9 - Os professores (Ias quatro primeiras séries do Ensino
de 1.' Grau, necessários ao desempenho das atividades nos Colégios
Tiradentes, pertencerão à Secretaria de Estado da Educação, colo-
cados à disposição da Polícia Militar, mediante termo de convênio
a ser assinado entre as partes.

§ 2.' - Aplica-se o Estatuto (1<) Magistério de 1.' e 2.' Graus
aos atuais professores civis (la Policia Militar, até que seja sancio-
nado o seu estatuto próprio.

Art. 7.' - A supervisão, a orientação e a inspeção do ensino
do sistema da Policia Militar serão exercidas pela sua Diretoria de
Ensino, cabendo a esta expedir normas, diretrizes e demais instru-
ções para o cumprimento da legislação vigente, de modo a asse-
gurar às unidades escolares a realização (los seus objetivos.

Art. 8.' - Os Colégios Tiradentes da Polícia Militar, insti-
tuídos por ato do Comandante-Geral, e sediados nas cidades de Juiz
de Fora, Diamantina, Uberaba, Governador Valadares, Bom Despa-
cho, Lavras, Barbacena, Montes Claros, Manhuaçu e Passos, como
unidades escolares do Sistema de Ensino da Polícia Militar, e autô-
nomos entre si, serão reconhecidos mediante decreto, atendidas
as normas específicas para reconhecimento (te estabelecimentos
de ensino baixadas pelo Conselho Estadual de Educação.

§ 1.' - A implantação das quatro primeiras séries do ensino
de 1.' Grau, nos estabelecimentos mencionados no artigo, bem como
no Colégio Tiradentes da Capital, atenderá às normas pertinentes
do Conselho Estadual de Educação.

§ 2.' - Os Colégios de que trata o artigo e que não tenham
ainda o ensino de 2.' Grau, poderão institui-lo, segundo as normas
baixadas pelo Conselho Estadual de Educação, e obedecidos os es-
tudos a que proceder a Diretoria de Ensino da Polícia Militar.

Art. 9.' -- Para fins estatísticos e para OS (te registro de
certificados e diplomas, os estabelecimentos de ensino de 1.' e 2.'
Graus, do Sistema de Ensino da Polícia Militar, encaminharão re
latórios anuais à Secretaria de Estado da Educação, por intermédio
da Diretoria de Ensino da Corporação.

Art. 10 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo,
no prazo de 120 dias, a contar de sua publicação.

A
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Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - 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 BeloBelo Horizonte, aos 13 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO

Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna

LEI N.9 6.261, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1973

Autoriza ao Governo do Estado fazer a rever-
são de terreno ao patrimônio do município de
Fama.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter,
sem ô.nus para o Estado, ao patrimônio (to município de Fama, o
terreno que este, pek Lei Municipal n. 177, de 12 de março de
1867, doou ao Estado (te Minas Gerais, contoimne escritura pública,
datada de 29 (te maio (te 1963.

Parágrafo único - O terreno a que se refere o artigo situa-
-se à Rua Joaquim Silvériu (te Siqueira, com a área total de
1.852,50 1112.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei peltencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão ifl teiraimiemite (01110 nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
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LEI N.9 6.262, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973

Concede o título de "Cidadão honorário do
Estado de Minas Gerais" a Giovanni Agneili.

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

Art. 1.' - Fica concedido a Giovanni Agneili o titulo de
"Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais".

Art. 2.' - O titulo, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao homenageado 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 (tUr ma 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 14 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

RAZÕES DO VETO

Ao examinar a Proposição de Lei n. 6.805, que altera dis-
positivo da Lei n. 3.227 e contém outras providências, vejo-me
compelido, por motivos de interesse público, a opor-lhe veta par-
cial, incidente sobre a expressão "que deverá ocorrer dentro de
180 (cento e oitenta) dias", contida no seu artigo 3•9•

Com efeito, é fácil constatar que a fixação de prazo para
assinatura de convênio objetivando a instalação de unidade de
ensino superior não se compatibiliza com o conjunto de providên-
cias que precedem a sua efetivação.

Observo, por oportuno, que a instalação de uma Faculdade
de Direito é medida administrativa complexa, para cuja concretiza-
ção deve ser conservada a legislação federal que a disciplina com
exclusividade, não sendo, por isto mesmo, aconselhável prévio
aprazamento.
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Com estas razões, devolvo a Proposição de Lei n.' 6.805, à
augusta Assembléia Legislativa, para o seu indispensável reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro
de 1973.

RONDON PACHECO
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.9 6.263, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1973

Altera dispositivo de lei que menciona e dá
outras providências.

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

Art. 1.	O item VI, ilo artigo 11 (onze), da Lei n. 9 3.227,
de 25 de novembro (1v 1904, passa a viger com a seguinte redação:

- Escola Superior de Agronomia "Governador Israel Pinheiro
da Silva", em Cambuí.

Art. 2.	Acrescente-se ao artigo 11 (onze) da mesma lei,
o seguinte item:

X	Faculdade de Direito, cm Itajubá.

Art. 3•Q A Fundação Universitária instituída pela Lei n:
3.227, de 25 de novembro de 1964, fica autorizada a fazer convênio
com a Prefeitura Municipal de Itajubá, para a instalação da Facul-
dade de Direito (vetado).

Art. 4.	Esta lei entra ciii vigor na data de sua publicação.
Art. 5 • 1 - Revogam-se as disposições cru 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 18 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna
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RAZÕES DO VETO

Ao examinar a Proposição de Lei n." 6.806, que cria novos
cargos no Tribunal de Contas, sou conduzido, por motivos de ordem
constitucional e de interesse público adiante expostos, a opor-lhe
veto parcial sobre os artigos 6.", 7." e parágrafo único.

A par de a iniciativa em apreço resultar de projeto formulado
pelo Presidente da Corte de Contas do Estado, nos termos previstos
no artigo 67, inciso III, da Constituição do Estado, objetivando a
criação de cargos para o seu Quadro de Pessoal, em decorrência do
crescente aumento de serviços que o vêm sobrecarregando, veri-
fico que a Proposição de Lei n.° 6.806 contém em seu texto, resul-
tantes de emendas inseridas pelo Poder Legislativo, disposições
que reputo indispensável excluir (Ia sanção.

Observo que o artigo 6. da Proposição em exame, ao dis-
pensar a exigência do título (1v bacharel em Ciências Contábeis,
previsto no caput do artigo 11, da Lei n.° 6.131, de 6 de julho de
1973, para o provimento do cargo de Inspetor de Contabilidade, de
classe singular, nível XXII, tem por objetivo possibilitar o acesso ao
referido cargo dos funcionários que, à época (Ia publicação da men-
cionada Lei n." 6.131, ocupavam cargos da classe final de Assessor
de Contabilidade, nível XIX.

Considero que a dispensa da exigência contida no citado ar-
tigo, se aceita, viria admitir a possibilidade ilo provimento do alu-
dido cargo, sem a necessária habilitação profissional, em detri-
mento da qualificação exigida para o seu desempenho, nos termos
preconizados pelo próprio dispositivo, em torno de cuja aplicação
se pretende instituir uma exceção, sem motivo de direito e de modo
inconveniente ao interesse (Ia organização do Quadro de Pessoal do
Tribunal de Contas do Estado.

Por seu turno, o artigo 7Q e parágrafo único da Proposição
de Lei n." 6.806, ao prever o acréscimo de 5 (cinco) cargos na
carreira de Assessor de Contabilidade, sendo 4 (quatro) na classe
III e 1 (um) na classe IV, nos termos que menciona, envolve au-
mento da despesa pública, contrariando, assim, o princípio de
natureza constitucional do controle da despesa, de atribuição do
Poder Executivo.

Ademais, a abertura do crédito suplementar, até o limite de
Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), autorizada
pelo artigo 9•Q da Proposição, se destina, conforme consta do artigo
5." do projeto originário do Tribunal de Contas, a atender às des-
pesas relativas à criação de novos cargos, nele, portanto, não compu-
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tado o valor da despesa acrescida em decorrência da disposição
contida no seu artigo 79, introduzido por força de emenda aprovada
pela Assembléia Legislativa.

Assim, pelas razões expostas, devolvo a Proposição de Lei
n.' 6.806, ao douto reexame tia Egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro
de 1973.

RONDON PACHECO
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.9 6.264, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1973

Cria novos cargos no Tribunal de Contas

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

Art. 1.' A classe 1, de Assessor de Fiscalização Financeira,
nível XV, e a classe 1, nível XV, de Assessor Administrativo, a que
se refere o Anexo 1 da Lei n. 0 5688, de 17 de maio de 1971, são
acrescidos de mais 20 (vinte) e 15 (quinze) cargos, respectivamente.

Art . 2.' - Ficam aumentados de niais 2 (dois) os cargos (te
Redator de Estenografia, nível XVIII, bem como de iriais 8 (oito)
os cargos de Datilógrafos, nível XIII, (lo anexo citado no artigo 1.0.

Art. 3•9 São elevados de mais 6 (seis) os cargos de Men-
sageiros, nível VII, bem como de mais 1 (um) os cargos (te Moto-
ristas, nível X, previstos no mesmo Anexo 1, da lei já mencionada.

Art. 4)	Fica criado uni cargo, cm comissão, de Chefe do
Serviço Médico, símbolo C-8, no Anexo 11, da lei citada no artigo 1.9.

Art. 5.' - -- As vagas existentes ou que ocorram em seu
Quadro de Pessoal, nos cargos iniciais (Ir carreira, e também os
cargos ora criados, se destinam, em primeiro lugar, ao cumprimento
do disposto no artigo 21, da Lei n.' 6.131, de 6 de julho de 1973, e
a serem preenchidos, exclusivamente, de conformidade com o cri-
tério estabelecido no parágrafo único do citado artigo.

Art. 6. - (Vetado)
Art. 7. ---- (Vetado).
Parágrafo único -- (Vetado)
Art. 8.' - - Os cargos vagos na classe (te Inspetor de Conta-

bilidade do Tribunal de Contas poderão ser preenchidos por trans-
ferência, por funcionários de outras classes, desde que portadores
(te título de habilitação profissional de contador,

207 -

Art. 9.' As despesas resultantes da presente lei correrão
por conta das verbas orçamentárias próprias, ficando o Poder Exe-
cutivo autorizado a abrir, mediante decreto, Crédito Suplementar
até o limite de Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzei-
ros), bem como anular total ou parcialmene dotações consignadas
no orçamento.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio R. Reis

LEI N.' 6.265, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o Lo&ria do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências-0

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

Art. 1.' - A Loteria do Estado (te Minas Gerais, entidade
autárquica, com autonomia administrativa e financeira, passa a
reger-se pela presente lei.

Parágrafo único -- À autarquia compete dirigir, coordenar,
fiscalizar e controlar, no território estadual, a execução da loteria
explorada pelo Estado de Minas Gerais.

Art. 2.' - A Diretoria da Lotaria do Estado de Minas Gerais
será constituída de 1 (um) Presidente, 1 (um) Diretor Administra-
tivo e 1 (um) Diretor de Operações.

Parágrafo único --- Os cargos mencionados no artigo serão
de provimento em comissão e recrutamento amplo.

Art. 3.' - Os vencimentos tios cargos tia Diretoria da Loteria
do Estado de Minas Gerais serão fixados mediante prévia e ex-
pressa aprovação do Governador do Estado.
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Art. 4•9 - O lucro líquido resultante da exploração da Lo-
teria, anualmente verificado, observada a legislação federal especí-
fica, será utilizado em obras ou serviços de assistência social, na
seguinte proporção:

1	26% (vinte e seis por cento) para o Fundo de Assis-
tência ao Menor;

II - 26% (vinte e seis por cento) para fundo de assistência
de caráter social e assistência médica;

III	24% (vinte e quatro por cento) para fundo de assis-
tência à educação física e esporte amador;

IV	24% (vinte e quatro por cento) para bolsas de estudo
e subvenções às entidades que se enquadrem nas finalidades pre-
vistas nos incisos anteriores, legalmente constituídas no território
do Estado, atendida a especificação estabelecida em lei anual, de
iniciativa do Poder Legislativo.

Parágrafo único - - O produto do percentual de 10% (dez
por cento) estabelecido pelo artigo 6.0, da Lei n.° 1.947, de 13 de
agosto de 1959, que fica mantido, será aplicado dentro das finali-
dades e proporção previstas neste artigo.

Art. 5•9 As importâncias resultantes (Ia aplicação dos in-
cisos II e III, do artigo anterior, serão distribuídas, por decreto do
Executivo, entre órgãos ou entidades de Direito Público ou Privado,
atendidas as finalidades desta lei.

§ 1.0 A distribuição de que trata o artigo, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte, não terá caráter permanente, po-
dendo, em qualquer tempo, ser revogado ou alterado o montante da
subvenção, tendo em vista a política assistencial que for adotada
pelo Governo do Estado.

§ 2.' - Do produto do percentual previsto no parágrafo
único do artigo 4.', 265o (vinte e seis por cento) serão destinados
ao Fundo de Combate à Tuberculose, que fica instituído.

§ 3.' A dotação de recursos, na forma indicada no pará-
grafo precedente, fica limitada ao máximo de 90% (noventa por
cento) dos recursos previstos no inciso II, do artigo 4.9.

Art. 6.' -- A Loteria do Estado de Minas Gerais manterá
um Fundo de Reserva Especial, na base de 5% (cinco por cento)
sobre a renda bruta, até o limite correspondente a 4 (quatro) emis-
sões dos planos em execução.

Parágrafo único Os recursos que excederem o limite esta-
belecido no artigo serão destinados à constituição de um Fundo
de Promoção Cultural, que fica criado.

Art. 7.' A Loteria do Estado de Minas Gerais complemen-
tará os proventos de aposentadoria de seus servidores, concedida
por entidade previdenciária a que sejam filiados.

Parágrafo único - A complementação terá por limite a
quantia necessária à integralização do vencimento percebido pelo
servidor na atividade, e será acrescida do abono de família e dos
adicionais por tempo de serviço.

Art. 8.0 Na hipótese de extinção da Loteria do Estado de
Minas Gerais, o Estado assumirá o encargo da complementação
prevista nesta lei.

Art. 9•0 - A estrutura e as foi-mas gerais referentes aos os
da vida administrativa, técnica, econômica e financeira da Autar-
quia serão fixadas em regulamento a ser baixado pelo Poder Exe-
cutivo.

Art. 10 --- - O Poder Executivo disporá ainda sobre a admi-
nistração e normas de controle, gestão, prestação e tomadas de
contas dos fundos previstos nesta lei.

Art. 11	Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário, espe-

cialmente os incisos, alíneas e parágrafo único do artigo 6.0, da
Lei n.° 1.947, de 12 (te agosto de 1959, e as Leis n 0s. 4.029, de 28
de dezembro de 1965, e 4.895, de 29 de agosto de 1968.

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 18 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 6.266, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Juiz de Fora.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao
Município de Juiz de Fora, o imóvel adquirido pelo Estado de Minas
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Gerais, em 31 de dezembro de 1955, situado na sede (lesse muni-
cípio, no lugar denominado Lago do Riachuelo, com a área de
2.175.65 m2 (dois mil, cento e setenta e cinco metros e sessenta e
cinco decímetros quadrados), confrontando pela frente, numa ex-
tensão de 51,90 m (cinqüenta e um metros e noventa centímetros),
com a Avenida Barão do Rio Branco; do lado direito, numa ex-
tensão de 33,55 m (trinta e três metros e cinqüenta e cinco centí-
metros), com a Rua Benjamim Constant; do lado esquerdo, numa
extensão de 37,50 m (trinta e sete metros e cinqüenta centímetros,
com o jardim público; pelos fundos, numa extensão de 59,55 m
(cinqüenta e nove metros e cinqüenta e cinco centímetros), com
o Lago do Riachuelo, conforme escritura lavrada no Livro de Notas
n.° 52, folhas 15, do Tabelião do 3.' Ofício da Comarca de Juiz
de Fora.

Art. 2.' O imóvel destina-se à construção de uma praça
pública, com monumento dedicado aos ex-combatentes, heróis da
Pátria.

Art. 30 - O Poder Executivo poderá condicionar a doação,
fazendo introduzir na escritura, cláusula de reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se, no prazo de 5 (cinco) anos, não lhe for
dada a destinação estabelecida no artigo anterior.

Art. 4 • 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.' - 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 18 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 6.267, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1973

Dá a denominação de "José Ezequiel de Quei-
rós" ao segundo grupo escolar da cidade de Cuná-
polis.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' --- Denominar-se-á "José Ezequiel de Queirós" o se-
gundo grupo escolar da cidade de Canápolis.

Art. 2.'	Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
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 18
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianiza

LEI N.' 6.268, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1973

Dá a denominação de "António Batista da
Mota" o Colégio Polivalente da cidade de Na-
nu que.

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

Art. 1.' - Denominar-se-á "Antônio Batista da Mota" o Co-
légio Polivalente da cidade de Nanuque.

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 18 de

dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Viwina
José Gomes Domingues
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LEI N.9 6.269, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

Dá a denominação de "Wilson de Meio" à
Escola Estadual do município de Centralina.

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

Art. 1.' - Denominar-se-á "Wilson de Meio", a Escola Esta-
dual de Centralina.

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 19 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna

LEI N.9 6.270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

Dá a denominação de "Fundação Educacional
do Vaie do Jequitinhonha" à Fundação Universi-
dade do Vale do .Jequilinhonhu, com sede na ci-
dade de Diamantina.

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 "Fundação Educacional do
Vale do Jequitinhonha" a Fundação Universidade do Vale do Jequi-
tinhonha, com sede na cidade (Ir Diamantina.

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 19 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna

LEI N.9 6.271, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1973
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à

Fundação Municipal de Saúde, da cidade de Divi-
nésia.

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 à Fun-
dação Municipal de Saúde, da cidade de 1)ivinésia, uma área de
terreno de propriedade do Estado, situada na Rua Padre Jacinto,
com 13,50m (treze metros e cinqüenta centímetros) de frente, por
58,50 m (cinqüenta e oito metros e cinqüenta centímetros) de lado,
confrontando, pela direita, com terreno de propriedade (Ir Adilson
Lucas, viúva Ovídio Pinheiro e Antônio José Basílio, e, pelos fun-
dos, com os herdeiros de Antônio da Cruz Valente.

Art. 2.' - A doação de que trata o artigo anterior, destina-se
à instalação da sede da Fundação Municipal de Saúde.

Art. 3.' - O imóvel reverterá ao Patrimônio do Estado se
não lhe for dada a destinação prevista nesta lei, no prazo de 2
(dois) anos.

Art. 4.' - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 5.' - 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.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de dezembro
de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Dom ingues
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LEI N.9 6.272, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1973

Dá denominação à Escola Estadual de 1.' Grau
da Vila Magalhães, no Município de Cruzília.

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

Art. 1.0 - Denominar-se-á "D. Benvinda Imaculada Concei-
ção", a Escola Estadual de 1. 0 Grau da Vila Magalhães, Município
de Cruzília.

Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 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 21 de
dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Vianna

LEI N.9 6.273*

Dá a denominação de 'Sérgio de Freilas Pa-
checo" ao Colégio Estadual de Capinópolis.

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

Art. 1.0 - Denominar-se-á "Sérgio de Freitas Pacheco" o
Colégio Estadual de Capinópolis.

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de
dezembro de 1973.

O Presidente (a) Rafael Caio Munes Coelho
O 1. 0 Secretário (a) Christovam Chiaradia
O 2.' Secretário (a) Gomes Moreira

(LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)
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LEI N.' 6.274*

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel
com o Município de Santa Luzia.

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

At. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
dois terrenos de propriedade do Estado, situados na cidade de
Santa Luzia, sendo um na Rua do Comércio, com área de 840,80 m2
(oitocentos e quarenta metros e oitenta decímetros quadrados) e,
outro à Praça Senador Modestino Gonçalves, com a área de 620,00 m2
(seiscentos e vinte metros quadrados), por outro terreno de pro-
priedade do Município de Santa Luzia, situado na mesma cidade
à Rua Benedito Freire de Paz, com a área de 4.045,00 m 2 (quatro
mil e quarenta e cinco metros quadrados), onde se acham instala-
das dependências do Colégio Estadual "Geraldo Teixeira da Costa".

Parágrafo único	A permuta a que se refere o artigo ante-
rior far-se-á sem torna para qualquer das partes.

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

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de
dezembro de 1973.

O Presidente (a) Rafael Caio Nunes Coelho
O 1.0 Secretário (a) Christovam Chiaradia
O 2.' Secretário (a) Gomes Moreira

LEI N.9 6.275*

Prorroga prazo de validade de concurso para
o cargo de Agente de Fiscalização, da Secretaria
de Estado da Fazenda.

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

• (LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)
• (LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)
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Art. 1.0 - Fica prorrogado, pelo prazo de 2 (dois) anos, a
validade do concurso para o cargo de Agente d.e Fiscalização, da
Secretaria de Estado da Fazenda, realizado em 1969.

Art. 2.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.' - Revogam-se as disposições cm contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de
dezembro de 1973.

O Presidente (a) Rafael Caio Nunes Coelho
O 1.' Secretário (a) Cliristovam Chiaradja
O 2.' Secretário (a) Gomes Moreira

RAZÕES DO VETO

Ao examinar a Proposição de Lei n. 6.836, que estabelece
a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências, vejo-me na contingência de opor-lhe veto
parcial, para excluir da sanção as disposições adiante indicadas,
que se revelam contrárias ao interesse público e à ordem consti-
tucional.

No artigo 17 da Proposição, deixo de acolher a expressão
"em ordem de antigüidade", por envolver restrição à Chefia do
Executivo, no exercício de sua competência para dispor sobre o
recrutamento de substituto do Procurador-Chefe do Ministério Pú-
blico junto ao Tribunal de Contas, limitando-o ao mais antigo dos
Procuradores.

Esse mesmo motivo inspira-se a votar a expressão "eleito para
um período de 1 (um) ano por maioria de votos do Conselho Su-
perior", prevista no artigo 44, igualmente restritiva da competência
do Chefe do Executivo, no sentido de proceder à escolha do subs-
tituto do Procurador-Geral do Estado, inscrevendo-a ao arbítrio do
Conselho Superior do Ministério Público, O voto, por via de con-
seqüência, recai sobre a expressão "o substituto do Procurador-
-Geral do Estado", constante do inciso 1 do artigo 50, cuja perma-
nência no texto da lei torna-se inócua.

Não obstante o seu caráter autorizativo, a norma inscrita no
parágrafo único do artigo 104 da Proposta, por emenda ao pro-
jeto de minha iniciativa, gera a criação de dois cargos de Promotor
de Justiça, com evidente violação de preceitos constitucionais, que
desautorizam o seu acolhimento. É que a criação de cargos, em
matéria de iniciativa reservada ao Poder Executivo, não se inclui
entre as medidas admitidas pelo processo legislativo, revelando-se,
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conseqüentemente, impróprio o aditamento e inaceitável a sugestão
nele contida. Além do mais, a providência envolve aumento de
despesa, em desatenção ao princípio constitucional, segundo o qual
cabe ao Executivo, com exclusividade, propor as iniciativas que a
acarretam. Quanto ao mérito, a matéria será considerada, oportuna-
mente, pelo Poder Executivo.

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 106 da Proposta,
inovando também o texto original, ao prever, em caso de extinção,
de comarca, o aproveitamento do Promotor de Justiça em função
compatível ou em órgão equivalente da Administração, reflete idéia,
de certa forma, já contida no caput do artigo.

Com efeito, o aproveitamento do Promotor de Justiça, na
circunstância apontada, vem convenientemente explicitado no cita-
do artigo 106, de sorte a assegurar-lhe a condição de Promotor-
-Substituto, na carreira em que já acha integrado. A seu turno, a
expressão genérica "órgão equivalente da Administração" revela-se
de todo inconveniente e, se aceita, comprometeria a composição
numérica de cargos reservados ao Ministério Público, com graves
prejuízos para as atividades do órgão.

Nego, também, adesão ao artigo 110 da Proposição em exame,
para que não se inove, sem os estU(IOS preliminares indispensáveis,
o sistema estadual de previdência, estruturado segundo diretrizes
que promanam da organização federal. Na verdade, o regime de
seguridade social depende, fundamentalmente, do equilíbrio en-
tre contribuições recebidas e despesas a título de benefícios, con-
cedidos aos segurados e seus dependentes legais, sob pena de se
comprometer o bom e regular funcionamento da instituição previ-
denciária, que a Constituição erige em obrigação para o Estado.

Por essas razões, fundadas no resguardo do interesse público
e da ordem constitucional, oponho veto parcial à Proposição de
Lei n.' 6.836, devolvendo-a ao esclarecido exame da Egrégia Assem-
bléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro
de 1973.

RONDON PACHECO

Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.9 6.276, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1973
Estabelece a organização do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais e dá outras provi-
dências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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TITULO 1

Das Disposições Gerais

Art. 1. - O Ministério Público, incumbido de defender os
interesses do Estado, velando pela boa aplicação da Lei e da Jus-
tiça, é exercido:

1 - pelo Procurador Geral do Estado;
II - pelos Procuradores do Estado, que compõem o Conselho

Superior do Ministério Público;
III - pelos Promotores de Justiça, que exercerão também as

funções de Curadoria;
LV - pelos Promotores de Justiça Substitutos;
V - pelo Procurador Chefe e pelos Procuradores junto ao

Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único	São órgãos auxiliares cio Ministério Pú-
blico:

1 - A Corregedoria Geral;
2	A Comissão de Concurso;
3 - Os Adjuntos de Promotor;
4 - Os Estagiários.

Art. 2. - Os órgãos do Ministério Público, à exceção do
Procurador Geral do Estado, dos Procuradores junto ao Tribunal de
Contas do Estado e dos órgãos auxiliares, constituem-se em carreira.

§ 1. - O ingresso nos cargos iniciais da carreira dependerá
de concurso público de provas e títulos, e a indicação de candidatos
à nomeação far-se-á, sempre que possível, em lista tríplice.

§ 2. - A promoção, de entrância a entrância, e o acesso ao
cargo de Procurador do Estado, far-se-ão por antigüidade e mere-
cimento, alternadamente, na forma desta lei.

TITULO II

Dos Órgãos do Ministério Público

CAPITULO 1

Do Procurador Gertl do Estado

Art. 3.9 - Ao Procurador Geral do Estado, Chefe do Ministé-
rio Público Estadual e o órgão que centraliza a unidade de direção,
compete:
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1 -- representar o Ministério Público Estadual;
II - promover ação penal pública, relativa aos crimes de

competência originária do Tribunal de Justiça;
III - intervir na ação privada, referente aos crimes de com-

petência originária do Tribunal de Justiça;
IV -- assistir às sessões plenárias do Tribunal de Justiça e

do Tribunal de Alçada, bem como de suas câmaras reunidas;
V - oficiar nos recursos criminais e cíveis, processos de sua

competência privativa, assim como nas argüições de inconstitucio-
nalidade, nos mandados de segurança de competência originária do
Tribunal de Justiça e nas ações rescisórias;

VI - interpor e arrazoar recursos, inclusive para o Supremo
Tribunal Federal;

VII - representar ao Presidente do Tribunal de Justiça para
instauração de processo de verificação de incapacidade física, men-
tal e moral dos magistrados e de serventuários ou funcionários de
Justiça, bem como promover o mesmo processo com relação aos
membros do Ministério Público;

VIII	requisitar das Secretarias e Cartórios dos Tribunais,
bem como de qualquer repartição judiciária ou administrativa, pro-
cessos e informações;

IX -- - encaminhar ao Governador do Estado listas para no-
meação, promoção e acesso de membros do Ministério Público, bem
como os atos de provimento relativos a funcionários administrativos;

X - representar ao Governador do Estado sobre remoção
compulsória de membros do Ministério Público e demissão de
funcionários administrativos;

XI -- determinar a elaboração da proposta parcial de orça-
mento cia Procuradoria Geral e aplicar as respectivas dotações;

XII - delegar aos Procuradores do Estado atribuições que
lhe são privativas;

XIII - regulamentar a distribuição dos serviços do Ministério
Público, nas comarcas onde houver mais de um Promotor de Justiça;

XIV - designar membros do Ministério Público para acom-
panhar inquérito policial, em qualquer comarca;

XV - avocar qualquer processo em que funcione o Ministério
Público de primeira instância, para nele intervir pessoalmente ou
mediante delegação;

XVI - atestar o exercício dos membros do Ministério Pú-
blico da Comarca da Capital ou do Interior, quando necessário;
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XVII	resolver conflitos de atribuições entre membros do
Ministério Público;

XVIII - deferir o compromisso de posse dos membros do
Ministério Público, adjunto de promotor, estagiário e funcionários
administrativos e prorrogar o prazo para posse, havendo motivo
justo;

XIX - conceder férias compensatórias, bem como a licença
prevista no inciso III, do artigo 81, a membros do Ministério Pú-
blico;

XX - nomear a Comissão de Concurso e arbitrar gratifica-
ção a seus membros, por serviços efetivamente prestados durante
a realização (Ias provas;

XXI - propor extinção 011 criação de cargos ou funções
gratificadas, na forma da lei;

XXII - requisitar Promotor de Justiça, substituto de entrân-
cia especial, para prestar serviços na Procuradoria Geral;

XXIII - argüir, perante o Tribunal de Justiça, a inconstitu-
cionalidade de lei 011 ato normativo dos poderes estaduais e muni-
cipais;

XXIV - representar ao Procurador Geral da República sobre
lei ou ato normativo, que infrinja a Constituição Federal;

XXV	designar comissão de processo administrativo e pre-
sidi-la quando o processo correr contra Procurador do Estado;

XXVI - inspecionar, quando julgar necessário, estabeleci-
mentos presidiários, correcionais, manicômios judiciários e esta-
belecimentos de internação de incapazes;

XXVII - apresentar ao Governador do Estado relatório acerca
dos trabalhos do Ministério Público, relativos ao ano anterior, indi-
cando as providências necessárias ao aperfeiçoamento da admi-
nistração da justiça.

CAPITULO II

Do Procurador do Estado

Art. 4. 9 - Ao Procurador do Estado compete:

1 - compor o Conselho Superior do Ministério Público;
II - assistir às sessões das Câmaras Criminais e Cíveis, do

Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada;
III - oficiar nos recursos criminais e cíveis, em que for

obrigatória a intervenção do Ministério Público;

IV - integrar o Conselho Penitenciário e a Comissão de
Concurso;

V - exercer, temporariamente, por designação do Procura-
dor Geral do Estado, as funções do Ministério Público em qualquer
comarca onde estiver gravemente perturbada a ordem pública, ou
embaraçada a ação da justiça;

VI - substituir o Procurador Geral do Estado, na forma pre-
vista nesta lei, e auxiliá-lo em seus encargos, quando designado;

VII - fazer correição permanente nos autos em que oficiar;
VIII - exercer as funções de Secretário do Conselho Supe-

rior do Ministério Público.

CAPITULO III

Do Conselho Superior do Ministério Público

Art. 5.9 - Ao Conselho Superior, órgão deliberativo da Ad-
ministração do Ministério Público, sob a presidência do Procura-
dor Geral do Estado, compete:

1 eleger, dentre os SeUS membros, (Vetado), o Corregedor
do Ministério Público e seu substituto, bem como o Secretário do
Conselho;

II - organizar lista tríplice para a nomeação, promoção e
acesso de membros do Ministério Público (te carreira

III - opinar sobre pedido de reversão à atividade de mem-
bro do Ministério Público e sobre (oIuiSSiOflaflefll() fora (Ia função

IV - dar, por seu presidente, posse ao Corregedor;
V - impor pena disciplinar a Procurador do Estado, em

processo instaurado pelo Corregedor;
VI - rever as penas disciplinares aplicadas pelo Corregedor

ou Procurador Geral do Estado, em grau de recurso;
VII - provocar a verificação de incapacidade física, mental

ou moral do membro do Ministério Público;
VIII - tomar conhecimento do relatório anual do Corregedor;
IX - aprovar o quadro geral de antigüidade dos membros

do Ministério Público e decidir sobre as reclamações;
X - apreciar suspeição comunicada por membro do Minis-

tério Público;
XI - elaborar seu regimento interno.
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CAPITULO IV

Do Promotor de Justiça

Ari. 6. Q - Ao Promotor de Justiça compete:

1	promover ação penal pública, acompanhá-la, interpor re-
cursos e arrazoá-los e intervir em todos os termos da ação privada;

II requisitar a instauração de inquérito policial e diligên-
cias adequadas ao andamento de investigações para apuração de
crime de ação pública;

III	funcionar perante o Tribunal do Júri, inclusive na
instrução (lOS processos (lie sua competência;

IV - assistir ao sorteio do corpo de jurados e à verificação
da urna mencionada na lei processual;

V - inspecionar presídios e casas de tratamento de doentes
mentais;

VI - interpor recursos nos feitos cíveis em que funcionar;
VII - promover a cobrança e execução da dívida ativa e

oficiar em autos de interesse fazendário quando, com poderes iso-
lados ou solidários, for designado pelo Secretário de Estado da
Fazenda, obedecida a orientação técnica do Procurador Fiscal do
Estado, nos termos da legislação própria;

VIII - representar o Ministério Público junto à Justiça
Eleitoral;

IX - oficiar nos pedidos de unificação de penas, impostas
aos réus;

X - participar de comissão de concurso para provimento de
vagas de servidor e serventuário;

XI - requerer correição parcial;
XII - velar pelas fundações, nos termos da lei civil;
XIII - apresentar, até 31 (trinta e um) de janeiro de cada

ano, relatório dos serviços a seu cargo durante o exercício ante-
rior, assinalando as dúvidas e as lacunas verificadas;

XIV - desempenhar outras atribuições previstas em lei.
§ I.° - Ao Promotor de Justiça de entrância especial, que

servir perante as Varas do Júri e Execuções Criminais, compete,
privativamente, as atribuições mencionadas nos incisos III, IV e IX
do artigo.

§ 2. 1' - Nas comarcas em que houver um só Promotor de
Justiça, este exercerá também as funções de Curadoria.
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SEÇÃO 1

Da Curadoria de Menores

Art. 7•Q - Ao Promotor de Justiça, no exercício da Cura-
dona de Menores, compete:

1 - promover e acompanhar os processos relativos a infra-
ções atribuídas a menores de 18 (dezoito) anos;

II - requerer a apreensão de revistas e publicações ofensi-
vas à moral e aos bons costumes;

III - intervir nas investigações criminais, relativas a infra-
ções praticadas por menores de 18 (dezoito) anos;

IV - inspecionar, periodicamente, estabelecimentos e órgãos
de prevenção e tratamento do menor infrator, bem como os de am-
paro ao abandonado, sugerindo o que for necessário ao seu bem-
-estar;

V - oficiar nos processos de adoção e legitimação adotiva
do menor abandonado;

VI - requerer o recolhimento de menores abandonados;
VII - fiscalizar casas de diversões, estabelecimentos comer-

ciais e industriais, tendo em vista a freqüência e o trabalho de
menores;

VIII	promover e acompanhar as ações em que haja inte-
resse de menor;

IX - oficiar em todos os demais processos do Juízo de Me-
nores;

X - interpor os recursos nos processos em que funcionar;
XI - participar de reuniões do Conselho da Fundação Edu-

cacional do Bem-Estar do Menor e demais entidades de proteção
ao menor;

XII - exercer outras atribuições que a lei lhe conferir.

SEÇÃO II

Da Curadoria de órfãos, Interditos e Ausentes

Art. 8. - Ao Promotor de Justiça, no exercício da Curado-
ria de órfãos, Interditos e Ausentes, compete:

1 - funcionar em todos os termos de processos contencio-
sos ou administrativos, ordinários, especiais ou acessórios, em que
houver interesses de incapazes e ausentes, inclusive interpor recur-
sos e arrazoá-los;
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II - promover a nomeação e destituição de tutores e curado-
res e prestação das respectivas contas, bem como suspensão e perda
de pátrio poder, nos casos previstos em lei;

III - promover a prestação de alimentos devidos a menores
ou incapazes e processar a sua cobrança em execução de sentença
ou de acordo;

IV - promover a arrecadação ou venda de bens de ausen-
tes, assistindo as diligências para esta finalidade;

V - promover o recolhimento, aos estabelecimentos indica-
dos por lei, de dinheiro, título de crédito e outros valores perten-
centes ao ausente;

VI - requerer inventários e arrolamentos em que houver in-
teresse de incapaz, extinto o prazo legal, e funcionar nos respecti-
vos processos;

VII - assistir à avaliação e ao leilão público de venda de
bens, em benefício dos interesses do incapaz;

VIII defender os direitos de incapazes e ausentes nos casos
de revelia ou de defesa insuficiente por parte de seus representan-
tes legais e quando houver colisão de interesses destes com os da-
queles;

IX - exercer outras atribuições que a lei lhe conferir.

SEÇÃO III

Da Curadoria de Registros Públicos, Falências e Concordatas

Art. 9,1'	Ao Promotor de Justiça, no exercício da Cura-
dona de Registros Públicos, Falências e Concordatas, compete:

1 - funcionar e requerer o que for a bem da Justiça em
todos os feitos relativos a registro civil, inclusive nas habilitações
de casamento e justificações, assistindo à tomada de depoimentos
e de outras provas, bem como recorrer das decisões, quando ne-
cessário;

II - promover, pelos meios judiciais próprios, anotações,
averbações e retificações, bem como o cancelamento ou restabele-
cimento dos atos relativos ao estado civil;

III - representar contra qualquer falta ou omissão concer-
nente ao registro civil das pessoas naturais, para efeitos discipli-
nares ou repressão penal;

IV - inspecionar os livros de assento de nascimentos, ca
sarnentos e óbitos, assim como do registro de editais e quaisquer
outros de registro civil das pessoas naturais;
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V oficiar ('111 todos os feitos contenciosos e administrati-
vos referentes aregistros públicos e recorrer das decisões neles
proferidas, quando for o caso;

VI - exercer anualmente, fiscalização em Cartórios de Re-
gistros Públicos, bem como opina!- sobre dúvidas e outros casos de
reclamações de serventuarios, quando preciso;

VII - funcionar nos processos de falência, concordata e
seus incidentes, bem como na liquidação extra-judicial de Bancos e
demais instituições financeiras;

VIII - assistir à de livros, documentos e papéis
do falido, como também, à praça e leilão de bens da massa e do
concorciatario;

IX	intervir nas ações de interesse da massa ou do con-
eordatário;

X -- oficiar nas prestações (te contas do síndico e de outros
administradores da massa;

XI -- - 1)1Omfl oV(i' a (l(stitUiÇ1O (lo sindico e do comissário;
XII --- promoVe raaçao penal nos casos previstos na Lei de

Falências;
XIII	exercer outras atribuições que a lei lhe conferir.

SEÇÃO IV

Da Curadoria de.te idenles (10 Trabalho

Art . 10 --- Ao Promotor de Justiça, no exercício da Curado-
ria de Acidentes do Trabalho, compete

1	- prestar assistência judiciária às vítimas de acidentes
cio trabalho e aos beneficiarios do ressarcimento;

li - requerer providências necessárias ao bom tratamento
mé(lic() e hospitalar, devido às vítimas de acidentes do trabalho;

111 --- promover a anulação de acordos extra-judiciais ou ju-
diciais contrários à lei ((II lOS interesses (Ias vítimas ou de seus be-
neficiários;

1V - -requisitar aos estabelecimnentos oficiais exames niédi-
(OS OU qualquer outro sel'viço, necessários à assistência das víti-
mas ou dos beneficiários;

V	exercei, as demais atribuições conferidas pela legisla-
çao de acidentes cio trabalho
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CAPITULO V

Do Promotor de Justiça Substituto

Art. 11 - Ao Promotor de Justiça substituto, de entrância
especial, compete:

1 - substituir os Promotores de Justiça de entrância espe-
cial, nos seus impedimentos, faltas, licenças e férias, bem como
em outros casos de afastamento;

II	exercer as funções que lhe forem determinadas pelo
Procurador Geral do Estado.

Art. 12	Ao Promotor de Justiça Substituto, de primeira
entrância, compete:

1	substituir o Promotor de Justiça em qualquer das comar-
cas de sua circunscrição;

II	exercer outras funções, que lhe forem determinadas pelo
Procurador Geral do Estado.

CAPITULO VI

Do Procurador Chefe e dos Procuradores junto ao Tribunal de
Contas do Estado

Art. 13 O Ministério Publico junto ao Tribunal de Contas
do Estado compõe-se de uma Procuradoria, exercida por 4 (qua-
tro) Procuradores, nomeados pelo Governador do Estado.

Art. 14 A Chefia do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas será exercida por um Procurador Chefe, que será nomea-
do pelo Governador do Estado, em comissão, entre bacharéis em Di-
reito, maiores de 30 (trinta) anos, de reconhecida idoneidade moral
e saber jurídico.

Art. 15	À Procuradoria compete:

1	promover a defesa dos interesses da Administração e da
Fazenda Pública;

II emitir parecer verbal ou escrito, quando solicitado pelo
Tribunal, por qualquer Juiz, por Secretário de Estado, ou por ini-
ciativa própria, nas questões que devem ser discutidas pelo Tri-
bunal;

III - promover o andamento dos processos de tomada de
contas e de todas as medidas deles decorrentes, inclusive a impo-
sição de multas e outras penalidades previstas na lei;
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IV - interpor todos os recursos permitidos em lei e nos
mesmos prazos conferidos às partes;

V - apontar ao Tribunal a irregularidade de qualquer des-
pesa, para os fins previstos na Constituição do Estado.

Art. 16 - As atribuições cometidas à Procuradoria serão
exercidas pelo Procurador Chefe e Procuradores, cabendo ao pri-
meiro as seguintes:

1	comparecer às sessões do Tribunal, discutir as questões
e assinar os acórdãos, com a declaração de ter sido presente;

II - intervir, após o relatório e antes do início da votação,
nos processos de tomada de contas e da concessão inicial de apo-
sentadoria, disponibilidade, reforma e pensões e outros referidos no
Regimento Interno;

III - levar ao conhecimento da Administração qualquer dolo,
falsidade, concussão ou peculato que, dos papéis sujeitos ao Tribu-
nal, se verificar haver o responsável praticado no exercício de
suas funções;

IV - promover, junto à Procuradoria Geral do Estado, a ins-
tauração do processo criminal contra os responsáveis, por alcan-
ces apurados em decisão definitiva do Tribunal;

V - promover a execução dos julgados do Tribunal e re-
querer todas as medidas destinadas ao seu cumprimento;

VI - remeter à autoridade competente cópia autêntica dos
atos de imposição de multa e das sentenças condenatórias ao paga-
mento de alcance verificado contra qualquer parte;

VII - conceder licença e férias aos Procuradores e servido-
res da Procuradoria.

Art. 17 O Procurador Chefe será substituído, em caso de
licença, impedimento, férias e afastamento, pelos Procuradores
(vetado);

Parágrafo único - Nos impedimentos, os Procuradores serão
substituídos por funcionário público estadual, atendidas as con-
dições estabelecidas para o exercício do cargo.

Art. 18 Para a execução dos serviços administrativos da
Procuradoria haverá uma Secretaria, com as atribuições constantes
do Regimento Interno daquele órgão.

Parágrafo único - O Regimento Interno da Procuradoria
será elaborado pelo Procurador Chefe,



228 -

TITULO III

Dos Órgãos Auxiliares do Ministério Público

CAPITULO 1

Da Corregedoria Geral

Art. 19 - À Corregedoria Geral, órgão de fiscalização e
orientação das atividades funcionais e da conduta dos membros do
Ministério Público, exercida pelo Corregedor, compete:

1 proceder a sindicância, inquérito e processo adminis-
trativo, por iniciativa própria ou determinação do Procurador Geral
do Estado, ou do Conselho Superior, e fazer correições, sempre que
julgar necessárias, nos serviços afetos ao Ministério Público;

TI - participar das reuniões do Conselho Superior do Mi-
nistério Público;

III	informar obrigatoriamente ao Conselho Superior sobre
o "curriculuin" funcional de candidatos à promoção ou acesso;

IV - impor pena disciplinar nos termos desta Lei;
V - preparar processo disciplinar contra Procurador do

Estado;
VI - representar sobre verificação dc incapacidade física,

mental ou moral de membro do Ministério Público;
VII - instaurar processo por abandono de cargo;
VIII - designar os membros da coiflisSo de processo admi-

nistrativo, sob sua presidência;
IX - inspecionar, pessoalmente ou por Promotor de Jus-

tiça Substituto, de entrância especial, designado pelo Procurador
Geral do Estado, os serviços do Ministério Público nas comarcas
da Capital e do Interior, levando ao conhecimento (Ias autoridades
competentes as irregularidades que observar;

X -- examinar os relatórios dos Promotores, para controle
de movimento dos feitos em que intervir o Ministério Público;

XI propor ao Procurador Geral do Estado expedição de
instruções, com base nas correições realizadas, assim como medidas
de caráter administrativo.

Art. 20	Ao substituto do Corregedor compete substitui-lo
em suas faltas ou impedimentos,
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CAPITULO II

Da Comissão de Concurso

Art. 21 A Comissão de Concurso, com atribuição de se-
lecionar candidatos ao ingresso na carreira, será presidida pelo
Procurador Geral do Estado e constituída de membros do Conse-
lho Superior do Ministério Público e de um advogado indicado pelo
Conselho Seccional da Ordem (los Advogados do Brasil.

Parágrafo único - Não poderá participar da Comissão pa-
rente consangüíneo ou afim, até o 3 . (terceiro) grau, dos candida-
tos inscritos.

CAPITULO III

Do Adjunto de Promotor

Art. 22 - Ao Adjunto de Promotor, que exercerá suas fun-
ções nos distritos ou subdistritos, compete:

1 - na sede da comarca, substituir o titular, durante o afas-
tamento deste ou vacância do cargo e na falta do Promotor Substi-
tuto, podendo oferecer libelo, funcionar no Júri e receber intima-
ção de decisões recorríveis, se bacharel em Direito;Direito;

II - em distrito foi-a da sede da comarca, e cm subdistrito,
oficiar nos processos de habilitação de casamento e requerer o que
for conveniente à sua regularidade;

III - intervir nas justificações e inquirir as testemunhas
arroladas.

CAPITULO IV

Do Estagiário

Art. 23 - Ao Estagiário, auxiliar do órgão do Ministério Pú-
blico perante o qual servir, compete:

1 - assistir a inquirições, atos e diligências, prestando a co-
laboração que lhe for solicitada, inclusive no exame de autos e
papéis, pesquisa da doutrina, jurisprudência e legislação.

II - assistir às sessões do Júri, colaborando com o Promo-
tor, quando for o caso.
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TITULO IV

Da Carreira do Ministério Público

CAPITULO 1

Do Concurso de Ingresso

Art. 24 - Dar-se-á o ingresso na carreira do Ministério Pú-
blico mediante concurso de provas e títulos, para o cargo de Pro-
motor de Justiça e Promotor de Justiça Substituto.

Parágrafo único - O concurso é válido por 2 (dois) anos,
contados da data de sua homologação, observado o disposto no
artigo 97, cia Constituição do Estado.

Art. 25 - Ao Procurador Geral do Estado cabe determinar
a abertura do concurso, fazendo publicar o edital de inscrição com
prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 26 - São requisitos para o candidato se inscrever ao
concurso:

1	ser brasileiro;
II - ter idade inferior a 35 (trinta e cinco) anos;
III - ser bacharel em Direito por Faculdade oficial ou re-

conhecida;
IV	estar quite com o serviço militar;
V - estar em gozo dos direitos políticos;
VI - gozar de boa saúde física e mental;
VII - apresentar laudo de exame psicotécnico vocacional,

feito em instituição especializada oficial, ou organização reconhe-
cida pela Associação Brasileira de Psicotécnica;

VIII -- apresentar atestado de bons antecedentes e prova de
idoneidade moral;

IX - satisfazer aos demais requisitos previstos no edital ou
regulamento do concurso.

Parágrafo único - A exigência constante do inciso II, do
artigo, não se aplica aos funcionários públicos.

Art. 27 - A Comissão de Concurso elaborará o regulamento
do mesmo, dando-o à publicação, do qual constará o programa de
provas e a valorização dos títulos

Art. 28 O prazo de conclusão do concurso é de 90 (no-
venta) dias, improrrogável, a partir do encerramento das ins-
crições.
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CAPITULO II

Da Nomeação, Posse, Compromisso e Exercício

Art. 29 - O Procurador Geral cio Estado será nomeado pelo
Governador do Estado, na forma cia legislação em vigor.

Parágrafo único O Procurador Geral do Estado tomará
posse e prestará compromisso perante o Governador do Estado e
assumirá o exercício do cargo, em sessão solene do Conselho Su-
perior do Ministério Público, dentro de 10 (dez) dias, contados
da posse.

Art. 30 O Procurador do Estado assumirá o exercício do
cargo perante o Conselho Superior do Ministério Público, em sessão
previamente designada.

Art. 31 - A nomeação para o cargo de Promotor de Jus-
tiça de 1.' entrância ou de Promotor de Justiça Substituto será
feita pelo Governador (lo Estado, mediante lista tríplice, sempre
que possível, organizada pelo Conselho Superior do Ministério Pú-
blico para cada comarca ou lugar vago, entre os respectivos inscri-
tos, aprovados em concurso e obedecida a ordem de classificação.

Art. 32 O promotor de Justiça de 1. entrância e o Pro-
motor de Justiça Substituto tomarão posse e prestarão o compro-
misso perante o Procurador Geral do Estado, dentro de 30 (trinta)
dias da nomeação, prorrogáveis por igual prazo, havendo motivo
justo, e entrarão em exercício nos 30 (trinta) dias seguintes à
posse.

1. - O Procurador Geral do Estado, se o exigir o interesse
do serviço, poderá determinar que o membro do Ministério Pú-
blico entre em exercício desde logo.

§ 2. - O exercício do Promotor de Justiça será atestado:
na comarca da Capital, pelo Procurador Geral; nas comarcas do
interior, pelo Escrivão do Crime ou, supletivamente, pelo Chefe do
Ministério Público.

Art. 33 - O Corregedor e seu Substituto, eleitos para um pe-
ríodo de 2 (dois) anos, tomarão posse, prestarão o compromisso
e assumirão o exercício perante o Conselho Superior do Minis-
tério Público.

Art. 34 - O Adjunto de Promotor, demissível "ad rutum",
será nomeado pelo Governador do Estado.

§ 1. - O Adjunto de Promotor deverá ser brasileiro, estar
no gozo de seus direitos políticos, quite com o serviço militar e
possuidor de comprovada idoneidade morai, saúde física e mental.
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§ 2. O Adjunto de Pi'oinotor tornará posse e prestará o
compromisso perante o Procurador Geral (lo Estado ou o Juiz de
Direito da comarca e assumirá o exercício dentro de 30 (trinta)
dias.
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Art. 39 - Não poderão ser indicados à promoção por me-
recimento os candidatos que estejam afastados (Lo efetivo exercício
do cargo, para desempenho de funções fora do Ministério Público,
salvo se autorizados pelo Conselho Superior.

Ali. 35 O estagiário será designado pelo Procurador Geral
do Estado, dentre alunos das duas últimas séries das Faculdades
de Direito, e assumirá suas funçõe5 junto ao respectivo órgão do
Ministério Público, no prazo (te 15 (quinze) dias.

Art. 40 --- - Para o acesso, por nierccioicnto, a
Procurador olo Estado a lista será composta (le nomes
dentre Promotores de Justiça, de qualquer entrância.

Art . 41 --- A remoção a pedido será feita por
vernador (lo Estado, ouvido o Procurador Geral.

cargo de
escolhidos

ato do Go-

CAPITULO IJE

Da Promoção, Retitoeão e l'erinuta

Art. 36 - As proinocõcs na carreira do Ministério Público
far-se-ão, alternadamente, por antiguidade e merecimento, de en-
trância a entrância.

Parágrafo (mico Sonienle os membros tio Ministério Públi-
co com mais de 2 ( dois) anus (te efelivo exercício na entrância po-
derão concorrei- à promnocão por tu emee i moeu tu, salvo se nau houver
candidato inscrito com o referido interstício.

Art. 37 Para a promoção por merecimento. o Conselho
Superior do Ministério Público organizará lista tríplice, sempre que
possível.

§ 1. - Na apuração ibm merecimento serão coniderados os
elementos constantes dos assentamentos mio candidato, bem como
os referentes à sua idoneidade moral, capacidade intelectual e efi-
ciência funcional.

§ 2. - - A lista tríplice será acompanhada do "c'urriculum"
funcional dos candidatos, com a indicação dos votos obtidos, o es-
crutínio e a menção de entradas ciii listas anteriores.

Art . 38 A antigüidade será diterininada pelo efetivo exer-
cício na entrância, imnportan(lo cio jn temiupção na contageni de tem-
po o afastamento da função, salvo em licença pala tratamento de
saúde, férias coletivas ou conipensatórius e férias prêmio, licença
especial, casamento ou luto por 8 (oito) (tias  e coumissionainento
autorizado pelo Conselho Superior.

§ 1 --- No caso (te eillJ)alc, prevalecerá o tempo de SelViÇO
no Ministério Público Estadual, no serviço público estadual e no
serviço público, sucessivamente.

§ 2.1 - A recusa do mais antigo dos inscritos somente po-
derá ser feita por maioria absoluta dos membros do Conselho Su-
perior.

Art. 42 --- A remoção compulsória, que somente poderá dar-
-se para comarca (le igual entrância, será feita mediante repre-
sentação cio Procurador Geral, com fundamento eia conveniência
do serviço.

Parágrafo único - Decretada a remoção compulsória, o re-
movido ficará cm disponibilidade reniuncrada, até ser aproveitado
cm outra comarca por ato (lo Executivo e indicação do Procurador
Geral.

Art . 43 -- A permuta, admitida cmii te ProiiiotoreS de Jus-
tiça da mesma entrância, será feita pelo Governador cio Estado,
mediante requerimento dos interessados, ouvido O Procurador Geral.

CAPITULO IV

Das Szzbstiluições

Art. 44 -- O Procurador Geral tio Estado será substituído
em suas faltas ou impedimentos por um dos Procuradores do Es-
tado (vetado).

Art. 45 ---- O Procurador do Estado será substituído nas fé-
rias compensatórias e licenças por Promotores de entrância espe-
cial, convocados pelo Procurador Geral do Estado.

Art. 46 -- Os Promotores de Justiça serão substituídos:
1 - por Promotor de Justiça Substituto, na forma prevista

nesta Lei, e, na falta (leste, por Adjunto ole Promotor de sede da
comarca

II - na mesma comarca, uns pelos outros, automaticamente,
conforme tabela organizada pela Procuradoria Geral;

III - por Promotor de Justiça, designado para exercer outra
Promotoria, cumulativamnentc com seu cargo, quando a substituição
não puder ser feita de outra forma.

Art. 47 - O Corregedor do Ministério Público será substi-
tuído nos casos do artigo 20.
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CAPITULO V

Do Conflito de Atribuições

Art. 48 -- O conflito de atribuições conferidas ao mesmo ti-
tular do Ministério Público resolve-se pela prevalência das atri-
buições referentes á ação penal sobre todas as outras; as de pa-
trocínio oficial sobre as de curadoria e assistência judiciária; e as
destas sobre as de representação judicial de entidade pública, pa-
raestatal ou autárquica.

1.	Somente as atribuições (Ia ação penal pública e o pa-
trocínio oficial terão prioridade sobre as de proteção e assistên-
cia à parte menos favorecida.

§ 2. - Quando houver atribuições em conflito, afetas ao
mesmo Promotor de Justiça, as de interesse inferior serão exerci-
das por outro Promotor, segundo a ordem de substituição.

TITULO V

Do Regime Disciplinar

CAPITULO 1

Dos Deveres e Proibições

Art. 49 - Cumpre aos membros do Ministério Público:

1 - residir na sede da comarca em que servirem ou, se Pro-
motor de Justiça Substituto, permanecer na comarca em que • sU-
ver substituindo;

II comparecer diariamente ao Fórum, aí prrnanecendo
nos dias úteis das 13 (treze) às 17 (dezessete) horas, e enquanto
for necessário ao serviço, salvo quando em diligência;

III - observar rigorosamente os prazos processuais e zelar
pela regularidade do serviço a seu cargo.

Parágrafo único - No caso de ausência do serviço, sem auto-
rização, será aplicada a perda de vencimentos, correspondente aos
dias de afastamento.

Art. 50 - Ê vedado ao membro do Ministério Público, sob
pena de perda do cargo, exercer atividade político-partidária e
advocacia.
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Parágrafo único	Não se compreendem na proibição:

1 - o desempenho de representação judicial de entidade de
direito público ou de assistência;

2 o patrocínio oficial por encargo de lei ou delegação-

Art. 51 Não poderão ser eleitos, para as funções de
Corregedor, os Procuradores do Estado que estiverem exercendo
ou houverem exercido, em caráter efetivo, no segundo semestre do
ano da eleição, as funções de Procurador Geral ou de Corregedor.

CAPITULO II

Dos Impedimentos e Suspeições

Art. 52 - Os membros do Ministério Público estão impedi-
dos de servir conjuntamente com juiz ou escrivão que seja seu
parente consangüíneo ou afim, até o 3 ç (terceiro) grau.

Parágrafo único - A incompatibilidade resolver-se-á contra
funcionário não vitalício; se ambos não o lotem, contra o mais
moço.

Art. 53 - O membro do Ministério Público dar-se-á por sus-
peito ou impedido nos casos previstos na legislação processual e,
se no o fizer, poderá tal circunstância ser argüida pelo interessado.

Parágrafo único - Quando o membro do Ministério Público
considerar-se suspeito, por motivo de natureza intima, comunicará
o fato ao Conselho Superior, dando as razões de sua suspeição, em
ofício reservado.

CAPITULO III

Das Penas Disciplinares

Art. 54 - Os membros do Ministério Público estão sujeitos
às seguintes penas disciplinares:

1	advertência;
II - censura;
III - multa sobre vencimentos e perda de tempo de serviço.
IV - suspensão até 90 (noventa) dias;
V - demissão;
VI - demissão a bem do serviço público.
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Art. 55 - A pena de advertência aplica-se verbalmente ou
por escrito.

Art. 56 A censura aplica-se na reincidência de falta pu-
nida coni advertência e por tlescuiiipriinento (Ias determinações do
Procurador Geral do Estado ou (lo Corregedor.

Art. 57 Aplica-se a multa até o máximo (te 1/3 (uni terço)
dos vencimentos e a perda do respectivo tempo de serviço nos
casos de desatendimento dos prazos legais e retardamento abusivo
na prática (los deveres do cargo.

Art. 58 A suspensão aplica-se na reincidência de falta
punida por censura e multa de vencimentos e perda de respectivo
tempo de serviço, bem como nas infrações de natureza grave.

Art . 59	A pena de demissão impõe-se nas hipóteses de:

1 - abandono de cargo;

II -- incapacidade funcional comupiovada
III - procedimento irregular no cargo ou na vida parti -

cular, incompatível com o exercício da função e de modo que des-
prestigie o Ministério Público;

J\T -- - reincidência cio falta punível comn suspensão;

V - prátiem de ato previsto como infração penal.

Art. 60 - A pena de demissão a bem do serviço público
aplica-se nos casos de condenação por crime contra a administração
pública ou tia justiça, e contra a segurança nacional.

Art . 61 - São competentes para aplicar as sanções disci-
plinares previstas no artigo 54

1 --- o Corregedor, nos casos dos incisos 1 e II;

II -- o Procurador Geral do Estado, nos casos do incisos
III e IV;

III - o Conselho Superior, nas hipóteses dos incisos ante-
riores, quando se tratar de falta praticada por Procurador do Es-
tado;

IV --- o Governador do Estado, nos casos dos incisos V e VI.

Art. 62 - A prescrição (Ias sanções disciplinares (los incisos
1 a IV do artigo 54 é de 2 (dois) anos, mas se o fato, que lhes der
causa, constituir crime, o prazo prescricional será o do delito.
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TITULO VI

Dos Direitos e Vantagens

CAPITIT1,0 1

Das Prerrogativas

Art. 63 - O membro do Ministério Público, se de carreira,
de notório merecimento e idoneidade moral, como 10 (dez) anos,
pelo menos, de exercício, poderá ser indicado para compor o quinto
do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada.

Art. 64 -- Os membros do Ministério Público serão proces-
sados e julgados, nos crimes comuns e nos de responsabilidade,
pelo Tribunal de Justiça.

Art. 65 - A prisão de membro do Ministério Público será
efetuada em seção especial de quartel e imediatamente comunica-
da ao Procurador Geral do Estado.

Art . 66 Os membros tio Ministério Público poderão requi-
sitar funcionários especializados a fim (Te auxiliá-los em qualquer
diligência de caráter técnico, ou prestar-lhes esclarecimentos indis-
pensáveis ao exercício (Te suas funções.

Art . 67 - Os membros do Ministério Público terão, ainda, as
seguintes prerrogativas:

1 - livre acesso a cartórios e dependências tio fórum, quan-
do o exigir o exercício de SU1S funções;

II -- no edifício do Fótumu, uma sala priv ai iva para seus tra-
balhos com livre acesso.

CAPITULO II

Da Estabilidade

Art. 68 -- Após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os mem-
bros do Ministério Público adquirem estabilidade e somente per-
(lerão SCUS cargos mediante sentença judicial ou em virtude de pro-
cesso administrativo, mii.t qual lhes seja assegurada ampla defesa

§ 1. - O processo administrativo obedecerá às disposições
pertinentes ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
e correrá perante comissão designada pelo Procurador Geral do
Estado e presidida pelo Corregedor.
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§ 2.'	Quando o processo for contra Procurador do Estado
o presidente da comissão será o Procurador Geral.

§ 3. -- A sindicância terá por finalidade instruir processo
administrativo ou apurar falta não sujeita ao âmbito deste.

CAPITULO III

Dos Vencimentos e Vantagens

Art. 69	Os vencimentos dos Promotores de Justiça serão
fixados por diferença não excedente de 15% (quinze por cento) de
uma para outra entrância, atribuindo-se aos da entrância mais ele-
vada não menos de 3/4 (três quartos) dos vencimentos do Procura-
dor Geral do Estado.

Art. 70	O Procurador Geral do Estado perceberá a gra-
tificação de 1 (um) dia de vencimento por sessão do Conselho Su-
perior do Ministéru Público a que comparecer, até o máximo de 2
(duas) por mês.

Art. 71 Os vencimentos do Procurador do Estado e do
Procurador junto ao Tribunal de Contas do Estado serão fixados
em quantia não inferior a 90% (noventa por cento) dos vencimen-
tos por lei atribuídos ao cargo de Prcourador Geral do Estado e
Procurador Chefe junto ao Tribunal de Contas.

Parágrafo único	O Procurador do Estado perceberá gra-
tificação de 1 (um) dia de vencimento por sessão do Conselho
Superior do Ministério Público a que comparecer, até o máximo de
2 (duas) por mês.

Art. 72	O Promotor de Justiça que sair da comarca, em
substituição, perceberá os vencimentos do substituído.

Parágrafo único	Na substituição prevista nos incisos II
e III do artigo 46, o substituto perceberá os vencimentos de seu
cargo acrescidos de metade dos fixados para o substituído, não
sendo permitida mais de uma substituição.

Art. 73 - O Promotor de Justiça Substituto de primeira en-
trância perceberá vencimentos correspondentes ao seu próprio
cargo, ainda que exercendo substituição em comarca de entrância
mais elevada.

Art. 74 -- O Promotor promovido perceberá os vencimentos
do cargo da comarca que deixar, até assumir o exercício na nova
comarca.

Art. 75 - O Adjunto de Promotor e o Estagiário não per-ceberão vencimentos
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Parágrafo único - O Adjunto de Promotor de Justiça, no
exercício de substituição, perceberá vencimentos correspondentes
ao cargo de Promotor Substituto, se bacharel em Direito, e 1/3
(um terço) deste, se se tratar de leigo.

Art. 76	Terá, ainda, o membro do Ministério Público:

1 - quando contar 30 (trinta) anos (le serviço, adicional de
10% (dez por cento) sobre seus vencimentos;

II	a partir do 5•9 (quinto) ano de exercício, adicional de
5% (cinco por cento) por qüinqüênio vencido;

III - abono de família pela esposa e filho menor de 21
(vinte e um) anos, ou estudante até 24 (vinte e quatro) anos, que
não exerça atividade lucrativa; incapaz, e filha solteira sem econo-
mia própria.

CAPITULO IV

Das Férias e Licenças

Art. 77 O membro do Ministério Público gozará férias co-
letivas durante os meses de janeiro e julho e durante a semana de
Domingo de Ramos a Domingo de Páscoa, com direito à compensa-
ção, por igual período, quando permanecer em serviço por desig-
nação do Procurador Geral do Estado.

Art. 78 Após cada decênio de efetivo exercício, ao mem-
bro do Ministério Público que as requerer, serão concedidas férias-
-prêmio de 4 (quatro) meses, com vencimentos e vantagens do
cargo.

Parágrafo único -- Na contagem do decênio não se deduzirá
o tempo de afastamento do exercício por motivo de casamento ou
luto por 8 (oito) dias, férias coletivas ou compensatórias, licença
para tratamento de saúde, até 180 (cento e oitenta) dias, licença
especial e comisshMlameflto autorizado pelo Conselho Superior.

Art. 79 - O pedido de concessão de férias-prêmio será ins-
truído com certidão de contagem (le tempo.

Art. 80 --- Para entrar em gozo de férias-prêmio, o membro
do Ministério Público comunicará ao Corregedor se está em dia
com os serviços de seu cargo.

Parágrafo único - A inobservância do disposto no artigo im-
porta em suspensão das férias, além da penalidade disciplinar, apli-
cável.
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Art. 81 - O membro (10 Ministério Público poderá ser li-
cenciado:

7	para tratamento (te saúde;
II - para tratai' de interesse particular, após- 2 (dois) anos

de efetivo exercício;
III - por motivo Itt' moléstia na pessoa de pai, mãe, filhos

OU cônjuge (te que flão esteja separado, desde que prove ser indis-
pensável sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada si-
multaneamente com o exercício cio cargo.

Art. 82 A licença para tratamento de saúde dependerá de
laudo de junta médica oficial e a sua concessão se fará nos termos
do regulamento adotado para O Pessoal civil do Poder Executivo.

§ 1.0 Após 24 (vinte e qua ro) meses de licença, o mem-
bro do Ministério Público será subllicti(lo à inspeção de saúde, de-
vendo reassumir o exercício (lo cargo dentro de 10 (dez) dias,
contados da (tala do laudo que o considerar apto para  serviço.

§ 2.Q	Declarada definitiva a invalidez para o serviço, será
ele aposentado.

§ 3o - A licença será comedida com os vencimentos in-
tegrais.

Art . 83 --- Pel'lnaneeefl(I() o iiWfllbr() (10 2Ministério Público
em licença para tratamento de saúde pelo pi'zo de 12 (doze) meses,
ser-lhe-á concedido auxílio-doença correspondente a 1 (um) mês
de vencimento.

Art. 84	A licença pala tratar de interesse particular po-
olerá ser negada ou cassada, a juízo da autoridade competente

Art . 85 ----- No caso da licença de que trata o inciso III (10
artigo 81, até 30 (trinta) dias, o imiembro do Ministério Público
perceberá vencimentos intetiais

Art . 86 - - Qualquer afastamento (te miiembro (lo Ministério
Público (te sua função dependerá (te aprovação do Conselho Supe-
rior do Ministério Público, mediante o voto de 2/3 (dois terços) de
seus membros.

CAPITULO V

Da Ajuda de Custo e das Diárias

Art . 87 - -- Ao membro do Ministério Público que, cmii vim'-
tude (te promoção ou remoção compulsória, passar a ter residên-
cia e exercício em nova sede, será conced ida ajuda (te custo, cor-
respondente a 1 (um) mês de vencimentos, bem como á indeniza-
ção das despesas de transporte.
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Art. 88 - O membro do Ministério Público, em serviço es-
pecial fora da sede da comarca ou designado para participar de
congressos, dentro e fora do País, terá direito à percepção de diá-
ria correspondente a 1/30 (um trinta avos) de seus vencimentos e
à indenização das despesas de transporte.

CAPITULO VI

Da Aposentadoria

Art. 89 - A aposentadoria de membro do Ministério Pú-
blico verificar-se-á:

1 - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade;

a) com vencimentos integrais, desde que conte, no mínimo,
35 (trinta e cinco) anos de serviço, se do sexo masculino, e 30
(trinta) anos, se do sexo feminino;

b) com vencimentos proporcionais, quando contar menos
tempo;

II - voluntariamente, com vencimentos integrais, desde que
conte, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se do sexo
masculino, ou 30 (trinta) anos, do sexo feminino.

III - por invalidez, com vencimentos integrais, quando so-
frer acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificada em lei.

CAPITULO VII

Do Tempo de Serviço

Art. 90 ---Ao membro do Ministério Público será computa-
do, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de ser-
viço público federal, estadual ou municipal.

CAPÍTULO VIII

Da Reversão, da Reintegração e da Disponibilidade

Art. 91 -- O membro do Ministério Público que tiver sido
aposentado a pedido, ou por incapacidade, poderá reverter ao cargo

o' acupava anteriormente.
§ 1. - A reversão só será permitida até o limite de 55 (cin-

qüenta e cinco) anos de idade, satisfazendo o requerente as exigên-
cias do artigo 26, á exceção cio exame psicotécnico vocacional.
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§ 2.0 - A reversão dará direito, para nova aposentadoria, à
contagem de tempo em que o membro do Ministério Público esteve
aposentado.

Art. 92 - A reintegração, decorrente de decisão administra-
tiva ou judicial, será no cargo anteriormente ocupado, restabele-
cidos os direitos e vantagens decorrentes do afastamento.

Parágrafo único - O reintegrado será submetido à inspeção
médica e, se considerado incapaz, será aposentado.

Art. 93 -- O membro do Ministério Público ficará em dis-
ponibilidade remunerada desde o ato de reversão ou reintegração,
até ser aproveitado na primeira vaga que houver, em cargo de igual
entrância.

Parágrafo único - Será cassada a disponibilidade do mem-
bro do Ministério Público que não comparecer à inspeção de saúde
ou não assumir o exercício no prazo legal.

CAPITULO IX

Da Revisão do Processo Disciplinar e da Reabilitação

Art. 94 A qualquer tempo pode ser requerida a revisão
do processo disciplinar, desde que se aduzam circunstâncias sus-
cetíveis de justificar nova decisão.

Art. 95 - Com o parecer do Conselho Superior do Ministé-
rio Público sobre a procedência da revisão, o processo será reme-
tido ao Governador do Estado, para julgamento no prazo de 30
(trinta) dias.

Parágrafo único Julgada procedente a revisão, tornar-se-á
sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direi-
tos por ela atingidos.

Art. 96 - Após 2 (dois) anos de transitada em julgado a
decisão que impuser pena disciplinar, poderá o infrator, desde que
não tenha reincidido, requerer ao Conselho Superior a sua rea-
bilitação.

Parágrafo único - A reabilitação deferida terá por fim
cancelar a pena imposta, sem qualquer efeito sobre a reincidência
e a promoção.
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TITULO VII

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 97 - A Procuradoria Geral do Estado é vinculada dire-
tamente ao Governador do Estado, incumbindo à Secretaria de Es-
tado do Interior e Justiça o relacionamento do Poder Executivo
com o Ministério Público, e a movimentação das verbas que lhe
forem destinadas.

Art. 98 -- - No que for omissa esta lei, aplicam-se as dispo-
sições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

Art. 99 - A Associação Mineira do Ministério Público é a
entidade de representação da classe, dela fazendo parte os mem-
bros do Ministério Público em atividade, disponibilidade e apo-
sentados.

Art. 100 - Servirão na Procuradoria Geral do Estado 18
(dezoito) Procuradores do Estado, incluídos neste número o Pro-
curador Geral e o Corregedor.

Art. 101 --- Em cada comarca do Estado, servirá um Pro-
motor de Justiça.

§ 1. - Na comarca de Belo Horizonte, servirão: 15 (quinze)
promotores de Justiça, nas Varas Criminais e Cíveis; 4 (quatro) nas
Varas do Júri e Execuções Criminais; 2 (dois) nas Varas da Fazen-
da Pública e Autarquias; 2 (dois) na Curadoria de Menores; 2
(dois) na Curadoria de Órfãos, Interditos e Ausentes; 1 (um) na
Vara de Registros Públicos, Falências e Concordatas e 6 (seis) Pro-
motores Substitutos de entrância especial.

§ 2. - Os cargos de Promotor de Justiça Substituto, de en-
trância especial, terão a mesma classificação da comarca de Belo
Horizonte e serão providos mediante promoção, alternadamente,
por antigüidade e merecimento.

Art. 102 - Na comarca de Juiz de Fora, servirão 6 (seis)
Promotores de Justiça.

Art. 103	Nas comarcas de Governador Valadares, Montes
Claros e Uberaba, servirão 3 (três) Promotores de Justiça, em cada.

Art. 104 - Nas comarcas de Barbacena, Caratinga, Coronel
Fabriciano, Teófilo Otoni e Uberlândia, servirão 2 (dois) Promotcs
res de Justiça, em cada.

Parágrafo único - (VETADO).
Art. 105 - Em todo o Estado e com sede em comarca a ser

designada pela Procuradoria Geral, servirão 15 (quinze) Promotores
de Justiça Substitutos de primeira entrância.
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Art. 106 - Os Promotores de Justiça de primeira entrância,
cujas comarcas foram ou venham a ser extintas em virtude da Re-
solução n.° 46, de 31 de dezembro de 1970, do Tribunal de Jus-
tiça, serão aproveitados como Promotores de Justiça Substitutos
de primeira entrância.

Parágrafo único	(VETADO).

Art. 107	O quadro de pessoal do Ministério Público é o
constante do Anexo Único que integra esta Lei.

Art. 108 -- Os membros do Ministério Público, quando em
atividade, perceberão uma gratificação pelo efetivo exercício do
cargo, no valor de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos.

Art. 109 - À família do membro do Ministério Público fale-
cido será concedido o auxílio funeral correspondente a 1 (um) mês
de vencimentos e vantagens.

Art. 110 - (VETADO)
Art. 111 - Fica o Poder Executivo autorizado a baixar, no

prazo de 90 (noventa) dias, decreto dispondo sobre a reestrutu-
ração dos serviços da Procuradoria Geral e respectivo quadro de
pessoal, bem como sobre a organização da Secretaria do Ministé-
rio Público junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 112 - Esta lei entra em vigor a contar de 1.0 de janeiro
de 1974, ficando naquela data revogadas todas as disposições em
contrário, especialmente a Lei n. 0 616, de 11 de setembro de 1950,
com as alterações introduzidas pela Lei ri. , 1.283, de 1.° de se-
tembro de 1955.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Expedito de Faria Tavares
Fernando Antônio Roquette Reis
José Goiies Domiiigues
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QUADRO DE PESSOAL 1)0 MlNIST1RIO PÚBLICO, A QUE SE
REFERE O ARTIGO 107, DA LEI N: 6.270, DE 26 DE DEZEMBRO

1) 1`, U)73

C A R (1 OS

1	Procurador Geral do Estado
17	Procurador de Estado, incluído o Corregedor
26	Promotor (te .1 ustiça de Entrânc ia Especial

ti	Promotor de .Justiça Substituto de lntrância Epccial
69	Promotor (te Justica (te 3. Entrância
63	Pt((motor ite Justia (te 2. Entrância
96	Promotor de .Justiça de I.' Entiâiicia
15	Promotor de Justiça Substituto (te 1 . Entrância

1	Procurador Chefe junto ao Tribunal (te Contas do Estado
3
	Procurador junto ao Tribunal (te Contas (lo Estado

RAZÕES DO VETO

() p1 mesSo (te realização (te a (ti (las inovadoras como as de-
tiininadas ria Lei Fc(teial o: 5.092, de 11 (te agosto de 1971, é
sempre SUs(eI)lÍvet (te vis,,indo a (1(00 (0(tStrUÇdO ideal,
pelo alcance (te que se reveste a matéria,(' SSO justifica a série de
emendas que ao Pr((je ! o elaborado peo Executivo a rtspe(tO foram
introduzi (las pela egrégia Assem hléi(( LegiSlativa com o nobre obje-
tivo do seu aprimoramento.

Ao apreciar agora a Proposição de Lei n. 0 6.837. na qual se
converteu o referido Projeto, que siiitel iíou aquelas !(( ((li (las e virá
a COflotitUil, afinal, o Estatuto (lo Magistémio Público e 1.0 e 2.
graus (lo E5t0(tO, vejo-me na COlI tinência (te opol'-tlH' \)'tO parcial,
ttmfl(tado cor relevantes motivos (te interesse público, alcançando dis-
positivos que a este são coiitróiios e cunhl)rindo, assbn, o que me
atribui o artigo 44, inciso II, da Constituição Estadual

Incide o presente veto parcial nos dispositivos da Proposi-
ção de Lei n. 6.837 que passo a ml(rn(ionar, coro a forma e os res-
pectivos fun (tamentoS (teste meu procedimento

Faço ruminar, no artigo 33, as expressões "nele indo ido o
teI(ipo (l(stiflado ao preparo de aula". Ê que, não só esse tempo,
mas também o de recreio, reuniões, planejamiientos e o eiripi'egrido
em outras atividades próprias da docência, constitui matéria que, em
(Ilação ao período semanal de trabalhe, terá que ser tratada no
Regulanien lo previsto no próprio artigo

Rejeito o artigo 36, porquanto o limite máXimo de 4 (qua-
tro) horas semanais de serviço extraordinário, proposto para o es-
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pecialista de educação, é irrelevante além de contrário aos interes-
ses da Administração. Corri o veto, permitir-se-á que o assunto se
discipline pela legislação específica sobre prestação de serviços
extraordinários.

Recuso, igualmente, sanção ao § 1Y do artigo 42 visto que a
gratificação componente da remuneração do cargo em comissão
deve ser variável em correspondência com a habilitação exigida e
o tipo da unidade de ensino. Demais, no seu "capul", já o artigo
estabelece a regra para a solução do problema, Sefl(IO, pois, inútil
a permanência do referido parágrafo.

A expressão final "alínea "e" e art. 74, inciso VI ,, , cons-
tante do § 1.0 do art. 43, for contrária ao alto interesse público,
deixa também de receber minha adesão.

De fato, a convocação de elementos do magistério para o
exercício de atividades de Administração do Ensino e treinamento
sem prejuízo do incentivo à Produtividade constitui medida que se
impõe em benefício do próprio ensino.

O § 2.1 do art. 63 não pode receber minha adesão, principal-
mente pelo fato de determinar remoção "in(leJ)endentenlente de
existência de vaga".

É bem de ver que tal dispositivo impõe situações danosas à
Administração do Ensino, pois o certo seria dar-se preferência para
remoção ao servidor na situação do artigo consoante fora proposto
no texto original. Mas a supressão do § 2. 0, é bom que se escla-
reça, não acarretará maiores consequências por se tratar de assun-
to já cogitado na legislação vigente.

No artigo 71, inciso III, alínea "a", faço eliminar a expres-
são "de natureza educacional", pois não é de admitir-se a limita-
ção da natureza da função de confiança tendo em vista o seu exer-
cício no Gabinete Civil do Governador e do Secretário de Estado
da Educação.

Excluam-se, a seu turno, do tex[o do ar!. 80, as expressões
"e de estabelecimento de ensino médio", "e inspetor de ensino mé-
dio", e "em 11 de agosto de 1971, e que nessa data se encontravam
no exercício de tais cargos e funções".

A redação do artigo, tal como proposta pelo Legislativo, en-
volve aspecto de suma gravidade. Por ela, efetivar-se-iam servido-
res em cargo de provimento em comissão e em funções de preen-
chimento provisório (designação), o que não SÓ é contrário ao in-
teresse público mas também apresenta a eiva de inconstituciona-
lidade.

Passando ao artigo 86, faço sua rejeição total, pois a me-
dida proposta cria situações imprevisíveis e prejudiciais à Admi-
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nistração do Ensino de modo a violar até o princípio de que se
deve respeitar a ordem (te classificação em concurso para desig-
nação de repartição para exercício.

A matéria tratada no art. 87 é análoga à do § 2. 9 do art.
63 e sobre ele, coerentemente e por iguais razões faço recair meu
veto.

Finalmente, e, por igual ao que foi dito no tópico anterior,
o art. 89 é impertinente, impondo-se sua exclusão por se tratar
de matéria idêntica à do veto que opus a expressões do artigo 80,
onde tive oportunidade de ressaltar suas graves conseqüências.

Asseverando que o Executivo tudo empreendeu para que fosse
delineada com a forma ideal e a perfeição desejada um Estatuto do
Magistério de 1.0 e 2.Q graus digno das tradições do nosso ensino,
faço retornar ,i Assembléia Legislativa a Proposição de Lei
n.9 6.837 para seu douto reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro
dc 1973.

RONDON PACHECO
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.9 6.277, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1973

Contém o Es11uto do Magistério de Ensino de
1.' e 2.0 Graus 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:

TITULO 1

Introdução

CAPITULO 1

O Estatuto e seus Objetivos

Art. 1.0 - O presente Estatuto, com bas ena Lei Federal
n.0 5.692, de 11 de agosto de 1971, estrutura a carreira do magis-
tério de ensino de LQ e 2.9 Graus de Minas Gerais e disciplina o
relacionamento de seu pessoal com o Estado.

Art. 2. - O magistério de 1.0 e 2. <> graus do ensino mantido
pelos municípios será regido por estatuto próprio elaborado se-
gundo os princípios estabelecidos nesta Lei.
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CAPITULO II

A Carteira cio Magistério

Art. 3. - A carreira do magistério compreende atividades
de docência e de especialização pedagógica.

§ 1." - - A docência consiste nas atividades de regência de
classe, complementadas com as de elaborações de planos e progra-
mas, controle e avaliação cio rendimento escolar, orintaçâc) e rc-
cuperação de alunos e outras afins.

2. ---- A especialização pedagógica coíiipreende as ativida-
des de administração escolar, supervisão, inspeção, planejamento e
orientação.

Art. 4. 1 O Estado assegurará ao pessoal do magistério pú-
blico tratamento condizente com a importância (te sua missão e
com o dispensado às demais classes de idêntico nível de formação,
proporcionando-lhe:

1 - -- remuneração condigna;
II - promoção na carreira;
III - condições de dedicação principal aos misteres educa-

cionais; e
IV - oportunidade de aperfeiçoamento, especialização e atua-

lização constantes.

Art. 5. -- As atividades de magistério se desenvolvem com
obediência a preceitos de ética profissional que conduzam o pro-
fessor e o especialista de educação a:

1 - --- desempenhar suas tarefas com dedicação e eficiência;
II --- proporcionar ao educando a formação integral neces-

sária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento
de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o
exercício consciente (Ia cidadania;

III -- - integrar-se no processo educativo corno agente (una-
mizador, de maneira a dignificar a profissão pelo senso de respon-
sabilidade no exercício das atividades, elevação moral da classe
e bom relacionamento com os poderes públicos e a sociedade; e

IV -- desenvolver suas funções com liberdade didática e ob-
servância às disposições legais e regulamentares.
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TITULO 11

Estrului'a da Carreira

CAPITULO 1

Quadro do Magistério

Art. 6.----- As atividades de magistério dC 1." e 2.9 Graus
se núneni em cargos.

Parágrafo único --- Cargo de magistério é o conjunto de atri-
buições e responsab ilidaties ccinut i 1 asa Ulil professor ou especia-
lista (te educação.

Art. 7. ----- Os cargos de magistério se agrupam em classes
singulares.

Parágrafo único - -- Classe singular é o conjunto de cargo;
com vencimento ou remuneração fixados segundo o nível (le ha-
bilitaçã	qo,	ualificação. voluiiie dc 1 ralialhci e grau de responsabi-
lidade.

Art . 8.° - - O conjunto (Ias classes coIIil)õe o Quadro do Ma-
gistério.

Art. 9. - O Poder Executivo estabelecerá, cm Decreto, den-
tio de 30 (trinta) dias, contados da iluda de publicação desta Lei,
o Plano de Classificação de Cargos do Magistério de 1 . e 2. 9 Graus,
observadas as disposições (leste Estatuto e, no que couber, as da
Lei n.0 5.045, de 11 de julho dc 1972.

Parágrafo único --- O plano a que se refere o artigo deverá
incluir a especificação das classes, que cornl)1centie r i I , ciii relação a
cada uma, denominação, código, síntese das atribuições e responsa-
bilidades, tarefas típicas e condições de habilitação e qualificação
exigidas para Provimento) e exe circío 	I(Spe(tiVOS (a1'gO

Art . 10 O Poder Executivo fixará, anualmente, até o mês
de julho, para vigorar no ano seguinte, o flúlller() de cargos indis-
pensáveis ao desenvolvimento cio ensino, baseado na classificação
das unidades de 1 . 0 e 2.° Graus organiza(la pelo órgão competente
do Sitenia

Art. 11 --- As classes que compõem o Quadro (li) Magisté-
rio são sistematizadas de acordo com o ANEXO I.

Art. 12 -- A denominação do cargo integrante de classe
destinada à docência se completa com a expressão identificadora da
área ie estudo ou disciplina.
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CAPITULO TI

Enquadramento

Art. 13 - Consiste o dnquadrainen lo (lii ajustar OS cargo,-,
e funções existentes à data de publicação desta Lei ao Quadro do
Magistério nela criado, bem corno cornpatibiljza i• a situação dos
respectivos ocupantes, respeitado o vínculo ernpregatícjo.

Parágrafo único ---- Caso o l)I'Of(SSOI' tenha, além da habilita-
ção para o cargo, qualificação definida no i2., do artigo 44, esta
será levada em consideração para (feito (te reenquadrainento

Art . 14 - Dar-se-á o (nqua(IraInento

1 - cio ocupante (lo cargo de Professor de Ensino Primário,
padrão MA, no cargo (te Professor 1, nível 1, grau A;

II - do ocupante (lo cargo ele Professor de Ensino Primário,
Padrão M-B, no cargo de Professor 1, nível 1, grau B;

III -- elo ocupante (lo cargo de Professor de Ensino Primário,
padrão M-C no cargo de Professor 1, nível 1, grau C;

IV -- do ocupante do cargo ele Professor de Ensino Médio,
aprovado em concurso, ou efetivado, para o L Q ciclo, no cargo de
Professor 3, nível III, em grau (te valor iniediatainente superior ao
da importância correspon(iente ao maior número de aulas que lhe
foram distribuídas em qualquer elos últimos 5 (cinco) anos de exer-
cício, acrescida de 10 11c (dez por cento);

V do ocupante (lo cargo ele Professor de Ensino Médio
aprovado em concurso, ou efetivado, para o 1.9 e 2.9 ciclos, ou para
o 2. 1 ciclo, no cargo ele Professor 4, nível IV, em grau de valor
imediatamente superior ao da importância correspondente ao maior
número de aulas que lhe foram distribuídas em qualquer dos últi-
mos 5 (Cinco) anos dc exercício, acrescida (te 10% (dez por cento);

VI	do ocupante (lo cargo de Professor Catedrático de En-
sino Médio, no cargo dc Professor 4, nível IV, Grau D;

VII - elo ocupante ele função contratual (te Escola Estadual
Polivalente, no cargo de Professor 3, nível III, Grau A;

VIII - elos ocupantes do (1v mais cargos de magistério, em
cargos correspondentes, observada a habilitação específica legal-
mente exigida.

1. - Aplica-se O disposto 110 artigo aos estabilizados por
força de disposição constitucional, cujo enquadramento se faz com
base na habilitação específica e área de ensino em que se fun-
damentou sua estabilidade.

- 251 -

2. Equivale a concurso o exame ele suficiência já reali-
zado nos termos do artigo 196, § 4•9, alínea "j", (Ia Constituição
Estadual.

§ 3• 1' No caso de acumulação ele cargos na situação dos
incisos IV, V e VI, o número de aulas, para efeito ele enquadramen-
to cm cada um deles, será o maior número de aulas extranumerárias
que tiverem sido distribuídas ao professor em qualquer dos 5 (cin-
co) últimos anos, acrescido das 11 (onze) obrigatórias, correspon-
dentes a cada cargo

Art. 15 ---. O professor enquadrado na classe de Professor de
Ensino de 2. 1 Grau, que estiver lecionando no 1. Grau, continuará
nele atuando, a critério eia Administração elo Ensino.

Art. 16 -- Não haverá redução ele remuneração de servidor
com o enquadramento.

§ 1. = No caso ele enquadramento em cargo de grau de ven-
cimento ou remuneração inferior ao (te origem, fica o servidor com
direito a continuar percebendo, como vantagem pessoal, a diferença
correspondente.

§ 2. --- A vantagem pessoal será absorvida quando da pro-
moção para o grau imediatamente superior.

Art. 17 - O professor de disciplina que tiver sitio excluída
do currículo será aproveitado em outra para a qual possua habili-
tação específica ou venha a adquiri-la, nos tem-mos do artigo 20,
§ 2..

Art. 18 O enquadramento poderá ser feito através de pro-
cesso seletivo, quando o número de professores for superior ao das
necessidades de pessoal de magistério.

Art. 19 - O concurso público para provimento ele cargos
elo magistério não poderá prejudicar o direito a enquadramento dos
atuais funcionários.

Art. 20 - Os cargos cujos ocupantes não satisfaçam, à
data de publicação desta Lei, as condições de habilitação para en-
quadramento no Quadro Permanente, conforme o disposto neste
Estatuto, passam a integrar o Quadro Complementar.

§ 1. -- O servidor que, na data de publicação desta Lei, não
satisfizer as condições de habilitação para enquadramento no Qua-
dro do Magistério, poderá requerê-lo, quando as adquirir, para o
que tem o prazo máximo ele 5 (cinco) anos.

§ 2. - O Estado desenvolverá programas que venham a per-
mitir ao servidor não habilitado a aquisição, dentro do prazo men-
cionado no parágrafo anterior, de habilitação segundo normas fi-
xadas pelo competente Conselho de Educação.
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3. -- Poderá ser enquadrado no Quadro Complementar a
que se refere o artigo, o servidor que o requerer no prazo de 60
(sessenta) dias, coa lados da imbl ieação desta Lei

'FITULO 111

Regime Funcional

CAPITI'L() 1

Ingresso no Magistério

SEÇÃO i

l)isposicóes Gerai.

Art. 21 O ingresso nas (tOssis que compõem o Quadro do
Magistério far-se-á sob a forma de nol(leação, admissão e desig-
nação.

Art. 22	O ingresso no Quadro do Magistério for-se-á sem-
pre no grau de vencilllcnto-baseda (tosse correspondente.

Art . 23 Colol)ete a autoridade (1 (14. (lá POSSC indicar o
órgão CIII qac o professor ((:1 especialista de educação (leva ter
CXICiCiO, observada a ordem (ir classificação no concurso.

Art . 24 O ingres o, eia caráter efetivo, do professor e cio
especialista de educação na carreira (1(4 magistério far-se-á em re-
gime (te estágio probatório

§ 1 . - O estágio probatório compreende a verificação, du-
ra nte o período de 2 (dois)  anos de efetivo exercício, dos seguintes
requisitos:

1 -- - idoneidade inoi'al
2 -- assiduidade
3 - pontualidade;
4 -- disciplina;
5 --	eficiência.

§ 2.° -- O professor OU especialista de educação que não sa-
tisfizer os requisitos do estagio probatório será exonerado (lo cargo,
antes de expirai o pi-azo ioene (011(01(1 lo) parágrafo anterior, nos
termos da legislação vigente.

SEÇÃO 11

Nomeação

Art. 25 - Nomeação é a forma de provimento de cargo em
caráter efetivo ou cm comissão.
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Parágrafo único Os cargos de professor, orientador e su-
pervisor são de provimento efetivo os (argos de diretor e inspe-
tor, são de provimento em (oniISSao

A14. 26 - A ,noineaçáo eni caráter efetivo for-se-á por Con-
curso Público (te provas e títulos, obedecida a ordem de classifi-
cação e observadas, para inscrição, os exigências da Lei Federal n.°
5.692, de 11 de agosto de 1971-

1." No julgaincnto de lii ulos. (101-54-a valor preponderan-

te à experiência de magistério, a produções intelectuais e a diplomas
ou certificados (14.' (UVSOS (te es ) eciali/.ação proiiiovilos ou reconhe-
C i(IOS pelo SiStCnIa, relaci on a domio (-011) a alca (te atuação a que se
destina o concurso.

2. O concurso (te (IU( trata (( artigo ( valido por 2
(dois) anos, contados (te sua hoiiiologaçao, observado O (tiSj)OSIO no

art. ¶)7 la Cons[ituiçáo (10 Estado
Art. 27 - A nomeação em comissão far-se-á com base em

forma de recrutamento eStah(lccid( pelo Podei Executivo

SE(.\() III

Admissão

Art. 2$ -.-- Admissão é foi'iaa (14. provimento (te cargo C11(

caráter transitório e far-se-á imdiante contrato por tempo deter-
minado, para atender nece: ,; sida , le inadiáVel (lo Sistema (te Ensino,
na forma cstabelec i( la cio liegu laiiii.nl o

§ l."	liaveolo ewldi1j10 esp(cificalocllte habilitado 1110

podera sOl , contratada pessoa não habilitada

§ 2. Para ef('it() (los (Iligos 77 e 7$ da Lei Federal n.°
5.692. de II II) agosto (lI 1971, ( adoiissão far-se-á no Quadro
Com pie me n ta r.

SEÇÃo IV

I)csignaçcio

Am-t . 29	1)esignaçáo é forma (1e prccncliioicnto de cargo
cio caráter de substituição.

1: -	A sut)SIitUiça(( (101-SI-O (4(1 (0/4() (lo afastamento teili-
porário do ocupante do (algo

§ 2. -Ade signaçlo for-se-á 1)4(1 convocaçao otii'cta (la auto-
ridade competem) tu, no caso (te afastaioe o to (li até Ulil ano letivo
para período s(Ilflli((I' a (III) ano, zi designação será feita mediante
contrato
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§ 3•1 A substituição do ocupante de cargo de provimento
em comissão será feita nos termos da legislação aplicável, não po-
(lendo haver substituição de substituto.

Art. 30 -- A substituição superior a 90 (noventa) dias dará
direito a férias l'cmunera(las cujo período será fixado proporcio-
nalmente ao tempo de serviço prestado, desprezando-se as frações
inferior cs'a 15 (quinze) (lias.

Art . 31 Terá preferênciaà substituição o candidato apro-
vado em concurso público, fl() aprovcjta(lo, observada a ordem de
classificação.

Art. 32	O período compreendido entre a vacância e pro-
vimento do cargo será considerado como de afastamento passível
de substituição.

CAPITULO II

Regime de Trabalho

SEÇÃO 1

Período Semana! de Trabalho

Art. 33	O período de trabalho do pessoal docente ser
de 20 (vinte) horas semanais, (Vetado), conforme dispuser o Re-
gulamento; o do especialista de educação será de 30 (trinta) ou 40
(quarenta) horas semanais, conforme exigir o horário da unidade
de ensino.

Art. 34 - O período de trabalho do professor e especialista
poderá ser cumprido em mais de uma unidade de ensino.

Art. 35	Para cada período de 20 (vinte) horas semanais
da mesma atividade, área de estudo ou disciplina, haverá obrigato-
riamente um cargo de professor.

§ 1. -- O professor fará jus à remuneração por serviço extra-
ordinário, de até o máximo de 4 (quatro) horas semanais, quando
o número de horas não for suficiente para a criação de um cargo.

§ 2. -- Na impossibilidade de se proceder à distribuição
das aulas a que se refere o parágrafo anterior, far-se-á a admissão
por contrato.

Art. 36 - (Vetado).
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SEÇÃO II

Férias

Art. 37 - Em cada período de 12 (doze) meses de efetivo
exercício, o pessoal do magistério gozará 60 (sessenta) dias de
férias, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) distribuídos se-
gundo o que dispuser o órgão próprio do sistema de ensino.

CAPITULO III

Vencimento e Remuneração

Art. 38 - Vencimento é a retribuição pecuniária paga ao
professor ou especialista de educação pelo exercício do cargo, ob-
servado o valor do nível e grau correspondente.

Art. 39 Remuneração é a retribuição pecuniária paga ao
professor ou especialista de educação pelo efetivo exercício do
cargo, correspondente ao vencimento acrescido de gratificação de
função, incentivo à produtividade e adicionais por tempo de ser-
viço conforme o caso.

Art. 40 - Os cargos de provimento efetivo se distribuirão
por níveis de vencimento, graduados em ordem crescente de valor.

Art. 41 - Cada nível de vencimento terá 5 (cinco) graus de
valor, que constituem a progressão horizontal.

Art. 42 - Os cargos de provimento em comissão se distri-
buirão em símbolos de gratificação, cujos valores serão fixados de
acordo com a especialidade pedagógica e a classificação da uni-
dade de ensino.

§ 1. - (Vetado)
§ 2. - Aplica-se, no que couber, ao ocupante de cargo em

comissão o disposto no artigo 22 e parágrafos da Lei n. 9 5.945, de
11 de julho de 1972.

Art. 43 - O professor cm regência de classe fará jus a in-
centivo de produtividade, no valor correspondente a 20% (vinte
por cento) do valor do grau de seu cargo.

§ 1. Ficará automaticamente cancelado o pagamento do
incentivo à produtividade de que trata o artigo em qualquer caso
de afastamento do professor da regência de classe, ressalvado o
caso previsto no artigo 71, inciso III, (Vetado).

§ 2. - O incentivo à produtividade será incorporado aos
proventos de aposentadoria, desde que o professor comprove a re-
gência de classe num período de 10 (dez) anos.
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§ 30 Aplica-se o disposto no artigo e seus § aos orienta-
dores e supervisores, quando no exercício das atribuições especí-
ficas dos respectivos cargos.

Art. 44 Os níveis de vencimento e remuneração dos car-
gos do Quadro de Magistério são os constantes do ANEXO II cujos
valores são fixados com base na habilitação especifica e qualifica-
ção exigidas para cada área de ensino.

§ l. -- Entende-se por habilitação mínima o credenciarnento
legal decorrentes da formação exigida para o exercício do magis-
tério em determinada área de ensino ou de especialidade peda-
gógica.

§ 2.° - Entende-se por qualificação a melhor capacitação do
professor ou especialista de educação, especificamente habilitado,
em determinada área de ensino ou de especialidade pedagógica.

CAPITULO IV

Promoção na Carreira

SEÇÃO 1

Disposições Gerais

Art. 45 - Promoção é a forma pela qual o professor e espe-
cialista de educação progridem na carreira do magistério.

Art. 46 A promoção na carreira se dará sob a forma de
avanço horizontal, denominado progressão horizontal, ou de avanço
vertical, denominado acesso.

Art. 47 - O Poder Executivo terá o prazo de 1 (um) ano
para iniciar a execução do processo de promoção na carreira,
observadas as condições estabelecidas nesta Lei.

SEÇÃO II

Progressão Horizontal

Art. 48 - Consiste a progressão horizontal na passagem do
professor ou especialista de educação de um para outro grau ime-
diato, dentro da mesma classe, em razão de melhor qualificação
em cursos e estágios de formação, aperfeiçoamento e especialização.

Art. 49 Os cursos e estágios mencionados no artigo ante-
rior só terão valor, para efeito de progressão horizontal, quando
instituídos ou reconhecidos pelo órgão próprio do Sistema Esta-
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dual de Ensino, com base no estabelecimento de programas que
visem ao aprimoramento dos recursos humanos necessários à ma-
nutenção do ensino.

Parágrafo único - São igualmente válidos para progressão
horizontal os cursos de pós-graduação e os cursos e estágios que
por força de legislação federal, se considerem como de formação
especifica para a área de ensino relacionada com a classe de
que se trata.

Art. 50 -- Consideram-se, para efeito do artigo 48, as seguin-
tes iniciativas e experiências:

1 - publicação de livros e trabalhos considerados de inte-
resse da educação e cultura;

II - antigüidade no exercício do cargo ou função;
III - participação em órgãos de natureza cultural e outros

de natureza técnico-pedagógica, oficiais ou reconhecidos;
IV - exercício de cargos de chefia ou direção de natureza

técnico-pedagógica em órgão público do sistema educacional;
V - participação em comissões técnicas instituídas em

órgão público do sistema educacional para elaboração de traba-
lhos relacionados com o ensino.

Art. 51 - A progressão horizontal dependerá de processo
seletivo em que se afira a melhor qualificação do professor ou espe-
cialista de educação.

§ 1. - A inscrição em cursos e estágios promovidos para o
efeito de progressão horizontal dependerá também de processo se-
letivo.

§ 2.9 - O processo seletivo previsto no artigo deverá consi-
derar todos os requisitos necessários à real comprovação da melhor
qualificação do candidato.

Art. 52 - Somente poderão concorrer à progressão hori-
zontal o professor e especialista de educação que contarem, no grau,
interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Parágrafo único - O Poder Executivo fixará, em relação
a cada grau, o número de oportunidade à progressão horizontal e
seu processamento.

SEÇÃO III

Acesso

Art. 53 - Acesso é a promoção do professor do cargo que
ocupa para outro de nível de vencimento-base de classe superior,
satisfeitas as condições de habilitação específica,
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Art. 54 - As vagas que ocorrerem nas classes intermediá-
rias e final serão providas, alternadamente, 1 (uma) por acesso e
outra por concurso público.

§ 1. - Para efeito do artigo, o levantamento das vagas se
fará em relação a cada área de estudo ou disciplina de um mesmo
Quadro de Lotação.

§ 2.0	Não havendo candidato à vaga que deva ser provi-
da por acesso, deverá ser provida por concurso público.

Art. 55 - O provimento por acesso dependerá de seleção
quando o número de candidatos for superior ao de vagas.

§ 1.0 - A seleção mencionada no artigo constará de prova
escrita de conhecimentos e de julgamento de títulos e, conforme o
caso, de prova prática, prático-or:i ou de capacidade didática.

§ 2: - No lUlgamcflt() oic títulos, dar-se-á valor preponderan-
te ao exercício de magistério como atividade principal.

Art. 56 - Somente poderá concorrer ao acesso o profes-
sor que contar o interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetivo
exercício das atribuições específicas do cargo.

CAPITULO V

Movimentação de Pessoal

SEÇÃO 1

Introdução

Art. 57 - Constituem formas de movimentação de pessoal
de magistério a transferência, a remoção, a readaptação, a desig-
nação e a disposição.

Art. 58 O Poder Executivo regulamentará a movimenta-
ção do pessoal de magistério, observadas as condições deste Es-
tatuto.

SEÇÃO II

Transferênc ia e Remoção

Art. 59 - Transferência é a movimentação do professor ou
do especialista de educação, de um para outro cargo vago de
mesma denominação lotado em unidade diferente.

§ 1. - A vaga destinada a acesso não poderá ser provida
por transferência,
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§ 2. - Não pode, ainda, ser provido por transferência
mais de 1/3 (um terço) das vagas destinadas a concurso público.

§ 3. - O levantamento das vagas se fará em relação aos
cargos de habilitação de mesma natureza e a cada Quadro de Lo-
tação.

Art. 60 - Remoção é a movimentação do professor ou es-
pecialita de educação, com o respectivo cargo, de uma para outra
unidade de ensino, sem que se modifique a sua situação funcional.

Art. 61 -	A transferência e a remoção se fazem:
a pedido do servidor, atendida a conveniência do

ensino;
II	"ex-officio", no interesse exclusivo do Sistema de En-

sino.
Parágrafo único	Em se tratando de cargo em comissão, não

se dá remoção ou transferência.
Art. 62	A transferência e a remoção a pedido se proces-

sarão em época de férias letivas.
Art. 63 - Quando o número de candidatos à transferência

for maior rio que o número de vagas, terá preferência sucessiva-
mente:

-- o casado que houver fixado o domicílio (Ia família na
localidade para onde Se requer a transferência;

II	o candidato a transferência por permuta.
1:	Aplica-se à renmoçáo o disposto no artigo.
2. --- (VETADO).

SEÇÃO III

Readaptação

Art . 6-1 - Readaptação é o ajustamento do professor ou es-
pecialista de educação ao exercício de atribuições mais compatíveis
com o seu estado físico, psíquico ou de saúde.

Art. 65 ----A readaptação será feita somente "ex-officio" no
interesse rio e,nino, com base em processo especial que fundamente
o melhor ajustamento funcional rio) servidor, diante da modifica-
ção (le seu estado físico, psiquier ou de saúde, não determinante de
aposentadoria por invalidez.

Parágrafo único ---- A readaptação dependerá sempre de laudo
médico expedido por- junta médica oficial e especial, que conclua
pelo afastamento do servidor rio exercício do cargo, temporária ou
definitivamente
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Art. 66	Dar-se-á a readaptação por:

1 - designação;
II - transferência;
III - remoção;
IV - transformação do cargo.

Art. 67 - A readaptação através de designação se dará me-
diante cometimento de novos encargos ao servidor, pelo prazo pre-
visto no laudo médico.

Art. 68 -- Dar-se-á readaptação por transferência ou re-
moção, "ex-officio", no caso da perda definitiva de capacidade
para o exercício do cargo, se assim o concluir o laudo médico.

Parágrafo único No caso de transferência para cargo de
vencimento ou remuneração inferior, o professor perceberá, como
vantagem pessoal, a diferença correspondente.

Art. 69 - Diante da inexistência de vaga ou claro de lota-
ção que possibilitem a aplicação do disposto no artigo anterior,
dar-se-á readaptação por transformação do cargo ocupado pelo
readaptando em outro do quadro do funcionalismo estadual.

SEÇ ÃO IV

Designação e Disposição

Art. 70 - Designação é o cometimento ao professor ou es-
pecialista de educação, em exercício do cargo, de outras atividades
aperfeiçoamento ou especialização, por iniciativa e exclusivo inte-
resse da administração do ensino.

Parágrafo único Entende-se, também, como designação a
indicação de repartição, local ou campo de trabalho para o pro-
fessor ou especialista entrarem em exercício no magistério.

Art. 71 - Além da indicação prevista no parágrafo único
do artigo anterior, compreendem formas de designação:

1 - a alteração cia indicação de que trata o parágrafo único
do artigo anterior, dentro de uma mesma unidade de ensino ou
quadro de lotação;

II	o cometimento de novos encargos por motivo de rea-
daptação;

III -- a convocação pala:

a) exercer função de confiança, (Vetado), no Gabinete Civil
do Governador ou do Secretário de Estado da Educação;

h) integrar comissão técnico-educacional constituída por ato
do Secretário de Estado da Educação;
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c) participar de cursos de formação, aperfeiçoamento, es-
pecialização ou atualização, programados, desenvolvidos ou indica-
dos pelo órgão competente do Sistema de Ensino;

d) exercei- por tempo determinado outras funções, que, pela
sua natureza, estejam vinculadas à atribuição do professor ou espe-
cialista de educação.

Art. 72 A disposição (lo professor ou especialista de edu-
cação se rege pelos dispositivos das Leis n.9 5.842, de 13 de de-
zembro de 1971, e n. 9 5.945, de 11 de julho de 1972.

Art. 73 A disposição determina sempre o deslocamento
do cargo, ficando o professor, quando de seu retorno, sujeito à de-
signação de nova repartição para exercício, onde houver claro de
lotação, dentro da mesma localidade.

TITULO IV

Direitos, Vantagens e Incen1vos

Art. 74 - O professor e o especialista de educação, além
dos direitos, vantagens e concessões que lhes são extensivos pela
condição de funcionário público, terão as seguintes vantagens e
incentivos:

1 - adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento,
por qüinqüênio de efetivo exercício;

II - adicional de 10% (dez por cento) sobre a remuneração,
por 30 (trinta) anos de efetivo exercício;

III - gratificação pela participação em órgãos de delibera-
ção coletiva e pela prestação de serviços sob regime de convênio,
no âmbito cia Secretaria de Estado e nos termos de regulamento
próprio;

IV gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o grau de
vencimento, a título de incentivo à produtividade, pela regência
de classe;

V - honorários, a título de:

a) magistério em curso de treinamento, especialização e
outros programados pelo Sistema Estadual de Ensino, sem prejuí-
zo das atividades cio seu cargo;

b) trabalho técnico e científico de interesse da educação e
cultura;

c) participação em comissão julgadora de concurso ou exa-
me, ou comissão técnico-educacional;

d) gratificação pelo exercício em local inóspito ou de difí-
cil acesso, assim considerado e fixado em Regulamento;
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VI bolsas de estudos relacionadas com cursos de aperfei-
çoamento e especialização, programados, reconhecidos ou indicados
pela Secretaria de Estado da Educação;

VII	aulas e serviços extraordinários remunerados;
VIII auxílio financeiro e (le outra natureza para publica-

ção de obra ou trabalho considerado pelo Sistema Estadual de En-
sino como de valor para o ensino, educação e cultura;

IX - prêmio pela autoria de livros ou trabalhos de interes-
se público, classificados cm concurso promovido ou reconhecido
pelo Sistema Estadual de Ensino;

X	matrícula de filhos em estabelecimentos oficiais sem
qualquer ônus;

XI - substituição progressiva das atividades de regência a
pedido, por outras relacionadas com  Magistério, quando contar
mais de 20 (vinte) anos de exercício e/ou 50 (cinqüenta) de idade,
nos termos do Regulamento.
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VI	ocupar-se, durante o horário (lc trabalho, exclusivamen-
te do desempenho das atribuições do seu cargo;

VII -• - manter e fazer com que seja mantida a disciplina em
sala e fora dela;

VIII - -- comparecer às reuniões pala as quais for convocado;
IX -- participar das atividades (te caráter cívico, social e

cultural, promovidas pela unidade de ensino;
X -. zelar pelo bom nome da unidade de ensino dentro e

fora dela;
XI - manter exemplar comportamento social e profissional;
XII - respeitar administradores, autoridades de ensino, fun-

cionários administrativos, colegas e alunos, de forma compatível coxa
a missão do educador;

XIII -- desenvolver o espírito de cooperação e solidarieda-
de, integrando-se na vida da escola e da comunidade.

TITULO VI
TITULO V

Disposições Finais e Trwisilórias
Regime Disciplinar

Art. 75 O pessoal de magistério está sujeito ao regime dis-
ciplinar previsto da legislação vigente para os demais servidores
públicos estaduais.

§ l . - - O regime disciplinar do pessoal de rnagistri
compreende, ainda, as disposições sobre deveres, obrigações, proi-
bições e penalidades, constantes dos regimentos escolares aprova-
dos pelo órgão próprio do Sistema Estadual de Ensino e outros de
que trata este Título.

§ 2.0 Aplica-se, subsidiarianiente, ao pessoal admitido no
regime da legislação trabalhista, o disposto no artigo e parágrafos
anteriores.

Art. 76 -- Além do disposto no artigo anterior e seus pará-
grafos, constituem deveres do pessoal do magistério:

1 -- preservar o sentiriiento de nacionalidade;
II	promover o auto-aperfeiçoamento e constante atualiza-

ção profissional e cultural;
III - elaborar e executar integralmente os programas, planos

e atividade da escola, no que for de sua competência;
IV	estimular, orientar e controlar o processo educativo

e a aprendizagem dos alunos;
V	cumprir e fazer cumpri!- fielmente os horários e calen-

dários escolares;

Art. 77 - Aplicam-se ao pessoal do Magistério Estadual,
subsidiariamente, no que não colidirem corri as disposições deste
Estatuto, as normas do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais.

Art. 78 Fica o Poder Executivo autorizado a admitir, pelo
regime da Consolidação das Leis (lo Trabalho, servidor para o exer-
cício de atividades subalternas cmii unidades de ensino de 1.0 e 2.9
Graus.

Art. 79 O Plano de Classificação de Cargos do Magistério
disporá sobre a situação (los ocupantes dos cargos das séries de
classe de Técnico de Educação que não tenham habilitação especí-
fica exigida pela Lei Federal n. 0 5.692, (te 11 de agosto de 1971.

Art. 80 - Ficam ressalvados os direitos do diretor de
grupo escolar (Vetado), do inspetor seccional de ensino (Vetado),
do orientador do ensino primário e orientador educacional, está-
veis no serviço público (Vetado), nos termos do artigo 84, da Lei
Federal n.° 5.692, (le 11 de agosto de 1971.

Art. 81 - Fica assegurado o direito de enquadramento, em
caráter efetivo, nos termos (leste Estatuto, ao atual Professor Au-
xiliar de Ensino Médio e ao Professor de Ensino de 1.0 Grau, de 1.
à 4. série, que:

I - comprove habilitação, conforme o caso, em Exame de
Seleção, Exame de Suficiência ou Concurso Público, realizados nos
termos de legislação própria;
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II -- se habilite em Prova de Títulos, quando se tratar de
aprovado em Exame de Seleção;

III possua ou venha possuir, dentro (te 5 (cinco) anos,
habilitação decorrente da conclusão de curso de formação especi-
fica para o grau ou nível de ensino relacionado com o exame ou
concurso em que se habilitou;

IV - na data da publicação (lesta Lei, esteja em atividade e
comprove, pelo menos, 2 (dois) anos de efetivo exercício de Ma-
gistério Público Estadual;

V - não tenha sofrido penalidade;
VI aceite designação para lecionar em unidade de ensino

onde haja necessidade do exercício do cargo relacionado com o en-
quadramento, no caso de se achar completo o quadro de professo-
res da unidade de ensino em que se encontra em exercício;

VII	satisfaça as condições legais para posse em cargo pú-
blico.

Parágrafo único - O enquadramento (le que trata o artigo:

1 far-se-á à vista de requerimento do interessado, no prazo
de 60 (sessenta) dias contados da publicação (lesta Lei, ou, no caso
do que venha possuir habilitação, nos termos do inciso III do ar-
tigo, da conclusão do respectivo curso (le formação específica;

2 - dar-se-á em cargo correspondente ao nível de ensino re-
lacionado com o exame ou concurso em que se habilitou o profes-
sor, ainda que este esteja lecionando em outro nível de ensino;

3	vigorará a contar (Ia publicação do ato respectivo;
4 dar-se-á, somente, à medida que se comprove a real ne-

cessidade do cargo, verificada depois de processado o enquadra-
mento do pessoal efetivo, devendo ser feito segundo normas esta-
belecidas em Regulamento e preservando-se a ordem de classifica-
ção no concurso ou exame.

Art. 82 - O Poder Executivo constituirá comissão, com o
fim específico de processar o enquadramento do pessoal do ma-
gistério.

Parágrafo único	O cnquadraniento deverá efetivar-se den-
tro de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta Lei.

Art. 83 - No prazo de 30 (trinta) dias, contados da publi-
cação desta Lei, o Poder Executivo classificará os cargos de es-
pecialista de educação a que se refere o Anexo 1.2.

§ 1. - A classificação mencionada no artigo conterá os ní-
veis de vencimento ou remuneração dos cargos.
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§ 2.° - Com a fixação dos novos níveis salariais de que
trata o parágrafo anterior e com o enquadramento, nos demais casos,
considerar-se-ão absorvidas as atuais gratificações remuneratóriaS
de serviços, instituídas como percentual sobre vencimento por outras
normas legais.

Art. 84 - O professor em exercício de atividades de ensind
emendativo fará jus a gratificação cujo valor, a ser fixado pelo
Poder Executivo, absorverá a vantagem da mesma natureza que es-
tiver atualmente sendo paga.

Art. 85 -	As vantagens salariais decorrentes da presente
Lei entrarão em vigor a partir de 1 . ? de janeiro de 1974.

Art. 86 - (VETADO).
Art. 87 - (VETADO).
Parágrafo único - - (VETADO).
Art. 88 - Ao professor ou especialista de educação que, uma

vez enquadrado, não tiver aumentados os seus vencimentos, fica
assegurado o direito à percepção (los acréscimos de vencimentos
concedidos, sob a forma de abono e reajustamento, constantes da
Lei n.9 6.163, de 6 de novembro de 1973, os quais perceberá na
forma e para os efeitos (los parágrafos 1. 1 e 2.1 do artigo 16.

Art. 89	(VETADO):

1 - (VETADO);
II - (VETADO).
Art. 90 O Secretário de Estado da Educação fica autori-

zado a baixar, através de Resolução, normas complementares para
execução deste Estatuto.

Art. 91 - As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão à conta das (lotações orçamentárias próprias.

Art. 92 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 93 - 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.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de de-
zembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Corrêa Viana
José Gomes Domingues
Fernando Antônio Roquelte Reis



ANEXO 1.2

SISTEMÁTICA DAS CLASSES DO PESSOAL ESPECIALISTA

CLASSES SINGULARES

Diretor

Inspetor Escolar

Orientador Educacional

Supervisor Escolar

CLASSIFICAÇÃO

Os cargos que compõem as classes de especialista

de educação serão classificados com base no nível

de atuação diante da respectiva habilitação especifi-

ca de grau superior, obtida em curso de duração

plena ou curta, ou de pós-graduação, e, no que cou-

ber, da classificação tipológica das unidades de

ensino.

ANEXO II

NIVEIS DE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO (ART. 44)

li	PROGRESSÃO HORIZONTAL (Graus)

CARGOS	NIVEIS

Professor 1

Professor 2	II

Professor 3	III

Professor 4	IV
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1.s - A remuneração de cada grau compreende o valor do vencimento acres-

cido da gratificação de incentivo à produtividade, no valor de 20%

(vinte por cento).

2.4 Aos atuais funcionários considerados no Quadro Complementar, por

força do art. 20 e seu parágrafo 3 ,9, que não têm direito à gratifi-

cação de Incentivo à produtividade, fica assegurado o aumento de

12% (doze por cento) do valor do nível de vencimento, garantido o

mínimo de Cr$ 350,00 (trezentos e cinqüenta cruzeiros) mensais.
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LEI COMPLEMENTAR N.9 4, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre Orçamento Plurianual de inves-
timentos.

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

Art. 1. - O Poder Executivo elaborará Planos Estaduais
de Desenvolvimento, de duração igual à do mandato do Governador
do Estado, os quais serão submetidos à deliberação da Assembléia
Legislativa do Estado, até o (lia 30 (trinta) de setembro do pri-
meiro ano de mandato.

Art. 2. - Observados os objetivos, metas, políticas e os re-
cursos do Plano Estadual de Desenvolvimento, o Poder Executivo
submeterá à deliberação da Assembléia Legislativa do Estado, o Or-
çamento Plurianual de Investimentos, que abrangerá exclusivamen-
te as despesas de capital, por um período de 3 (três) anos.

Art. 3. O Orçamento Plurianual de Investimentos com-
preenderá as despesas de capital de todos os Poderes, Órgãos e Fun-
dos, excluídas apenas as entidades que não recebem subvenções ou
transferências à conta do Orçamento do Estado.

Art. 49 O Orçamento Plurianual de Investimentos indicará
os recursos orçamentários e extraorçamentários destinados à sua
execução.

Art. 5•9 A inclusão no Orçamento Plurianual de Investimen-
tos das despesas de capital das entidades da administração indire-
ta será feita sob a forma de (lotações globais.

Art. 6. O Poder Executivo proporá à Assembléia Legisla-
tiva do Estado a revisão do Orçamento Plurianual de Investimen-
tos, quando considerá-la necessária, tendo em vista ajustá-lo às con-
dições ou fatores supervenientes da realidade econômica e social do
Estado ou recompor o triênio, vencido cada exercício.

Ai-t. 7. -- Aplicam-se ao Orçamento Plurianual de Investi-
mentos o disposto no artigo 43, seus incisos e parágrafos; artigo 54
e seu parágrafo único da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 8. - O Governador do Estado definirá, em decreto, os
Sistemas Operacionais que se encarregarão de elaborar as propostas
dos instrumentos da ação política do Governo, referente a Planos
de Desenvolvimento, Orçamento Plurianual de Investimentos, Orça-
mento - Programa Anual e Programação Financeira de Desembolso,
destinada a assegurar a atividade programada.
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Art. 9 •0 -- - Esta Lei Complementar entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 10 - 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
4 de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Paulo V. Versiani Caldeira
Fernando António Roquette Reis

LEI COMPLEMENTAR N. 9 5, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973

Regula o artigo 57 da Constituição do Estado.

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

Art. 1.0 - As operações de crédito referentes à colocação e
resgate de títulos do Tesouro Estadual, decorrentes do giro da Di-
vida Pública Interna, poderão ser realizadas independentemente de
estimativa e fixação das respectivas receitas e despesas no orçamen-
to anual, ressalvado o disposto no § 2..

§ 1. - As operações autorizadas neste artigo incluem os va-
lores de:

a) títulos do Tesouro Estadual em circulação na data da
publicação desta Lei, acrescidos dos valores das operações de cré-
dito autorizadas em lei para equilíbrio da execução orçamentária
anual;

b) correção monetária dos títulos de que trata este artigo,
quando a ela sujeitos, respeitados os índices fixados periodicamen-
te pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.

§ 2.° - As despesas com juros, descontos e comissões, re-
sultantes das operações de que trata este artigo, serão incluídas no
orçamento anual do Estado,
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Art. 2. 11 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3. 1 - Revogam-se as disposições em contrário.
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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
11 de dezembro de 1973.

RONDON PACHECO
AblUo Machado Filho
Fernando Antônio Roquettie Reis
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das José (10 Freitas" à Escola Primária situada ecu Fazenda Lu-

	

20	 doo ino, neunicipio de Central eIto Minas ................

LEI N.o 6.104, (te 11-06-73	Declara de utilidade pública o "Clube
AUjtico Leão Vermelho", cone sede na cidade de Jule de Fora

21
LEI N. o 6.105, de 11-00-73 - Declara de utilidade pública a "Associação

Botista de ,\s,istêiecia Social", com sede em Belo Horizonte .

	

21	 LEI N° 6.106, de 12-06-73	Dá a denominação de "Sérgio Freitas Pa-
checo" à Rodovia MG-162 ..........................

EI No 6.107, ele. 12-06-7:1 - Concedi' o titulo de Cidadão Honorário do

	

22	 Estado de Minas Gerais ao jurisconsulto Francisco Cavalcanti Pon-
Ice de Miranda	..................................

	

23	 LEI N.ç 6.108, de 26-06-73	Altera as disposições, flue menciona, dei Lei
iL 0 59)10, de 1.0 de agasto de 1972 ....................

	

23	 LEI N.° 6.109, de 26-06-7:1 - Concede a "Felinto Mulier" o titulo de
Cidadão Iioicoráiio do Estado de Minas Gerais ...........

LEI N0 6.110, ele 29-06-73 - Concede o titulo de Cidadão liororterio

	

24	 do Estado de Minas Gerais cc Hilton Xavier dc Carvalho .

LF! N. (1.11l, (te 29-06-73 --- Dá a denominação de "José Pereira Can-
çado" às Escolas Combinadas do Distrito ele Roças Novas, Mcc-

	

25	 nicipio de Cacté	................................

1 T1 N.	0.112, de o2-07-7;;	Dá a denoneinaçie> ele ''Preito	Braga

	

2'	
Jordão", no Ginásio Espoite' elo Vargiecha Tênis Clube, Praça de
Esportes Minas Gerais, da cidade etc Vnrgiielin ............

	

26	
1 EJ N.° (. 11:1, de 1)2-07-7:) -. Declara de utilidade' pública a 'Assis-

lencia Social d e Rio Piracicaba", cocei sede icei clitaele ele tio
l'iracicaha	....................................

27
LEI N.° 6.114, de 02-07-73	Declara ele utilidade pública o "Grémio

Mínei'o-Mctalúrgico "Louis Jçnsch", com sede emBelo Ilorizonte

	

28	 I.El N.°	. 115, ele 02-07-73	.... Declara cli' utilidade púldlmeti a AssocdtoÇaed
ele Proteção ii Maternidade e à	lnfáncia ele Santa MariaMac'ia de
Ilcebira........................................

28

29

29

.;1

'12

.13

34

:15

35

36

:17

37

38

:19

':9

40



1(1
	 LEI 'X. 9 6. 133, de 09-07-73 - Dá a denonunação de Professora Elza Car-

neiro Franco", á Escola Estadual Polivalente de Patos (te Minas

LEI N.a 6.134, de 11-07-73 - -- Autoriza (Ioaçm5o (te imóvel do Estado, lo-
41	 calizado na cidade de Santos l)umoiit ..................

lEI N.a (1.133, de 20-08-73	Concede suihvcnç,'ovs a diversas instituições

42	 LEI N.v 6.136, de 27-08-7:1	Revoga artigos (Ia Lei n. 5 550, (te 20 de
deeembr,,	de	1910	............................

12	 LEI N. 6.137, de 27-118-73 - - Autorizo uu Poder Executivo a fazer re-
verter imóvel ao patrimônio do nmnflieipio de Elôi Mendes

LEI N.' 6.138, de 29 1:6-7::	Autoriza o l'u(d,r Executivo í( olor equi-
p1mento cinemmmatográlico em desuso à Universidade Católica de
Minas	Gerais	..................................

II FEl N. 6.139,  de 01-1111-73 - - A (Itoriza o Poder Executivo ml nolqui rir
imóvel diu Instituto de Previdência dos Servidores (tu Estado
II SEMG) que u'spuciíiia e (l1( (((liras I'"' déncias

LEI N." 6.140, (te 10-119-73 ---- Altera a redação da Lei n.Q 2.933, de
06 de novembro (lo 1963, que criou a Faculdade (te Filosofia de
Passos	......................................

45
LEI N. 6.141, de 13-119-7:1 --- Dispõe sobre (1 registro (LI' entidades sub-

vencionadas pelo Estado e contém outras providências .....

46 LEI N." 6.112, de 01-10-73 Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial no valor de Cr$ 8. :t6>1,52 ã Secretaria (ic Estado da Fa-
zenda ..........................................

II;

LEI N.° li. 143, dc 01-10-73	-Modifica para Fundação Edueaciol(aI (tI'

17
	 Ituiutaba a denominação da entidade instituida na forma ulmi Lei

mi' 2.914, de 30 de outubro (te 1963 ...................

LEI Xi 11.111, de 02-10-73 --Autoriza o, Poder Executivo a firmar con-
49 trato do' financiamento com o Serviço Federal (te habitação o'

Urbanismo -- SERF'IIAU - para os estudos de detalhamento e
implantação do Plano Metropolitano (te Belo horizonte ---- I'I.AMIIEL

t E! Na 6.11,'>, do 04-10-73 -- Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial (ou valor (te Cr$ :121.499,00, à Secretaria (te Estado da
Fa,u',da50

LEI N .' 6. 146, de 01- 10-73 -- - Isenla (te u'n(oImu (cOlos e taxa de expediente
o registro da relaçãoaçii o (lo' despesa .% realizadas coin recursos do Fundo

31	 de Pn'ticipaçiio (los Municípios, nuando promovido por Prefeitura
Municipal	..................................

lEI \.,, G.117, ul,' 23-10-73 -- Autoriza o Poder Executivo a permutar
52	 inióv"F cio o Monicipiuu de Santana do Deserto ..........

N.' 6.118, (Ir 2:1-111-7.1	Declara de utilidade pública o ''Fluminense3(3	
E'1uor1e (:lntjc', ('uno sede na cidade de Lagoa Santa ........

PÁc,s.

59

(10

110

Ii!

62

63

65

67

>18

61>

Til

71

72

73

74

271 --	 - 275 -

LEI N.° 6.116, de 02-07-73 -- Declara de utilidade pública a Associação
das Banias de Caridade e Luizas de Marilnc", de Além Paraíba

LEI N. Q 6.117, de 02-07-73	Declara de utilidade pública o — Observa-
tório Copéruico'', da cidade dc São ,loí10 7scpomuceno ........

LEI N. 6.118, de 02-07-73	Declara de utilidade públicas'' Associa-
ção dos Mágicos (te Minas Gera is	AM ATd IG '', com	seu"	in
Belo Horizonte	...........................

LEI N.° 6.119, de 02-07-73 -	Declara de utilidade pública o "Colégio
Comercial 1tíuehuelo", coni sede na cidade de Belo llorizuutc'

LEI N. v 6.120, de 03-07-73	Altera disposições da Lei n..' 1.278, de
31 de nosernhro de 1966, que autorizou o Executivo e instituir a
TIURALMINAS	..................................

LEI N,s 6.121, de 03-07-73 - Declara de utilidade pública a "Escola Mu-
sical Lia Salgado", com sede em Belo líori,'.onte ............

LEI N a 6.122, de 03-07-73	Declara de titilidadv pública a "Sociedade
Cultural de Rio Vermelho", Com sede iS cidade de Rio Ve cine lI,o

LEI N.' 6.123, de 03-07-73 Declara de utilidade pública a "Sociedade
Beneficente (te Socorro aos Pobres (5. 1-1. 5 . 1'. ) '', com sede na ci-
dade de Lagoa da Prata ............................

LEI N.v 6.124, de 03-07-73	Dcs'laca (Ir (liiliula(le pública o "União
Esporte Clube'', com ode no Saumidri, 11, iaiia Isabel, município
de	Betiin	................................

LEI N.v 6.125, de 04-07-73	Concede a Nestor ,lost o lítulo de Cidadão
Honorário cio Estado de Minas Gerais ..................

LEI Na 6. 1211, de 04-07-73	(:ria os Parques Florestais de Ibitipoca
e da Jaíba, ((OS municípios de 1,inia Duarte e Manga .....

LEI Xi 0. 17, dc 04-07-77	Suprime o art. 10 dos Estatutos lo il',s-
p11ai Regional do Sul de Minas, com sede na cidade de Varginha

LEI N.a 6. 128, de 04-07-73 -- - Declara de utilidade 1uóblIa a 'Academia
Mineira de Medicina", com sede em Belo Horizonte

LEi >,.'f, 6.129, de 03-07-73 -- Autoriza o Poder Executivo a doar muáqu i na
impressora -"i Fundação Educ(ciOl(11 1 do lteoi-Estar do Menor -
I'EBEM	....................................

LEI N.Q li. 13)), de 03-07-73 -- Declara de utilidade pública a Sociedade
Beneficente "Amigos de Ubary", (lO sede na Vila de Ubary, i)lO-
nicipio de Ubá	................................

LEI Na 6.1:11, de 06-07-73 - Altera as Leis o., ...ll, 1' 02 de setein-
bro de 1970 e 5.688, de 17 de maio  de í971, e contém outras
providências	....................................

LEI Na 6.132, (te 09-07-73 -- Dá a denonnuaçãu de 'Américo Martij(s
da Costa" ao Fórum (Ia Comarca de Resplendor ..........
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PÁns

LEI N. 9 f3.149, de 21-10-73 - Declara de utilidade pública o "Brasil
Futebol Clube", associação civil com sede na cidade de Juiz de

	

Fora......................................	74

LEI N.e 6.10, de 24-10-73 - Declara (te utilidade pública a União

	

Colegial Municipal dc Nepoinuceno ..................	75

LEI N.e 6.151, de 21-10-73 -- Declare de utilidade pública o Centro

	

Espirita "Unidos pelo Amor" colo sede na cidade de Juiz de Fora
	75

lEI N.9 6.152, de 25-10-73	Autoriza a integração de servidores no
Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa

	76

LEI N.s 6.153, di' 26-10-73 --Autoriza doação de' imóvel à Associação
de Pais e Amigos (los Excepcionais ---- APAE, na cidade de
Uberlàndia	....................................	78

LEI N.e 0.154, de 29-10-73 - Transforma ern Fundação a Escola de

	

Belas-Artes e Artes Gráficas de Belo Horizonte - Escola Guignard
	78

LEI N.'- o. is:, de 29-10-73 - -	Autoriza	a	instituiçeo (la	Fundação
Educar iom ia 1 de Iteusópol is e dá outras prov LI é ncias	 84

LEI N.° 6.150, de 30-10-73 - Autorize doação de terreno de propriedade

	

do Estado à Municipalidade de Monte Carmelo ..........	86

LEI N.Q 6.157,  de 30-1 0- 7,:;	AuLoriia pei'il ut a dc ililóvel na cidade
de Bom Despacho	.............................	87

LEI N.Q 6.158, de 10-10-7:1 -- Autoriza o Poder Executivo a constituir e
organizar a Companhia de T)esenvolvimncnto Urbano do Estado

	

de Minas Gerais --- CODEURB -- e dá outras providências - - . -	88

LEI N.e li. 1511, de :0-1i-7s -- Declara de utilidade pública o "Ponte

	

l'reia 1'utc'hul (dimhc', colo sede ciii Juiz de Fora ........	11

LEI NI .9 6160. de 05-11-73 -- Altera artigos da lei 11. 9 1.193, de 23
de d &i.en ( l(ro de 1951, que dispõe sobre  o Estatuto do Instituto
de Previdência dos Servidomr, do Estado de Minas Gerais e ila
ou tias provi d émicias	............................	92

LEI N.° 6 . 161 , de IS- li-SI - l)ú a deimomn inação de "Desembargador
João Martins de Oliveira", ã Leria Primária de l)ivinésia, criada

	

pelo Decreto n.Q 13.5:12, de 12 de março de 1971 ..........	03

LEI N Q 6. 162, de 06-11-7:1 ---- Modifica disposições da Lei nV 5.844, de 13
de tezei''tero de 11171, que ustilui a vacinação obrigatória contra
a febre aftosa, cria o Grupo Executivo de Erralicaçáo da Febre

	

Aflosa -. - GEItFAM1G --- e dá outras pros idèncias ........	:11

LEI N. Q 6.163, de 06-11-73 - Concede abono ao pessoal civil do Poder
Executivo, dispõe sobre reajuslanenlo de vencimentos, e lá
ou ti as PrOVI cE netas	.............................	98
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	LEI N.9 6.164, de 06-11-73	Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial no valor de Cr$ 108.323,60 (cento e oito mil,
trezentos e vinte e três cruzeiros e sessenta centavos), à Secretaria
de Estado cia Fazenda ..............................

	

LEI N.a 6.165, de 07-11-73	Autoriza o Poder Executivo a reverter
ao patrimônio da Prefeitura Municipal de São Lourenço, terreno
que m enciona	................................

LEI N.° 6.166, de 07-11-73 - Dá o nome de Fundação Mineira de Educação
e Cultura à entidade antes denominada Fundação Universidade
de Minas Gerais, modificando e revogando dispositivos legais
COO' 'i-ncnles	nu rema	........................

LEI N.s 6.167, de 07-11-73 - Declara de utilidade pública o "Centro
de Irradiação Mental" (Tatwa AO. Rodrigues), com sede em
Juiz de Fora	....................................

	

LEI N. Q 6.168, de 0711-73	Declara de utilidade pública o Lagoa
Santa Esporte Cltil)(.............................

LEI N.ç, 6.169, de 08-11-73 -- Aprova os termos de contrato de abertura
cli' crédito fixo celebrado entre o Banco cIo Nordeste do Brasil
S.A. e o Estado de Minas (Sei'ais, com interveniência cIo Departa-
nienlo de Águas e Energia Elétrica, e garantia de fia jiço cio
Bin-o de Crédito Real de Minas Gerais, S.A.

LEI N. Q 6.170, de 08-11-73 - Declara de utilidade pública o "Minas
Gerais Espolie Clube", com sede no Sanatório "Santa Isabel",
no Municipio de Betini	..........................

LEI N.Y 0.171, de 08-11-7:1 - Declara de utilidade pública o "Guarani
Esporte Clube", com sede em Ouro Preto-

	

LEI N.Q 0.172, de 08-11-7:1	Declara de utilidade pública a Sociedade
Mineira de Pediatria, com sede ciii Belo Horizonte ........

l.EI N.ç, 6.173, de 12-11-7:1 - Dispõe sobre o Fundo de Investimento
e Participação --- FIP, e dá outras providêncIas .........

LEI N.c 5.174, de 12-11-73 - Autoriza doação de imóvel à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis ..............

LEI N.° 6.175, de 13-11-73-- Declara de utilidade pública a 'Fundação
São José", com sede em Belo Horizonte ................

LEI N.v 6.176, de 14-11-7:1 -- Autoriza o Poder Executivo a prestar
garantia a instituições financeiras nacionais, em operações de crédito
externo	......................................

LEi N.Y 6.177, de 14-11-73 - Dispõe sobre a legitimação de terras
devolutas e dá outras providências ..................

l.EI N. v 6.178, de 14-11-73 - Altera a denominação da Fundação Umiiver-
sdade Nordeste Mineiro, coni sede iia cidade de Tcúfilo Otoni

PÁGS.
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116

117
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120

120
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122
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PÁos.	 PÁcis.

LEI N.9 6.179, de 14-11-75	Altera a denominação da Fundação Uni-
vers da le do deste de Minas, coo si'cte na cidade de Formiga

LEI N. Q 6.180, de 14-11-73 - Autoriza o Poder Executivo a receber,
em doação, imóvel situado rio município de Ituranra ......

LEI N. o 6.181, de 16-11-73 - Dá a denominação de "Pedro Pereira da
Silva" à rodovia que liga Ipiaçu-Capinópolis ---- Canápolis ......

LEI N. v 6.182, de 16-11-73 •-- Modifica a denoniirraçãu da Fundação
Universidricti' de Ccrratirr'a

LEI N.9 6. 183, de 16-11-7:1 ---- Modifica a Lei n.v 4.776, de 27 de maio
de 1968, que ('ri OU a F u ndaçã o Universitária  (te Patos de Minas

LEI N. o 6.181, de 16-11-7:1 - Declara de utilidade pública a "Sociedade
Rural de Teófilo dtorri'', corri sede na cidade de Teófilo Otoni

LEI N.v 6.183, de 19-11-73 Autoriza o Poder Executivo a adquirir
ações cia Distribuidora de 'luchos e Valores Mobiliários Minas
Gerais, S.A. -- DIMINAS - -. de propriedade da Administração
Indireta cio Estndo	..............................

LEI N.° 6.18(;, de 19-11-73 -- Autoriza  o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao patrimônio do 100 fl ) C 1)10 de São Tiago ........

LEI N. v 6.187,  de 19-11-73 ---Autoriza o Poder Executivo a alienar
ações cio Frigorífico Minas Gerais, S.A. (FRIMISA), cria o fundo
de Desenvolvimento cia Agropecuária Mineira (FUNDAGRO) e dá
outras pi ovidénu'icus	..............................

LEI N. s 6.188, de 19-11-73 -. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial rio valor de Cr$ 100.000,110 (cem mil cruzeiros) ao Gabinete
Civil do Governador	............................

LEI N.o ii. 189, de 19- 11-73 	lLr ci deriouriiiucição cii' "João Goulart
Sani i ngo Bruni" cio Ginásioo Estadual de Ncuté rc ia ..........

LEI N.Y 6.190, de 19-11-7:1 ---- Transforma em Escolas Combinadas com
a denominação cli' "Ernidia Alves da Costa", a Igreja-Escola cio
Bairro (id Bicas iii' Baixo, clii cidadecli' di' Wencesl au Brar ......

LEI N.° 6 . 191, de 19-11-7:1	Declara riu' utilidade l)Crhlicu a "Conferência
Sã o Vicente de Paulo", com sede rui cidade de Gua i'anés ia .

LEI N.ç, 6. 192, de 26-11-73 --- Concede abono ao pessoal do Poder
Legislativo, dispõe sobre reajustamento de vencimentos e dá
outras providências	............................

LEI N. 9 6.19:1, de 26-11-73	Autoriza o Poder Executivo a adquirir
imóveis, na forma que menciona ..................

LEI N.v 6.194, de 26-11-73 .-- Dispõe sobre a unidade de tesouraria e
a execução financeira cio Estado e dá outras providências ....

LEI Xv 6.19, de 26-11-7:1 - Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
123	 O Prefeitura Municipal (te Monte Alegre de Minas ........138

LEI N.o W196, de 27-11-73 --- Altera disposições da Lei n. Q 5,261, de
124	 19 de seii'nilcc'o de 1969, e dá outi'as providências ..........139

LEI N. o 6.197, de 29-11-73 -. Altera a Lei n. Q 3.227, de 25 de novembro
124	 de 1961, que dispõe sobre a criação cia Universidade do Vale do

Srcpricai	......................................141)

125	 LEI Xv 6.198, de :10-11-7:1 -- Autoriza o Poder Executivo a integralizar
sua participação no capital social da Companhia de Distritos
Irudiu triais do Minas Gerais -	CDI-MG, ria forma que nienciorla	111

125
LEI N.s 6.199, de :10-11-7:1 - Declara de utilidade pública o Seminário

Diocesano Nossa Senhora das Dores, com sede na cidade de
126	 Cairipanha	....................................143

LEI N.9 6,200, de 30-11-73	Declara de utilidade pública a "Associação
dc' Assistência e Proteção à Inffuccia do Município de Leopoldina",
Lactário Dr. Custódio Junqueira, com sede na cidade de Leo-

327	 poldirra	......................................144

LEI N.' G.201, cli' 03-12-73	. Corieede ci titulo de ''Cidadão lI,inorár'io"
127	 utuc Estado (Id' Minas Gerais a Eduardo Mendes Barbosa	 144

LEI N. s 6.202, de 01-12-73 -- Autoriza o Poder Executivo a doar à
União terrenos destinados à coiistr'cr çüo de um quartel pura a

128	
instalação de um batalhão cio Exército Nacional ..........145

LEI N.v 6.203, de 04-12-73 --- Dá a denominação de "Fórurn Deputado
Manejei Costa", ricu prédio sede na Comarca de Itanhandu	 145

IJO	 LEI N.v 6.204, de 04-12-7:1 --- Declara de utilidade pública a "Fundação
Acr ri Iii, B'ruuguu Esteves", com sc'cte enu Juiz  de Fora ........146

120
LEI N. v li - 21(3, de 01-12-7:1 -- Declara de utilidade pública a ''Fundação

Alto Rio Grande", com sectc' na cidade de Liberdade ........1-17

131	 lEI N.o 6.206, de 0-4-12-7:1 --- Declara de utilidade pública o ''Serviço
de Assistência Social ---- 5. AS.", com sede na cidade de Itapagipe	1.17

132	 LEI Xv 6.207, de 04-12-7:1 -.- Declara de utilidade pública a Irmandade
cia Obra Pia da Terra Santa em Minas Gerais, com sede em Belo
Horizonte	..................................148

134	 LEI N. e 6,208, de 05-12-73 - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial à Secretaria de Estado da Fazenda, no valor de Cr$
1:1.538.692,00 (treze milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seis-

134	 centos e noventa e dois cruzeiros) ....................148

i.i:i N, v 6,209, de ((5-12-73 - Concede o titulo de "Cidadão Honorário
135 dci Estado de Mirras Gerais" a Karl Ilubert Gregg ........149
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E'Áos.

L11 N.s 6.210, de 05-12-73 - Declara de utilidade pública o "Diretório
Acaãêoiico Dr. Ilomero Santos", com sede na cidade de Uber-
lândia......................................

LEI N. v 6.211, de 05-12-73 - Declara de utilidade público a Associação
de Combate ao Câncer do Brasil Central", com sede na cidade
de Uberaba	..................................

LEI N. s 6.212, de 05-12-73 - Declara de utilidade pública o "hospital
Asilo Cônego Agostinho Augusto França", com sede na cidade
(te Rio Novo	..................................

LEI N.° 6.213, de 05-12-73 - Declara de utilidade pliblica a "Asso-
ciação dos Servidores Civis do Brasil - ASCB", com sede no
Estado da Guanabara e Delegacia Regional do Estado de Minas
Gerais, em Belo Horizonte .......................	151

LEI N. s 6.214, de 05-12-73 - Declara de utilidade pública a "Caixa
Beneficente dos Internados do Sanatório Santa Isabel", com
sede em Citrotândia, Município de Betim ..............	152

LEI N.s 6.217, de 05-12 73 - Declara de utilidade pública a "Associa-
ção das Voluntárias da Santa Casa (AVOSC)", com sede em
Belo	Itorizonte	.............................	l5'J

LEI N.s 6.216,  de 06-12-73 - - Concede o titulo de Cidadão Ilonorátio
do Estado de Minas a Marcus Vinícius Pratini de Morais	 153

LEI N. s 6.217. de 06-12-73 --- Declara de utilidade pública ii "Vasco
Futebol Clube", cora sede ria Cidade d' Itajnhó

	 151

LEI N, v 6.218, dc 06-12-73 -- Declara de utilidade pública o "Uinapuru
Clube", coro sede na Cidade de Conselheiro Peno ..........	154

LEI N.e (3.219, de 06-1273 -- Declara de utilidade pública a "Moci-
(laJe Independente Cavalheiros Negros', coo i sede em Belo Ho -
rizonte 	....................................	155

LEI N.s (;.22:;, de 06-12-73 --- Declara de utilidade pública a "Associa-
ção de Pais e Alrilgos dos Excepcionais de Itajubá - APAE1",
com sede na Cidade de Itajubá ....................	155

LEI Es (3.221. de 06-12-73 -	Declara de utilidade pública a Socie-
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LEI N.° 0.245, de 11-12-73 - Estima a Receita e Fixa Despesa do
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LEI X.r 6,252, de 11-12-7311-12-73 - Declara de utilidade pública ri "Fundação
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1_EI N.	3.267. ci	18-12 73	Dá ri rlr'noruiinrrcirrr rir ''.Posr	Eir'r1rriet rte

Queirós" ao seguindo gr'ulrur r'seumlrr r da Cidarlc' de Canápurl is
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