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APRESENTAÇÃO
Em 12 de dezembro de 1897, em meio a festejos, foi inaugurada a Cidade de
Minas, nova capital do estado de Minas Gerais. A nova cidade foi descrita por visitantes e seus primeiros habitantes como algo inacabado, com ruas vazias, poucos
edifícios, com muita poeira na seca e muita lama na época de chuvas. Não havia
muitas opções de entretenimento e o movimento era escasso mesmo nas ruas
mais centrais, que também eram mal iluminadas à noite. Havia enormes espaços
vazios, com poucas árvores, o que ocasionava fortes ventanias, principalmente no
final do inverno, espalhando poeira por toda a cidade. Em 1901, durante a gestão
de Bernardo Monteiro, A Cidade de Minas passou a se chamar Belo Horizonte, além
disso, foi intensificado, por parte da PBH, o processo de arborização, que diminuiu
os efeitos danosos das fortes ventanias propiciando também sombra, muito útil
nos meses mais quentes do verão. Vale ressaltar que o verde, moldura das principais ruas da cidade, adquiriu, com o passar dos anos, um sentido de patrimônio
coletivo em Belo Horizonte. Dessa forma, o conceito de “Cidade Jardim” foi reinventado e reutilizado várias vezes durante a história política da cidade.
O instrumento de pesquisa: “Arborização urbana na Coleção Legislação Municipal, Estadual e Federal referente ao Município - 1891-1986 pretende auxiliar
os pesquisadores do tema e a incentivar novas pesquisas sobre o rico acervo do
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Essa publicação é motivo de grande
orgulho para mim, pois foi elaborada a partir de parceria entre o Grupo de Pesquisa História e Natureza, da Universidade Federal de Minas Gerais, do qual faço
parte, coordenado pela professora Regina Horta Duarte, e o Arquivo Público da
Cidade de Belo Horizonte (APCBH).
Para concluir essa breve apresentação lembramos que as formas como os políticos de uma urbe, assim como seus habitantes, se relacionam com os elementos
considerados como naturais é muito importante para compreender a história das
cidades e da urbanização em todo o mundo. Os citadinos convivem diariamente
com os rios, com o lixo que produzem, com a fauna que se adaptou à vida nas cidades, com árvores das praças, parques e ruas que transitam diariamente. Isso
demonstra como os estudos relacionados à História Ambiental e à natureza não
devem restringir apenas às áreas de conservação, matas, campos e florestas facilmente reconhecidos como ambientes naturais. Tudo isso evidencia a importância
desse instrumento de pesquisa que pode ser o início de várias outras publicações
relacionadas ao meio ambiente da cidade de Belo Horizonte, que possui vasta documentação sobre seus rios, sua fauna, o lixo produzido, poluição, entre outros.
Yuri Mello Mesquita
Diretor do APCBH

PALAVRAS INICIAIS
O singelo catálogo que o leitor tem em mãos foi realizado no âmbito das
atividades do Grupo de Pesquisa História e Natureza, da Universidade Federal
de Minas Gerais, em conjunto com a equipe do Arquivo Público da Cidade de Belo
Horizonte. A atuação de profissionais e bolsistas das duas instituições – com o
inestimável apoio do CNPq e da Fapemig – buscou dar um primeiro passo na sistematização de fontes históricas sobre a arborização de Belo Horizonte.
Árvores, cidadania e republicanismo têm uma relação importante. Há alguns
dias, caminhando pelo bairro, passei por uma pequena e bela árvore. Sua floração
exuberante chamava a atenção de todos que passavam. Uma criança pediu à mãe
que colhesse as flores. A mãe passou a arrancá-las, até que a moradora da casa
próxima chegou à janela e pediu-lhe delicadamente que não o fizesse: a árvore
ainda era pequena e quebrar seus galhos poderia enfraquecê-la ou até matá-la.
De mãos dadas com a criança, a mãe respondeu rispidamente: “a árvore é pública,
é de todo mundo, faço o que eu quiser, a senhora cuide de sua vida”... E eu fiquei
pensando como aquela mulher tinha perdido a chance de ensinar a sua filha um
valor republicano primordial: é exatamente porque as árvores são públicas e pertencem a todos que não se pode fazer qualquer coisa com elas.
Nosso catálogo pretende auxiliar os pesquisadores interessados no tema e
colaborar com todos os que atuam em prol da arborização urbana. Nas ruas da
nossa cidade o respeito às árvores pode integrar e alimentar nossos mais valiosos valores republicanos.
Regina Horta Duarte
Professora da Universidade Federal de Minas Gerais

INTRODUÇÃO
O Catálogo de Fontes: Arborização na Legislação Municipal de Belo Horizonte apresenta o resultado do levantamento de dados sobre arborização
urbana na Coleção Legislação Municipal, Estadual e Federal referente ao Município - 1891-19861. Este instrumento de pesquisa foi desenvolvido a partir
de uma parceria entre o Grupo de Pesquisa História e Natureza, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
(APCBH). A primeira etapa da pesquisa foi realizada pelos bolsistas do grupo
de pesquisa entre os anos de 2010 e 2011, sendo finalizada pelos técnicos do
APCBH em 2016, ano em que também foi elaborada a revisão e a editoração
do catálogo.
O catálogo2 constitui-se, portanto, em um guia de pesquisa no qual são
identificadas as normas jurídicas referentes à temática da arborização municipal desde a fundação da cidade de Belo Horizonte até a década de 1980. O
acervo da Coleção Legislação Municipal, Estadual e Federal referente ao Município - 1891-1986 é constituído por 1,60 metr linear de documentação impressa
e encadernada cronologicamente, organizada em quatro séries distintas: Leis
do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte / Câmara Municipal – Tomos e Separatas (1900-1984); Separatas da Legislação Municipal (1903-1985); Consolidação da Legislação Municipal (1898-1964); Legislação Estadual Impressa pertinente à PBH (1891-1908). O conjunto documental passou a integrar o acervo
do Arquivo Público de Cidade de Belo Horizonte em 1995, por meio de doação
do Arquivo Público Mineiro e de recolhimento realizado na Secretaria Municipal
de Planejamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Na primeira etapa da pesquisa os bolsistas do grupo História e Natureza –
orientados pela Profa. Dra. Regina Horta Duarte, financiados pela Fapemig e pelo
CNPq – se dedicaram ao estudo da série “Leis do Conselho Deliberativo de Belo
Horizonte / Câmara Municipal – Tomos e Separatas (1900-1984)”. A sequência
da pesquisa nas outras três séries da coleção foi dada pela equipe do APCBH.
Nesse mesmo período foi realizada uma revisão dos textos produzidos até aquele
momento e uma conferência da pesquisa anterior, o que deu origem a novas inserções no catálogo.
1. A Coleção Legislação Municipal, que faz parte do acervo arquivístico do APCBH, é a compilação das
leis organizadas em livros.
2. Um catálogo consiste, especificamente, em um “instrumento de pesquisa organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo a descrição individualizada de
documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma sumária ou analítica”. ARQUIVO NACIONAL. Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, p.45.
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Em várias situações os critérios da pesquisa foram alterados. A primeira versão do documento, por exemplo, muitas vezes não considerava os quadros de
receitas e despesas anuais com arborização e temas afins, bem como não inseria
os gastos suplementares dispostos na legislação ao longo de cada ano. Esses
dados seriados ocupam grande parte do espaço dedicado ao tema da arborização
na legislação municipal.
Nos casos em que as receitas, despesas e gastos com outros órgãos e serviços da Prefeitura não são muito detalhadas nos originais, estes foram citados
para facilitar uma análise comparativa com os gastos específicos com arborização. No caso em que as despesas com parques, jardins e arborização são muito
detalhadas, não foram citadas as despesas com outros setores públicos, ficando
a cargo do pesquisador consultar a legislação para efetuar uma análise comparativa.
As 340 entradas que resultam da finalização do trabalho foram organizadas cronologicamente para facilitar o acesso – que também pode ser feito por
busca temática no índice remissivo disponível ao final do catálogo. A metodologia adotada pelos técnicos do APCBH para revisão e continuação do trabalho
foi a consulta aos índices de cada um dos livros da coleção em busca do tema
arborização. Nos volumes que não dispunham de índices, a pesquisa foi feita em
toda a legislação daquelas unidades.
Os campos de descrição foram definidos de acordo com as normas ISAD(G) e
NOBRADE (Norma Brasileira de Descrição Arquivística), publicadas pelo Conselho
Nacional de Arquivos. O código de referência identifica a localização do documento dentro do acervo do APCBH. O título refere-se à designação dada ao volume
pesquisado da legislação, de acordo com a classificação do Inventário Sumário da
Coleção Legislação Municipal, Estadual e Federal referente ao Município - 18911986, seguido do número e data da lei, decreto ou portaria. O nível de descrição
trata da unidade de descrição na hierarquia do fundo ou coleção. O item dimensão e suporte identifica o tipo de suporte do documento e sua quantificação. As
condições de acesso informam se há alguma restrição na consulta ao documento
original. Por fim, o item âmbito e conteúdo oferece um resumo do item documental em questão. Segue-se, então, a citação do trecho do documento diretamente
relacionado à arborização. Optou-se pela inserção da citação de trechos das leis
como forma de dar acesso ao conteúdo original dos documentos aos pesquisadores, pois o resumo poderia omitir termos e expressões de época importantes
na definição das pesquisas. Também optou-se pela manutenção da ortografia
original nas citações.
Mais do que um instrumento de pesquisa para os já iniciados nas temáticas
ambientais, o catálogo pode estimular a abertura de possibilidades de novas in-
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vestigações sobre o tema no âmbito dos estudos urbanos, pois fornece um panorama abrangente sobre as políticas públicas ambientais, que podem interessar
a pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, tais como História, Geografia, Arquitetura, Biologia, Políticas Públicas, Agronomia, Engenharia Florestal,
entre outras. Ademais, constitui um instrumento de cidadania, pois por meio dele
os citadinos podem obter informações sobre a política de arborização da cidade
para exercer plenamente seus direitos.
O catálogo abre uma pequena janela para inúmeras investigações possíveis
sobre a temática ambiental no acervo do APCBH e as informações apresentadas
podem ser conjugadas às de outros acervos em documentos dos mais variados
formatos, como fotografias, plantas arquitetônicas, peças gráficas, entre outros.
A importância deste catálogo reside no significado crucial dos instrumentos de
pesquisa na realização de qualquer investigação, seja acadêmica ou com outras
finalidades, pois tais instrumentos “constituem as vias de acesso aos documentos custodiados pelos arquivos permanentes, agindo como desencadeadores da
pesquisa” (BELLOTTO, ANO, p.175).
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1
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / d - 002
Título: Decretos e Decisões do governo referentes à Prefeitura da Cidade de Minas
Decreto n° 1.088, de 29 de dezembro de 1897
Data(s): 1897
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.088, de 29 de dezembro de 1897, cria a
prefeitura da Cidade de Minas e estabelece as atribuições do prefeito, entre as
quais consta a conservação das matas, parques e jardins públicos.
Art. 1 “Fica creada a Prefeitura da Cidade de Minas, comprehendendo
o territorio do districto de Bello Horizonte, de conformidade com as
prescrições seguintes:
Art. 2 A direcção economica e administrativa da Cidade de Minas [...]
se exerce por meio de funcções deliberativas e executivas.
Art. 3 As funcções deliberativas são exercidas directamente pelo
Presidente do Estado e as executivas sel-o-ão por intermedio de um
prefeito de sua livre nomeação.
Art. 4 As resoluções do Presidente do Estado, promulgadas pela Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, regulando os serviços locaes
da Cidade de Minas, serão consideradas leis municipaes e terão vigor
dentro do território determinado no Art. 1°.
Art. 5 São attribuições do Prefeito:
[...]
§ 25 Velar pelo asseio publico, remoção e incineração de lixo, conservação das mattas e pureza das aguas potaveis.
§ 26 Velar pela boa conservação dos proprios municiapaes, calçamentos, viação, parques e jardins publicos”.
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2
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / d - 002
Título: Decretos e Decisões do governo referentes à Prefeitura da Cidade de
Minas
Decreto n° 1.208, de 27 de outubro de 1898
Data(s): 1898
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.208, de 27 de outubro de 1898,
organiza a prefeitura da Cidade de Minas, discriminando as competências
e responsabilidades de seus funcionários. As atribuições relacionadas à
arborização, manutenção e conservação das áreas verdes da cidade ficaram a
cargo do “Diretor de Obras, Fazenda e Viação” e do “Administrador do Parque”.
“Do Director de Obras, Fazenda e Viação
Art. 5 Compete ao director:
[...]
3. Superintender e fiscalizar obras, construcções e demolições,
inspeccionar o serviço de viação, o de alinhamento, nivelamento de
calçadas das ruas, avenidas e praças, inspeccionar as pontes e canaes,
bem como os trabalhos de saneamento e embellezamento da Cidade
de Minas.
4. Encarregar-se dos trabalhos relativos á conservação dos proprios
municipaes, dos parques, mattas e jardins pertencentes ao Estado e á
Prefeitura.
5. Regularizar as pescarias e caçadas”
[...]
Do Administrador do Parque
Art.19 Compete a este funccionario:
1º Tratar dos jardins pertencentes á prefeitura e ao Estado.
2º Dirigir o serviço de arborização das ruas, avenidas e praças, cultivar os viveiros de plantas uteis, podendo distribuil-as ou vendel-as,
segundo ordens e instrucções do Prefeito.
3º Policiar o parque, de modo a evitar que os visitantes offendam as
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regras de decoro, colham flores, pizem nos grammados ou damnifiquem as plantações.
4º Fazer as experiencias agrícolas que lhe forem indicadas e apresentar relatorio semestral dos serviços á seu cargo”.

3
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / d - 002
Título: Decretos e Decisões do governo referentes à Prefeitura da Cidade de
Minas
Decreto n° 1.211, de 31 de outubro de 1898
Data(s): 1898
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.211, de 31 de outubro de 1898, promulga
as posturas da Cidade de Minas, entre as quais se destaca a obrigatoriedade
da instalação de pátio arborizado ou jardim em colégios, hospitais e asilos. As
disposições policiais tratam da proibição de lagos não cimentados em jardins.
O decreto dispõe ainda sobre multas àqueles que causassem danos às áreas
verdes e arborizadas da cidade, proibindo o plantio e a derrubada de matas e
capoeiras em terrenos públicos e privados sem autorização da prefeitura, bem
como o corte de árvores, especialmente as mangabeiras.
Art. 1 O districto de Bello Horizonte, comprehendendo a Cidade de
Minas, se regerá provisoriamente pelas prescripções adeante estabelecidas, que compete ao prefeito da Cidade de Minas observar e fazer
executar.
[...]
Art. 52 Nas casas collectivas, taes como hoteis, hospedarias, asylos,
collegios, hospitaes, quarteis e póstos de guardas, serão exigidos, além
das prescripções regulamentares, banheiros e latrinas em quantidade
proporcional ao numero de habitantes. Ficarão sujeitas á vista da auctoridade sanitaria e da Prefeitura, que indicarão as medidas necessarias ao bem geral.
Paragrapho unico Os collegios, hospitaes e asylos terão, além disso,
installações e apparelhos gymnasticos e pateo arborizado ou jardim
para o uso de sues moradores”.
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[...]
Art.63 É prohibido:
1º despejar lavagens de cosinha nos quintaes e aguas servidas nas vias
publicas;
2º ter nos jardins lagos ou poços, cujo fundo e paredes não sejam
cimentados e cujas aguas não sejam renovadas por corrente continua;
[...]
Art. 66 Todo aquelle que quebrar as lâmpadas de illuminação publica ou
causar qualquer damno nos edificios ou monumentos, jardins e parques
publicos e respectivos gradis, bem como [...] nos arvoredos das ruas e de
terrenos alheios, nos taludes dos rios ou canaes, nas pontes, calçadas e
boeiros e em tudo mais que fôr de propriedade estadoal ou da Prefeitura,
de uso commum da população, soffrerá a multa de 20$ a 30$000, além
de outras penas em que incorrer, na fórma da lei ordinaria.
[...]
Art. 67 É prohibido:
[...]
3. amarrar animaes nos gradis, arvores e postes existentes nas ruas e
praças.
[...]
Art. 71. É prohibido expressamente fazer derribadas de mattas ou capoeiras, cortar arvores ou tirar lenha dentro dos terrenos de propriedade alheia, que publica, quer particular, sem licença da Prefeitura ou
do dono do terreno. Pena: multa de 10$000 a 50$000, prisão por tres
dias e apprehensão da lenha conduzida.
Paragrapho único Mesmo em terrenos de sua propriedade, situadas na
zona suburbana, a ninguem será permittido a derribada das mangabeiras, por constituírem uma fonte de renda e progresso local. Multa
de 50$000.
Art. 72 A ninguém é permittido: 1. fazer plantações de qualquer especie em terrenos de propriedade alheia, sem prévia e expressa licença
do dono do terreno ou de seu representante legal; 2. derribar qualquer
árvore nos terrenos da Prefeitura ou do Estado, no perimetro da
cidade. Penas: multa de 10$ a 50$ e alem disso, no 1º caso, destruição
de plantações.
Art 73 Ficam de nenhum effeito as licenças que houverem sido
concedidas até aqui para derribadas ou roçadas e para tirar lenha
e fazer plantações em terrenos da Prefeitura ou do estado, salvo
aquellas que tiverem sido concedidas em virtude de contractos
especiaes ainda em vigor, que não poderão ser renovados”.
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4
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / d - 002
Título: Decretos e Decisões do governo referentes à Prefeitura da Cidade de
Minas
Decreto n° 1.241, de 2 de janeiro de 1899
Data(s): 1899
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.241, de 2 de janeiro de 1899, aprova o
orçamento da Prefeitura para o exercício de 1899, no qual incluem-se gastos
com arborização de ruas e praças.
Art.2 “Durante o exercício de 1899 fica o Prefeito auctorizado a despender a quantia de 533:500$000, conforme os serviços em seguida
especificados:
§ 1° Pessoal technico e administrativo
§ 2º Expediente
§ 3º Serviço de electricidade, abrangendo
novas installações
§ 4° Serviço do parque
§ 5º Arborização de ruas e praças
§ 6° Serviço do matadouro, incluindo
tratamento dos animaes
§ 7º Cocheiro da Prefeitura
§ 8° Serviço de limpeza publica
§ 9° Cemitério e serviço funerário
§ 10° Conservação de ruas e praças
§ 11° Serviço de aguas e esgotos, incluindo
prolongação da rêde
§ 12° Guarda do almoxarifado
§ 13º Turma de agrimensor
§ 14° Construcção das obras da caixa d’agua
do Palácio
§ 15° Calçamento da cidade
§ 16° Eventuaes

97:500$000
10:000$000
40:000$000
13:000$000
26:000$000
1:440$000
30:000$000
5:000$000
18:000$000
35:000$000
1:080$000
5:000$000
15:000$000
180:000$000
46:480$000
10:000$000
533:000$000
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5
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 1, de 25 de janeiro de 1900
Data(s): 1900
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 1, de 25 de janeiro de 1900, aprova a receita da
Cidade de Minas para o exercício de 1900 e dobra os gastos com arborização de
ruas e praças em relação ao ano anterior.
Art.2 “Durante o exercício corrente fica o Prefeito auctorizado a
despender a quantia de 503:555$800, conforme os serviços adeante
especificados:
§1° Pessoal technico e administrativo
§ 2º Expediente
§ 3º Serviço de electricidade, abrangendo
novas installações
§ 4° Serviço do parque
§ 5º Arborização de ruas e praças
§ 6° Serviço do matadouro
§ 7° Serviço de limpeza publica
§ 8° Serviço de cemitério e funerario
§ 9° Serviço de conservação de ruas e praças
§ 10° Serviço de aguas
§ 11° Serviço de esgotos
§ 12° Serviço do almoxarifado
§ 13º Serviço de agrimensores
§ 14° Serviço de obras não especificadas
§ 15°Auxílio à Santa Casa de Misericordia
da Capital
§ 16° Eventuaes

111:060$000
5:000$000
50:000$000
17:400$000
20:000$000
25:440$000
15:000$000
5:000$000
37:360$000
56:460$000
6:040$000
6:7800$000
84:795$000
2:400$000
20:000$000
37:820$000
503:555$800

20 CATÁLOGO DE FONTES

6
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / d - 005
Título: Regulamento do cemitério público
Decreto n° 1.368, de 5 de março de 1900
Data(s): 1900
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.368, de 5 de março de 1900, aprova o
regulamento do cemitério da capital e dispõe sobre sua arborização.
Art. 7 “As ruas e avenidas serão arborizadas com arvores esguias, de
tronco elevado, de preferência resinosas e de folhagens persistentes.
Art. 8 Nos logares destinados ás sepulturas empregar-se-hão plantas
floriferas e rasteiras, como as gramineas e estendaes [sic] de relva.
Art. 9 O cemiterio será circumdado por uma zona protectora e livre,
largamente plantada de arvores de folhagem exuberante e persistente”.

7
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / d - 009
Título: Regulamento do matadouro da Capital
Decreto n° 1.369, de 5 de março de 1900
Data(s): 1900
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.369, de 5 de março de 1900, aprova o
regulamento do matadouro da capital. Entre as competências do administrador
do matadouro estão a manutenção das dependências da unidade e o tratamento
da arborização e demais plantações existentes.
Art. 31 “Ao administrador do matadouro compete:
[...]
§ 6. Manter o edificio, curraes e todas as dependencias do mata-
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douro, no maior asseio possivel, tratando da arborização e mais
plantações alli existentes, e não permittindo a entrada de cães no
mesmo matadouro”.

8
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 4, de 4 de outubro de 1900
Data(s): 1900
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 4, de 4 de outubro de 1900, refere-se aos gastos
do município nas mais diversas áreas, à sua receita e à cobrança de impostos e
taxas sobre vários setores para o exercício de 1901. No artigo 2 estão dispostos
os gastos anuais com o pessoal da Primeira Diretoria de Obras, tais como os
funcionários do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e os responsáveis
pela conservação e arborização de ruas, praças e avenidas. O artigo 7 faz
referência à cobrança de taxas, na zona urbana, para os terrenos que não
estivesses cultivados, arborizados ou ajardinados.
Art. 2 “Durante o exercício de 1901, fica o Prefeito auctorizado a
despender a quantia de 514:354$240, conforme os serviços adeante
especificados:
[...]
§ 2° Pirmeira Directoria de Obras
[...]
III. Turma do Parque:
Vencimento do pessoal:
A 1 jardineiro
A 8 trabalhadores
A 1 carroceiro e carroça
A 2 guardas
A 1 zelador do viveiro
A 1 jardineiro do viveiro
A 1 trabalhador

1:800$000
7:200$000
1:980$000
1:800$000
720$000
1:260$000
900$000
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Acquisição de plantas

2:000$000
17:660$000

VII. Turma de conservação e arborização de ruas, praças e avenidas.
Vencimento do pessoal:
A 1 encarregado
1:440$000
A 1 trabalhador
900$000
A 2 carroceiros
1:800$000
Acquisição de arvores, madeira e plantação 5:000$000
Transporte de materiaes
4:900$000 [sic]
13:140$000
Art.7 Na zona urbana, cobrar-se-á de terrenos que não estiverem
cultivados, arborizados, ajardinados, ou em pomar, embora cercados,
200 réis por metro quadrado”.

9
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 7, de 4 de outubro de 1901
Data(s): 1901
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 7, de 4 de outubro de 1901, orça a despesa da
Prefeitura de Belo Horizonte para o exercício de 1902 e dispõe, em seu artigo
2, sobre os gastos com serviços e pagamentos de funcionários do Parque
Municipal Américo Renné Giannetti e com os responsáveis pela conservação e
arborização de ruas, praças e avenidas, entre outros.
Art. 2 “Fica o Prefeito auctorizado a despender no mesmo exercício
a quantia de 438:950$000, conforme os serviços especificados nos
seguintes paragraphos:
[...]
§ 2° 1ª Directoria
[...]
N° III. Turma do Parque:
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Vencimento do pessoal:
A 1 jardineiro
A 8 trabalhadores
A 1 carroceiro e carroça
A 2 guardas
A 1 zelador do viveiro
A 1 jardineiro do viveiro
A 1 trabalhador
Acquisição de plantas

1:800$000
7:200$000
1:980$000
1:800$000
720$000
1:260$000
900$000
2:000$000
17:660$000

[...]
N° VI. Turma de conservacção e arborização de ruas, praças e avenidas:
Vencimento do pessoal:
A 1 encarregado
A 1 trabalhador
A 2 carroceiros
Acquisição de arvores, madeira e plantação
Transporte de materiaes

1:440$000
900$000
1:800$000
5:000$000
4:000$000
13:140$000

10
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / d – 012
Título: Regulamento sobre concessões de terrenos e fechamentos de casas de
negócios
Decreto n° 1.516, de 2 de maio de 1902
Data(s): 1902
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.516, de 2 de maio de 1902, regula a
concessão de terrenos a industriais, associações e a venda a particulares. Em seu
artigo 16, parágrafo 2°, obriga os compradores de terrenos na zona suburbana
a cultivá-los e arborizá-los com árvores de ornamentação ou frutíferas.
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Art. 16 “Os adquirentes de terrenos nesta parte [zona suburbana] da
cidade se sujeitarão por declaração expressa no respectivo titulo de
venda ás seguintes condições:
§ 1º A cercar os terrenos, de modo que animaes e aves dos proprietarios circumvizinhos nelles não penetrem e vice-versa.
§ 2º A cultivar effectivamente os terrenos e a arborisal-os com arvores
de ornamentação ou fructiferas.
[...]
§ 4° A roçar e capinar annualmente os arruamentos fronteiros á sua
propriedade”

11
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 8, de 10 de outubro de 1902
Data(s): 1902
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 8, de 10 de outubro de 1902, estabelece as receitas
do município de Belo Horizonte e dispõe, em seu artigo 2, sobre os gastos com
serviços e pagamentos de funcionários do Parque Municipal Américo Renné
Giannetti e com os responsáveis pela arborização e conservação.
Art. 2 “Fica o Prefeito auctorizado a dispender no mesmo exercício a
quantia de 501:406$664 com os serviços especificados nos seguintes
paragraphos:
§ 1º Pessoal technico e administrativo,
conforme a tabella anexa n° 1

109:020$000

§ 2º Pessoal operario e jornaleiro,
conforme a tabella anexa n° 2

212:493$000

[...]
TABELLA N.2
Pessoal operario e jornaleiro
[...]
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Parque:
1 jardineiro.
8 trabalhadores
1 carroceiro e carroça
2 guardas
1 zelador do viveiro
1 jardineiro
1 trabalhador

1:800$000
7:200$000
1:980$000
1:800$000
720$000
1:260$000
900$000
15:660$000

[...]
Arborização e conservação:
A 1 encarregado
A 1 trabalhador
A 2 carroceiros

1:440$000
900$000
1:800$000
4:140$000

12
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 12, de 8 de outubro de 1903
Data(s): 1903
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições.
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 12, de 8 de outubro de 1903, estabelece as
receitas da Prefeitura de Belo Horizonte e dispõe sobre os gastos com serviços
e pagamentos de funcionários do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e
com os responsáveis pela arborização e conservação.
Art. 2 “Fica o Prefeito de Bello Horizonte auctorizado á despender no
mesmo exercício a quantia de 555:720$000 com os serviços especificados nos seguintes paragraphos:
§ 1º Pessoal technico e administrativo, inclusive,
2:400$000, vencimento annual do secretario do Conselho
Deliberativo
127:980$000
[...]
§ 3º Pessoal operario e jornaleiro

206:147$000
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[...]
TABELLA N.2
Pessoal operario e jornaleiro
Primeira Directoria de Obras
[...]
Parque:
9 trabalhadores
1 carroceiro e carroça
2 guardas
1 jardineiro ajudante

8:100$000
1:980$000
1:800$000
1:260$000
13:140$000

[...]
Arborização e conservação:
1 encarregado
1 trabalhador

1:440$000
900$000
2:340$000

13
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 15, de 1 de Outubro de 1904
Data(s): 1904
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 15, de 1 de outubro de 1904, estabelece as receitas
e as despesas do município, considerando os gastos com o Parque Municipal
Américo Renné Giannetti, bem como com arborização e conservação, serviços
então ligados à “Primeira Diretoria”.
Art. 2 “Fica o Prefeito auctorizado a despender no mesmo exercicio a
quantia de 556:000$000, com os seguintes serviços:
[...]
§ 3º - Primeira Directoria:
I. Almoxarifado
II. Parque
-

-

7:380$000
13:140$000
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III. Conservação de ruas e praças:
a) Zona urbana
b) Zona suburbana
IV. Arborização e conservação
V. Construcções e conservação, inclusive
20:000$000 para a construcção de dois
reservartorios de compensação onde for
mais conveniente

36:180$000
15:120$000
4:140$000

36:200$000”

14
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 23, de 15 de outubro de 1906
Data(s): 1906
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 23, de 15 de outubro de 1906, estabelece as
receitas e as despesas do município, incluindo os gastos com os serviços de
arborização de parques e jardins.
Art. 2 “Fica o Prefeito auctorizado a despender no mesmo exercício a
quantia de 610:120$000, com os seguintes serviços:
[...]
§ 5º - Acquisição de materiaes, obras não especificadas
e pessoal extranumeraria para:
1º serviço de viação electrica
2º serviço de luz electrica
3º serviço de telephones
4º serviço de arborização
5º serviço de agua
6º serviço de esgoto
7º serviço de parque e jardins
8º limpeza publica e conservação de ruas,
praças e avenidas
9º ferragem e forragem

20:000$000
15:000$000
4:000$000
6:000$000
8:000$000
10:000$000
12:000$000
38:000$000
1:000$000”
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15
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 25, 16 de outubro de 1907
Data(s): 1907
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 25, de 16 de outubro de 1907, estabelece as
receitas e as despesas do município, inserindo os gastos com os serviços de
arborização e parques e jardins.
Art. 2 “Fica o Prefeito auctorizado a despender no mesmo exercicio
a quantia de seiscentos e noventa e quatro contos de réis, com os
seguintes serviços:
[...]
§ 5º - Acquisição de materiaes, obras não especificadas e
pessoal operario extraodinario:
a) Serviço de luz electrica
b) Serviço de viação electrica
c) Serviço de telephones
d) “ “ arborização
e) “ “ aguas
f) “ “ esgoto
g) “ “ parque e jardins
h) “ “ ferragens e forragens

10:000$000
15:000$000
3:000$000
4:800$000
8:000$000
8:000$000
12:000$000
6:000$000”

16
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 32, de 23 de outubro de 1908
Data(s): 1908
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições.
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 32, de 23 de outubro de 1908, se refere à cobrança
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de impostos pelo município de Belo Horizonte e à autorização de ações do
prefeito. O artigo 3 prevê, entre um de seus aspectos, que os causadores de
danos à arborização pública da cidade ficam sujeitos a pagar multas de 5$000
ou o dobro, se o ato for reincidente.
Art. 3: “Ficam sujeitos a multa de 5$000 e ao dobro nas reincidencias:
primeiro, os indivíduos que maltratarem animaes nas vias públicas;
segundo, os indivíduos ou seus responsáveis, quando menores, que
damnificarem a arborização publica ou materiaes pertencentes à
Prefeitura, ou de qualquer modo estragarem ou rabiscarem edifícios
públicos ou particulares”.

17
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 36, de 15 de fevereiro de 1909
Data(s): 1909
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 36, de 15 de fevereiro de 1909, em seu artigo
4, autoriza a fixação de quadros artísticos de madeira ou metal destinados a
anúncios ao redor das árvores nas ruas da cidade.
Art. 4: “O Prefeito poderá conceder a quem o requerer permissão para
colocar ao redor das arvores das ruas, quadros artísticos de madeira
ou metal destinados a anúncios ficando os concessionários desobrigados de qualquer imposto para tal fim”.

18
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 002
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 40, de 30 de setembro de 1909
Data(s): 1909
Nível de descrição: item documental
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 40, de 30 de setembro de 1909, se refere ao
estabelecimento de regras para a cobrança de taxas e impostos. O artigo 17,
parágrafo 4º, diz respeito à concessão de abatimento na taxa de água aos
indivíduos da área suburbana que se dedicassem à horticultura, desde que
cultivassem no mínimo 2.000 metros de terreno, tivessem licença para a venda
de seus produtos e utilizassem mais do que 5.000 litros de água diariamente.
Art. 17, §4°: “Os indivíduos que na zona suburbana se dedicarem á horticultura, cultivando no mínimo 2.000 metros de terreno e tiverem
licença para a venda de seus productos, gosarão do abatimento de 30%
no pagamento das taxas d’agua, desde que diariamente consumam
mais que 5.000 litros”.

19
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 003
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 58, de 14 de outubro de 1912
Data(s): 1912
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 58, de 14 de outubro de 1912, altera partes das
tabelas de cobrança de impostos e taxas existentes nas leis e regulamentos da
Prefeitura. O artigo 9, alínea a, estabelece que a cobrança da taxa sanitária – que
compreende, entre outros aspectos, a capina e a roçada de matos – recaia sobre
cada habitação ou estabelecimento, fossem eles do mesmo prédio e pavimento
ou em prédios e pavimentos diferentes.
Art.9, a: “a taxa sanitária que comprehende [...] capina, [...] roçada de
mattos circumvisinhos dos prédios, [...] recairá sobre cada habitação
ou estabelecimento distincto, sejam no mesmo prédio o pavimento ou
em prédios e pavimentos diferentes”.
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20
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 003
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 60, de 14 de outubro de 1912
Data(s): 1912
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 60, de 14 de outubro de 1912, diz respeito à
criação de uma exposição anual dos produtos hortifrutigranjeiros e industriais
do município, a se realizar em época prefixada e dividida em cinco seções: 1ª)
Produtos de pequenas lavouras; 2º) Avicultura e apicultura; 3ª) Horticultura
e floricultura; 4ª) Pomicultura; 5ª) Produtos industriais. Seguem-se então,
em seus diversos artigos, algumas regras e premiações para a exposição. No
artigo 5, o prefeito é autorizado a dar prêmios entre 200$000 e 2:000$000 aos
proprietários dos terrenos que plantassem de quinhentas a duas mil plantas de
árvores florestais, entre elas o eucalipto e a palmeira.
Art. 1º - Fica creada uma exposição annual dos productos do municipio, a qual se realizará em época prefixada e dividida nas seguintes
secções:
1º) Productos de pequenas lavouras.
2º) Avicultura e apicultura.
3º) Horticultura e floricultura.
4º) Pomicultura.
5º) Productos industriaes.
Art.4 “O Prefeito poderá encarregar a Sociedade Mineira de Agricultura da organização e direcção da exposição, gastando para isso até a
quantia de 5:000$000”.
Art.5 “Fica o Prefeito auctorizado a dar prêmios de... 200$000 a
2:000$000 aos proprietarios de terrenos no municipio que plantarem
de quinhentas á duas mil plantas de arvores florestaes, taes como:
eucalyptus, canelleiras, ipê, cambuy, palmeiras, cedro rosa, sucupira,
folha de bolo, pinheiras, canella, sassafraz e vinhatico”.
§ 1° “Taes premios só serão concedidos depois de decorridos dois anos
da plantação e precedendo parecer de uma comissão, para tal fim
nomeada”.
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§ 2° “A Prefeitura fornecerá, gratuitamente, as plantas que tiver em
seu viveiro”.

21
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 003
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 62, de 14 de outubro de 1912
Data(s): 1912
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 62, de 14 de outubro de 1912, dispõe sobre
construções e urbanização das zonas urbana e suburbana, entre outros temas.
O artigo 1 estende à zona suburbana a obrigação disposta em lei datada de
1911 para edificações na zona urbana, mas somente nos casos em que as
respectivas ruas e avenidas estivessem providas de água, esgoto, energia
elétrica, calçamento e arborização.
Art. 1 “É applicavel á zona suburbana o dispositivo do artigo dez da
lei de trinta de setembro de mil novecentos e onze, uma vez que as
respectivas ruas e avenidas estejam providas de agua, luz e exgottos,
calçamento e polyedro, macadam e arborização”.
Paragrapho único - Os passeios nessas ruas e avenidas terão as seguintes dimensões:
a) as ruas de 10 metros de largura, terão o passeio de 1 metro e 50.
b) as ruas de 14 a 15 m. de largura terão o passeio de 1m. e 50.
c) as ruas de 20m.0 de largura terão o passeio de 2m.
d) as avenidas terão o passeio de 2m e 50.

22
Código de referência: BRMGAPCBH//C.11 / a - 004
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 68, de 10 de outubro de 1913
Data(s): 1913
Nível de descrição: item documental
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 68, de 10 de outubro de 1913, autoriza o prefeito
a fazer as operações de crédito necessárias à aquisição de hidrômetros para
a distribuição de água na cidade. O artigo 2, parágrafo 4°, estabelece que os
proprietários dedicados à pomicultura e à horticultura que tivessem áreas
de cultivo maiores que dois mil metros quadrados, e cujo consumo de água
excedesse cinco mil litros diários, teriam 30% de desconto na taxa de consumo
excedente de três mil litros diários.
Art. 2, §4°: “Os proprietarios de terrenos applicados á pomicultura
a á horticultura cuja área cultivada axceda [sic] de dois mil metros
quadrados, [...] cujo consumo util exceder de cinco mil litros diários,
gosarão do abatimento de trinta por cento da taxa para o consumo
excedente de três mil litros diários, verificado pelo hydrometro”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a – 005
Título: Leis Municipais
Lei n° 78, de 21 de outubro de 1914
Data(s): 1914
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 78, de 21 de outubro de 1914, trata da divisão
em lotes dos terrenos devolutos, sob o domínio da Prefeitura, situados nas
cercanias de Belo Horizonte. A lei dispõe sobre a arborização destes lotes, sobre
a conservação das matas nas cercanias da capital, nas encostas e cabeceiras
de mananciais, estabelecendo multas para os infratores. O artigo 2 trata da
entrega dos lotes pelo prefeito aos empreiteiros que se comprometessem, por
meio de contratos, a plantarem árvores frondosas e outras determinadas por
ele, e a conservar a arborização já existente. O artigo 3 prevê pagamento a tais
empreiteiros por árvore plantada e conservada.
Art. 1 “Os terrenos devolutos, nas cercanias de Bello Horizonte, que se
acham sob o domínio da Prefeitura, serão divididos em lotes de quatro
a cinco hectares.
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Art. 2 O Prefeito entregará esses lotes a empreiteiros que se compromettam, por meio de contractos, a plantal-os com arvores frondosas
e outras determinadas pelo Prefeito, e a conservar a arborização já
nelles presentes.
Art. 3 A Prefeitura pagará a cada empreiteiro a quantia de duzentos
a trezentos réis, por cada arvore plantada, pegada e conservada pelo
empreiteiro, durante o prazo de 3 annos.
Art. 4 Os terrenos assim arborizados só poderão ser alienados a
particulares que se compromettam, em clausulas contractuaes com a
Prefeitura, a conserval os [sic] como taes e que indemnizem a Prefeitura da despesa do plantio das arvores.
Art. 5 A partir do presente exercício, ficará consignada no orçamento a verba de oito contos de réis, especialmente destinada a fins da
presente lei.
Art. 6 O Prefeito adoptará medidas rigorosas que impeçam a devastação de mattas, nas cercanias da Capital e na encostas e cabeceiras de
mananciaes, dentro do município, impondo multas de vinte mil réis a
cem mil réis, aos infractores”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 005
Título: Leis Municipais
Lei n° 79, de 21 de outubro de 1914
Data(s): 1914
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 79, de 21 de outubro de 1914, refere-se à limpeza
de vias e praças públicas na zona urbana e suburbana. Os artigos 3 e 4 tratam
da varredura, capina e irrigação de áreas calçadas e não calçadas.
Art. 1 “A cidade de Bello Horizonte, em sua zona urbana, será dividida
em tantas pequenas secções quantas sejam necessárias para o serviço
de rigorosa limpeza das vias e praças publicas.
Art. 3 O serviço de limpeza visado pela presente lei consiste na varredura
e na irrigação da área calçada e na capina e irrigação da área não calçada.
Art.4 O serviço de varredura será feito diariamente, á noite, em horas
de repouso da população, e o de irrigação tantas vezes durante o dia,
quantas sejam necessarias para a extincção do pó.
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Art.5 Quando as condições financeiras o permittam, taes serviços deverão se extender á zona suburbana, em suas partes mais povoadas”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 005
Título: Leis Municipais
Lei n° 80, de 23 de outubro de 1914
Data(s): 1914
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 80, de 23 de outubro de 1914, estabelece as
receitas e despesas do município e dispõe sobre os gastos com arborização nos
terrenos baldios dos arredores de Belo Horizonte.
Art. 2º - Fica o Prefeito auctorizado a despender, dentro do exercicio
de mil novecentos e quinze, a quantia de mil trezentos e sete contos
seiscentos cincoenta e um mil e seiscentos réis, com os serviços especificados nas seguintes rubricas:
§ 1º - Secretaria do Conselho:
a) Official da Secretaria, dois contos e quatrocentos mil réis;
b) Amanuense, um conto de réis;
c) Continuo servente, um conto quatrocentos e quarenta mil réis.
d) Expediente, um conto e quinhentos mil réis;
§ 2º - Pessoal technico e administrativo da Prefeitura, cento e setenta
e cinco contos seiscentos e cincoenta mil réis;
§ 3º - Despesa com arrecadação da divida activa, seis contos de réis;
§ 4º - Fiscalização do serviço de electricidade, doze contos de réis;
§ 5º - Expediente da Prefeitura, dez contos de réis;
§ 6º - Limpeza publica, remoção de lixo etc, setenta e seis contos de
réis;
§ 7º - Pessoal operario da Prefeitura, cento e cincoenta contos de réis;
§ 8º - Juros e amortização da divida municipal, trezentos contos de
réis;
§ 9º - Iluminação publica, cento e vinte contos de réis;
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§ 10 - Energia electrica despendida, conforme o decreto numero mil
quinhentos e dezesseis, noventa contos de réis;
§ 11 - Forragem e ferragem, tres contos de réis;
§ 12 - Bibliotheca Municipal, um conto de réis;
§ 13 - Arborização dos terrenos baldios, nos arredores de Bello Horizonte, oito contos de réis;
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 006
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 87, de 1º de fevereiro de 1915
Data(s): 1915
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Por meio da Lei n° 87, de 1º de fevereiro de 1915, o prefeito
concede à Escola Mineira de Agronomia e Veterinária o terreno necessário à
construção de seu edifício-sede. No artigo 3, a referida escola fica obrigada a
fornecer gratuitamente à Prefeitura plantas destinadas à arborização da capital.
Art. 3: “Fica obrigada a referida Escola: 1º, a fornecer gratuitamente
á prefeitura, logo que tenha installação, os seus viveiros, plantas destinadas á arborização da Capital; 2º, a admitir gratuitamente até seis
alunos, mediante requisição do Prefeito”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 006
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 93, de 4 de outubro de 1915
Data(s): 1915
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Por meio da Lei n° 93, de 4 de outubro de 1915, o prefeito
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fica autorizado a vender ao Dr. José Carneiro de Resende um terreno pelo
preço mínimo de trinta réis por metro quadrado, com a condicionante de se
estabelecer uma plantação de mangueiras no local.
Art. 1 “Fica o Prefeito auctorizado a vender por preço não inferior
a trinta réis por metro quadrado, ao dr. José Carneiro de Resende,
na antiga zona de sítios, o terreno por elle requerido ou outro que o
Prefeito julgar mais conveniente, e que seja necessário a uma grande
plantação de mangueiras”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 007
Título: Leis Municipais
Lei n° 117, de 17 de outubro de 1916
Data(s): 1916
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 117, de 17 de outubro de 1916, autoriza o prefeito
a ceder gratuitamente um terreno na zona suburbana da capital ao Centro da
Colônia Portuguesa para a construção de um edifício destinado ao hospital da
associação. Em contrapartida, o Centro da Colônia Portuguesa fica obrigado a
observar as leis e regulamentos municipais sobre as habitações coletivas, tal
como a arborização da parte não construída no terreno.
Art.1 “Fica o Prefeito auctorizado a ceder gratuitamente ao Centro
da Colonia Portugueza, desta Capital, depois de registrados devidamente os seus estatutos, terreno na zona suburbana e á distancia
nunca menor que cincoenta metros das habitações particulares mais
próximas, para nelle construir o edifício destinado ao hospital da
mesma Associação, não podendo, porém, exceder de um quarteirão a
área desse terreno.
Art. 2 O Centro da Colonia Portugueza se obrigará a observar todas as
leis e regulamentos municipaes applicaveis ás habitações collectivas,
inclusive a arborização da parte não construida, e não poderá destinar
a fins differentes dos que se propõe o terreno que lhe for cedido na
conformidade do artigo precedente”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 008
Título: Leis Municipais
Lei n° 138, de 16 de outubro de 1917
Data(s): 1917
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 138, de 16 de outubro de 1917, trata dos bens
patrimoniais do município. O artigo 16 do capítulo VI, destinado às “Disposições
gerais”, se refere aos terrenos municipais reservados para a formação de reserva
florestal na cidade.
Art.16: “Dos terrenos municipaes serão reservados quaesquer minas
e fontes mineraes, as mattas e as terras que forem necessarias para a
formação da reserva florestal da cidade”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 008
Título: Leis Municipais
Lei n° 141, 19 de outubro de 1917
Data(s): 1917
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 141, 19 de outubro de 1917, estabelece as receitas
e as despesas do município, definindo o número, a forma de distribuição e os
vencimentos dos funcionários por categorias, como a de zelador de matas.
Art. 1 “O pessoal technico e administrativo da Prefeitura, quanto a
seu numero, distribuição e respectivos vencimentos, se regulará pela
tabella annexa a esta lei e seguintes disposições.
[...]
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Pessoal Technico e administrativo
1 Prefeito
12:000$000
2 Directores a
700$, 8:400$, 16:800$000
1 Secretario
7:200$000
3 Chefes de secção a
600$, 7:200$, 21.600$000
1 Fiscal de serviços de electricidade, a
700$000, 8:400$000
1 Advogado, a
300$, 3:600$000
1 Guarda livros, a
400$, 4:800$000
2 Primeiros escripturarios, a
400$, 4:800$, 9:600$000
3 Segundos ditos, a
300$, 3:600$, 10:800$000
4 Amanuenses, a
200$, 2:400$, 9:600$000
1 Fiel do thesoureiro, a
300$, 3:600$000
2 Agentes fiscaes de primeira
classe, a
250$, 3:000$,6:000$000
3 Ditos de segunda classe, a
200$, 2:400$, 7:200$000
1 Ajudante do Tombamento, a
300$, 3:600$000
1 Archivista, a
150$, 1:800$000
1 Agrimensor, a
300$, 3:600$000
2 Desenhista, a
150$, 1:800$, 3:600$000
1 Almoxarife, a
300$, 3:600$000
1 Guarda do Almoxarifado, a
150$, 1:800$000
2 Zeladores: Theatro
e Mattas, a
150$000, 1:800$000,3:600$000
1 Mestre de obras, a
300$, 3:600$000
2 Fiscaes de obras a
300$, 3:600$, 7:200$000
1 Fiscal de aguas, a
300$, 3:600$000
2 Fiscaes de hygiene, de primeira classe, a 200$, 2:400, 4:800$000
2 Ditos de segunda classe, a
150$, 1:800$, 3:600$000
Administradores do Matadouro,
Mercado e Cemiterio a
225$, 2.700$, 8:100$000
Administrador do foro de lixo, a
200$, 2:400$000
1 Bibliothecario, a
300$, 3:600$000
1 Porteiro protocolilsta, a
220$, 2:640$000
1 Continuo a
120$, 1:440$000
3 Serventes inclusivé o do Mercado, a
110$, 1:220$, 3:960$000
Total
187:740$000.”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 010
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 172, 2 de outubro de 1919
Data(s): 1919
Nível de descrição: item documental
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 172, 2 de outubro de 1919, estabelece as receitas
e as despesas do município e especifica os gastos com diversos serviços, entre
os quais a conservação de mananciais e matas.
Art. 2 “Fica o Prefeito autorizado a despender, durante o exercicio de
1920, a quantia de 1.302:411$600, com os serviços especificados nos
seguintes parágrafos:
§ 1º - Conselho Deliberativo:
Pessôal - Oficial secretario, 4:000$000; amanuense, 1:800$000;
porteiro-servente, 1:800$000; Expediente e publicações, 4:000$000;
Serviço taquigráfico, 2:400$000 14:000$000
§ 2º - Pessoal técnico e administrativo da Prefeitura
§ 3º - Despêsa com a arrecadação da divida ativa

203:662$000
12:000$000

§ 4º - Juros de emprestimos e de Banco

256:000$000

§ 5º - Iluminação pública, telefones, etc

125:000$000

§ 6º - Energia elétrica ás industrias

130:000$000

§ 7º - Limpêsa pública

60:000$000

§ 8º - Remoção de lixo

45:000$000

§ 9º - Pessoal operário da Diretoria de Higiene

30:000$000

§ 10 - Pessoal operário da Diretoria de Obras

30:000$000

§ 11 - Expediente da Prefeitura

6:000$000

§ 12 - Biblioteca Municipal

500$000

§ 13 - Extinção de formigas

5:000$000

§ 14 - Diferenças de vencimentos

1:440$000

§ 15 - Porcentagens aos fiscais recebedores

16:000$000

§ 16 - Eventuais

20:000$000

§ 17 - Conservação de mananciais, matas, etc
§ 18 - Conservação e construção de calçamento

8:000$000
50:000$000

§ 19 - Auxilios:
a) Santa Casa, Maternidade, e Asílo “Afonso Pena”
b) Orfanato de Santo Antonio

20:000$000;
3:000$;
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c) Assistência á Pobrêsa
d) Damas de Caridade
e) Associação Protetôra da Infância
f) Liga contra a Tuberculose

3:000$;
3:000$;
1:000$;
800$0000
30:800$000

§ 20 - Amortização de contas de exercícios
encerrados e de emprestimos
§ 21 - Obras públicas

35:847$600
163:062$000
Total 1.302:411$600”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 011
Título: Leis Municipais
Lei n° 201, de 4 de outubro de 1921
Data(s): 1921
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Por meio da Lei n° 201, de 4 de outubro de 1921, o prefeito
fica autorizado a conceder ao engenheiro Luiz Caetano Ferraz, ou à sua empresa,
o privilégio por vinte anos para construir e explorar um estabelecimento de
balneário modelo nos terrenos do Parque Municipal Américo Renné Giannetti.
No artigo 1, definem-se as obrigações do contratante [Luiz Caetano Ferraz] em
relação à conservação e manutenção da área verde do parque.
Art.1º “Fica o Prefeito auctorizado a conceder ao engenheiro Luiz Caetano Ferraz, ou á empresa que o mesmo organizar, privilegio por vinte
annos, para construir e explorar, em terrenos do Parque Municipal um
estabelecimento balneario modelo.
§1° Para esse fim poderão ser concedidos ao contractante, ou empresa
que por elle organizar, dois lotes de terrenos com áreas de 50x50 e de
20x30 nos pontos considerados convenientes, de acordo com o Prefeito, sem prejuizo das bemfeitorias e plantas florestaes existentes nas
proximidades dos mesmos”.
§2° O contractante se obriga durante o prazo do privilegio:
I – A limpar, conservar e embellezar a zona circumdante, dentro de
um raio previamente convencionado com o Prefeito.
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II – Manter o estabelecimento com todos os melhoramentos modernos, aconcelhados pela sciencia em estabelecimentos hydrotherapicos.
III - A construir jardins e alamedas bastante illuminados, á noite,
dotados dos necessarios bancos e pequenas mesas de ferro ao ar livre.
IV – A captar a jusante da primeira ponte existente no Parque Municipal, as aguas do ribeirão Acaba-Mundo, que deverão atravessar um
filtro industrial para depois serem utilizadas na piscina annexa ao estabelecimento balneario, donde serão novamente lançadas ao ribeirão
devidamente canalizadas”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 011
Título: Leis Municipais
Lei n.202, 4 de outubro de 1921
Data(s): 1921
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n.202, 4 de outubro de 1921, estabelece as receitas
e as despesas do município, incluindo gastos com a conservação de mananciais
e matas.
Art. 2 “Fica o Prefeito auctorizado a despender, no presente exercicio
de 1922, a quantia de 1.462:091$600, com os seguintes serviços:
§ 1º - Conselho DELIBERATIVO:
[...]
Somma
§ 2º - Bonificação ao pessoal do Conselho, lei 191
§ 3º - Pessoal technico e administrativo
§ 4º - Bonificação ao pessoal administrativo, lei 191

18:000$000
1:430$000
220:799$304
27:855$864

§ 5º - Juros de emprestimos e de bancos

267:000$000

§ 6º - Illuminação Publica, telephone, etc

180:000$000

§ 7º - Energia electrica as industrias

70:000$000

§ 8º - Serviço de fiscalização de electricidade

12:000$000

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 43

§ 9º - Limpeza Publica

84:000$000

§ 10º - Remoção de lixo

45:000$000

§ 11º - Pessoal operario da Directoria de Obras

100:000$000

§ 12º - Pessoal Operario da Directoria de Hygiene

36:000$000

§ 13º - Serviço de transporte da carne verde

11:000$000

§ 14º - Expediente da Prefeitura

10:000$000

§ 15º - Extinção de formigas
§ 16º - Biblioteca municipal
§ 17º - Porcentagem aos fiscaes arrecadadores

4:000$000
500:$000
16:000$000

§ 18º - Idem, cobrança de divida

9:000$000

§ 19º - Conservação de mananciais, mattas, etc

8:000$000

§ 20º - Conservação de calçamento

25:000$000

§ 21º - Auxilios:
[...]
Somma

36:500$000

§ 22º - Amortização de contas do exercicio findo

32:576$432

§ 23º - Obras Publicas, serviços novos
§ 24º - Eventuaes

208:330$000
35:000$000

§ 25º - Subvenção á associação escolar S. José
para manutenção das escolas primarias,
a seu cargo

3:000$000

§ 26º - Idem, á associação do Empregados do
comercio para manutenção de uma escola primaria
nocturna

1:000$000

Total
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Código de referência: BRMGAPCBH//: C.11 / a - 012
Título: Leis Municipais
Lei n° 226, de 2 de outubro de 1922

1.462:091$600”
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Data(s): 1922
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Na Lei n° 226, de 2 de outubro de 1922 – que modifica
as disposições do regulamento de construções – o artigo 6 estabelece que,
nos prédios recuados da zona urbana, a faixa de fronteira livre destinada a
jardim deveria ser de no mínimo três metros e os arruamentos deveriam ser
cimentados, “macadamisados” ou calçados por outro processo semelhante.
Art. 6: “Nos predios recuados, da zona urbana, a faixa fronteira livre,
destinada a jardim, será no mínimo de três metros e os arruamentos
serão cimentados, macadamisados ou calçados por outro processo
semelhante”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 012
Título: Leis Municipais
Lei n° 228, de 10 de outubro de 1922
Data(s): 1922
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 228, de 10 de outubro de 1922, estabelece as
receitas e as despesas do município, incluindo gastos com arborização e
conservação de mananciais.
Art. 2 “Fica o Prefeito auctorizado a despender no exercicio de 1923, a
quantia de 1.778:211$600 com os seguintes serviços:
§ 1º - Conselho Deliberativo:
a) Director da Secretaria
b) Amanuense
c) Porteiro-servente
d) Expediente
e) Serviço tachygraphico

6:500$000
2:800$000
2:400$000
4:000$000
4:000$000
19:700$000
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§ 2º - Bonificação ao pessoal do Conselho

1:430$000

§ 3º - Pessoal techinico e administrativo

220:800$000

§ 4º - Bonificação ao pessoal techinico
e administrativo

27:850$000

§ 5º - Juros do empréstimo e de Bancos

267:000$000

§ 6º - Illuminação publica e telephone

180:000$000

§ 7º - Energia electriva as Industrias

30:000$000

§ 8º - Serviço de fiscalização de electricidade

12:000$000

§ 9º - Pessoal operario da Directoria de Obras

100:000$000

§ 10 - Directoria de Hygiene: pessoal operario,
limpeza e remoção de lixo

170:000$000

§ 11 - Serviço de transporte de carne verde

11:000$000

§ 12 - Expediente da Prefeitura

15:000$000

§ 13 - Extincção de formigas

4:000$000

§ 14 - Bibliotheca Municipal

5:000$000

§ 15 - Cobrança de divida activa

9:000$000

§ 16 - Arborização, conservação de mananciaes, etc 30:000$000
§ 17 - Auxilios:
[...]

40:500$000

§ 18 - Amortização da divida fluctuante

60:000$000

§ 19 – Eventuaes

50:000$000

§ 20 - Obras publicas
Total

484:931$600
1.778:211$600”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 013
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 250, de 14 de abril de 1923
Data(s): 1923
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
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Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O artigo 2 da Lei n° 250, de 14 de abril de 1923, autoriza
o prefeito a conceder o direito de exploração de diversões lícitas no Parque
Municipal Américo Renné Giannetti à iniciativa privada, isentando do pagamento
de impostos e taxas municipais pelo mesmo prazo de duração do contrato,
desde que se conservassem os gramados e jardins do parque.
Art.1º “Fica o Prefeito auctorizado a conceder a empresas ou particulares o direito de exploração de toda sorte de diversões licitas no Parque
Muncipal, mediante contracto em que se ressalvem os interesses do
muncipio.
Art.2º Fica autorizado, egualmente, a conceder isenção do pagamento de impostos e taxas municipaes pelo mesmo prazo de duração do
contracto, desde que o contractante se obrigue á conservação dos
gramados, jardins, etc.”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 013
Título: Leis do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Lei n° 264, de 9 de outubro de 1923
Data(s): 1923
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 264, de 9 de outubro de 1923, dispõe sobre
construções na capital. Os artigos 4º e 5º dizem respeito à área verde das
construções e indicam, de acordo com o gênero do terreno, o estabelecimento
de cercas vivas, gramados e jardins, deixando também a possibilidade de
fornecimento de plantas por parte da Prefeitura.
Art.4º “Nos arrebaldes, onde as construcções possam approximar-se
do genero de campo, serão permittidas cercas vivas seguindo o alinhamento da rua, e mesmo simples gramados.
Art.5º Nos bairros denominados operarios e militares, situados na
zona suburbana [...]
§ 1° As casas devem ser rebocadas e caiadas interna e externamente, e
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dispor de installação sanitária simples, ligada a uma fossa absorvente,
quando não haja rede de exgotto no local e ficarão recuadas do alinhamento, sempre que posivel, tendo a frente terreno ajardinado e sendo
permittidas cercas vivas.
§ 2º Para o fim previsto neste artigo, a Prefeitura poderá fornecer
plantas, mediante modica retribuição, de accordo com os typos a
serem approvados pelo Prefeito”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 014
Título: Leis e Decretos do Conselho Deliberativo
Lei n° 279, 3 de outubro de 1924
Data(s): 1924
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 279, 3 de outubro de 1924, estabelece as receitas
e as despesas do município, incluindo gastos com parque, jardins e arborização.
Art. 2 “Fica o Prefeito auctorizado a despender, no exercicio de 1925, a
quantia de 2.814:800$000, com os seguintes serviços:
§ 1º Conselho Deliberativo:
a) Pessoal da secretaria
b) Expediente
c) Serviço tachygraphico

15:720$000
3:000$000;
4:000$000
22:720$000

§ 2º Pessoal technico e administrativo

290:000$000

§ 3º Amortização de contas de exercicios encerrados,
e de empréstimos
160:000$000
§ 4º juros de emprestimos e dos bancos

263:000$000

§ 5º Illuminação publica e telephones

190:000$000

§ 6º Energia electrica ás industrias

30:000$000

§ 7º Serviços de fiscalização de electricidade

12:000$000

§ 8º Pessoal operario da Directoria de Obras

180:000$000

§ 9º Limpeza publica, remoção e incineração do lixo 200:000$000
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§ 10 Serviço de transporte de carne verde
§ 11 Parque, jardins, arborização, etc.

17:000$000
114:000$000

§ 12 Expediente da Prefeitura

15:000$000

§ 13 Bibliotheca Municipal

10:000$000

§ 14 Cobrança da divida activa

12:000$000

§ 15 Porcentagem de arrecadação

24:000$000

§ 16 Restituições
§ 17 Eventuaes
§ 18 Auxilios:
[...]

8:000$000
100:000$000

61:000$000

§ 19 Obras publicas

1.106:080$000

Total

2.814:800$000”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 015
Título: Leis e Decretos do Conselho Deliberativo
Decreto n° 8, de 6 de fevereiro de 1925
Data(s): 1925
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 8, de 6 de fevereiro de 1925, trata do trânsito
na Rua da Bahia e faz referência à mudança em sua arborização.
“O Prefeito de Bello Horizonte usando de attribuições legaes, e de
conformidade com o paragrapho único, do art. 42, do decreto estadual
n.5030, de 9 de julho de 1918:
Considerando que, com a substituição das arvores da rua da Bahia por
outras, na distancia de um metro e vinte centímetro do meio fio, fica
um espaço de quatro metros entre as arvores e as linhas de bondes,
evitando-se assim o perigo de accidentes com os vehiculos, principalmente automoveis, em trafego na dita rua, ao lado dos bondes;
Considerando a procedência das reclamações do publico sobre a volta
que os vehiculos são obrigados a dar para attingirem determinados
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pontos, á vista da prohibição da subida na Rua da Bahia, das 18 às 21
horas, no trecho comprehendido entre a avenida Affonso Penna e rua
Goytacazes;
Considerando egualmente os inconvenientes decorrentes dessa prohibição, quanto ao accesso, nos dias chuvosos, a diversos estabelecimentos, alli situados;
Decreta:
Art. 1º Fica revogada a Portaria n.12, de 19 de abril de 1923, que
prohibira, das 18 às 21 horas, a subida de automóveis e demais vehiculos de tracção mechanica ou animada, na Rua da Bahia, entre os
cruzamentos com a rua Goytacazes e avenida Affonso Penna.
Art. 2º Este decreto entrará em execução no dia 8 do corrente mez e
revogam-se quaesquer disposições em contrario.
Mando, portanto, a quem o conhecimento e execução do presente
decreto pertencerem, que o cumpra e faça cumprir tão inteiramente
como nelle se contém”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 015
Título: Leis e Decretos do Conselho Deliberativo
Decreto n° 10, de 24 de junho de 1925
Data(s): 1925
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 10, de 24 de junho de 1925, expede o
regulamento dos jardins públicos, das praças ajardinadas e do Parque Municipal
Américo Renné Giannetti. Os artigos 1 e 2 tratam da proibição de condutas nos
jardins e praças e os artigos de 9 a 14 dizem respeito às disposições gerais
sobre o funcionamento das áreas verdes.
Art. 1 “Nos jardins públicos e praças ajardinadas, a cargo da Municipalidade, é prohibida a entrada de:
a) Pessoas ébrias, alienadas, descalças, indigentes e das que não estiverem decentemente trajadas, e bem assim das que levarem comsigo
cães e outros animaes em liberdade, e volumes excedentes de 30 centímetros de largura por 40 de comprimento.
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b) Vehiculos, excepção dos automoveis e velocipede no Parque Municipal até ás 18 horas da tarde;
c) Vendedores ambulantes, com os artigos do seu comercio.
Art. 2 É absolutamente prohibido:
a) Pisar nos grammados e canteiros;
b) Damnificar e tirar os vegetaes, ou pôr-lhes as mãos;
c) Pescar nos tanques;
d) Atirar pedras ou outros projecteis;
e) Entrar nos viveiros;
f) Lançar sobre as alamedas, canteiros e tanques quaesquer objectos
que prejudiquem o asseio e a vegetação;
g) Deitar-se sobre os bancos e outros logares;
h) Fazer algazarras;
i) Dar tiros e queimar fogos de artificio, excepto quanto a estes, no
Parque, com auctorização especial do Prefeito;
j) Affixar disticos e letreiros, escrever ou traçar figuras nas paredes ou
em qualquer outro logar;
k) Atirar aos animaes comida ou qualquer outra cousa;
l) Distribuir annuncios impressos, etc.
m) Jogar serpentinas e confetti;
n) Penetrar nos logares reservados ao pessoal, casas de machinas, etc.;
o) Damnificar os ornatos, estatuas, hermas, bancos, materiaes e
utensílios
[...]
Art.9 Occorrendo dentro do Parque e dos jardins e de seus pavilhões
casos de conflicto, ou de offensa de qualquer natureza a seus enpregados, damnos ás cousas, pratica de actos immoraes, ou prohibidos, será
o delinquente preso e entregue pelo guarda do jardim á auctoridade
policial competente.
Paragrapho único. A infracção dos outros casos de que cogita este
regulamento, será punida com a multa de 10$000, que se elevará a
20$000 na reincidencia, podendo o guarda chamar á ordem os infractores, ou convida-los a retirarem-se, com conhecimento do administrador.
Art. 10 O pessoal do Parque e dos jardins, bem como o dos pavilhões,
procederá com a maior urbanidade para com o publico, devendo em
caso contrario ser levado o facto ao conhecimento da administração
dos jardins.
Art. 11 Serão affixados nos jardins exemplares do presente regulamento.
Art.12 Pela observancia deste regulamento é responsavel o administrador do Parque o dos jardins, e na ausência ou falta deste, o seu
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ajudante, os quaes deverão fiscalizar o procedimento dos porteiros,
guardas e demais empregados, dando-lhes instrucções para a boa
ordem do serviço.
Art. 13 Não é permittida, salvo com auctorização competente, a
entrada nos recintos fechados do Parque, especialmente no viveiro da
arborização lá situado.
Art. 14 O Parque, jardins e praças ajardinadas ficam subordinados á
Secção do Patrimônio”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 015
Título: Leis e Decretos do Conselho Deliberativo
Lei n° 300, de 31 de outubro de 1925
Data(s): 1925
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 300, de 31 de outubro de 1925, trata do orçamento
da receita e fixa as despesas para o exercício de 1926. No artigo 2, divulga
a quantia reservada aos parques, jardins e arborização. O artigo 8 refere-se,
entre outros assuntos, à liquidação das contas e renovação dos contratos da
prefeitura com o governo estadual e ao estabelecimento de um acordo sobre
a indenização dos terrenos retirados do Parque Municipal Américo Renné
Giannetti para construções do Estado.
Art. 2 “É o prefeito auctorizado a despender, no exercício de 1926, a
importância de 3.209:000$000, com os serviços municipaes, na fórma
abaixo:
§ 1. Conselho Deliberativo: a) Pessoal da Secretaria 15:720$000;
b) Expediente, 3:000$000; c) Serviço tachygraphico, 4:000$000;
22:720$000.
§ 2. Pessoal technico e administrativo, 312:000$000.
§ 3. a) Amortização de contas de exercícios encerrados e de empréstimos, 160:00$000; b) Juros de empréstimos e dos Bancos,
249:054$000; c) amortização e juros de emprestimos de abastecimento de água 170:500$000.
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§ 4. Illuminação pública e telephones, 200:000$000.
§ 5. Energia elétrica ás industrias, 30:000$000.
§ 6. Serviço de fiscalização de electricidade, 12:000$000.
§ 7. a) Pessoal operário da 1ª Directoria de Obras, 136:000$000; b)
Pessoal operário da 2ª Directoria de Obras, 84:000$000.
§ 8. Limpeza publica e remoção de lixo, 200:000$000.
§ 9. Serviços de transportes de carne verde, 18:000$000.
§ 10. Parque, jardins, arborizações, etc., 126:000$000.
§ 11. Expediente de Prefeitura, 15:000$000.
§ 12. Bibliotheca Municipal, 6:000$000.
§ 13. Cobrança da divida activa, 10:000$000.
§ 14. Porcentagem de arrecadação, 30:000$000.
§ 15. Restituições, 8:000$000.
§ 16. Eventuaes, 150:000$000.
§ 17. Auxílios [...] 73:500$000.
§ 18. Bonificação aos funccionarios, 84:000$000.
§ 19. Obras Publicas, 1,142:226$000
Total: 3.209:000$000”
[...]
Art.8 Fica o prefeito auctorizado: 1.º A abrir os necessários créditos á
execução dos dispositivos de leis que não tenham a competente dotação orçamentária; 2º A realizar operações de credito no paiz ou fora
delle, em moeda nacional ou extrangeira, mediante accordo com o governo do Estado, garantido-as com as rendas do município, e destinando a sua importancia á consolidação das dividas da Prefeitura e a novos
serviços da Capital; 3º A liquidar as contas e renovar os contractos da
Prefeitura com o Estado, podendo compor ou transigir nos termos do
art. 1.º da lei estadual n° 849, de 13 de outubro de 1923, e bem assim
a entrar em accordo sobre a indemnização dos terrenos retirados do
Parque Municipal e outros, para construcções e serviços do Estado”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 076
Título: Legislação Municipal
Decreto Lei n° 313, de 28 de outubro de 1926
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Data(s): 1926
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto Lei n° 313, de 28 de outubro de 1926, orça as
receitas e fixa as despesas para o exercício de 1927 e, no artigo 2, inclui os
gastos com parque, jardins e arborização.
Art. 2 “É o Prefeito auctorizado a despender no exercício de mil novecentos e vinte e sete a importancia de três mil seiscentos e noventa
e quatro contos e duzentos e cincocoenta [sic] mil réis, com serviços
municipaes, na forma abaixo.
DISTRICTO DA CIDADE
§ 1º Conselho Deliberativo
a) pessoal da Secretaria, quinze contos, setecentos e cincoenta mil reis;
b) expediente, três contos;
c) serviço tachygraphico, quatro contos - vinte e dois contos, setecentos e cincoenta mil réis [sic].
§ 2º Pessoal technico e administrativo, quatrocentos e cincoenta
contos.
§ 3º Amortização e juros de emprestimo, quinhentos e quarenta contos e seiscentos mil réis.
§ 4º Pessoal operario das Directorias de Obras, trezentos e trinta
contos.
§ 5º Parque, jardins e arborização, cento e cincoenta contos.
§ 6º Expediente da Prefeitura, quinze contos.
§ 7º Bibliotheca Municipal, seis contos.
§ 8º Porcentagem de divida activa, oito contos.
§ 9º Idem, de arrecadação geral, trinta contos.
§ 10º Restituições, oito contos.
§ 11º Eventuaes, trezentos e cincoenta contos.
§ 12º Auxílios da taxa de assistência: [...] cento e um contos e quinhentos mil réis.
§ 13º Serviço de transporte de carne, dezoito contos.
§ 14º Obras publicas, mil seiscentos e cincoenta e nove contos cento e
oitenta e oito mil e duzentos réis.”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 016
Título: Leis e Decretos Municipais / Decretos Estaduais do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte
Decreto n° 16, de 12 de maio de 1927
Data(s): 1927
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 16, de 12 de maio de 1927, regulamenta os
serviços da Prefeitura. O artigo 3 dispõe sobre as repartições da prefeitura e
vincula a Inspetoria de Matas e Jardins à Diretoria Geral de Obras e Serviços. O
artigo 112 prevê que as atribuições da Diretoria Geral que não lhe competirem
imediatamente devem ser distribuídas entre outros departamentos, tais como
as Inspetorias de Matas e Jardins. O artigo 130 refere-se às atribuições da
Inspetoria de Matas e Jardins. Entre suas funções estava o plantio, conservação
e replantio das matas pertencentes à Prefeitura, com atenção especial para os
mananciais; a guarda e conservação de parques e jardins públicos; a arborização
da cidade e a manutenção dos viveiros para arborização. O artigo 131 designa
os cargos daquela inspetoria.
Art. 3 “As obras e serviços à cargo da Prefeitura serão executados, de
acôrdo com a sua natureza e especialidade, pelas seguintes repartições:
a) Gabinete do Prefeito;
b) Secretaria;
c) Diretoria Geral de Obras e Serviços;
d) Diretoria do Patrimônio;
e) Diretoria da Fazenda;
f) Gabinete do Advogado;
§ 1º A Diretoria Geral de Obras e Serviços será sub-dividida em:
a) Sub-Diretoria de Obras;
b) Sub-Diretoria de Águas;
c) Secção de Higiêne;
d) Inspetoria de Matas e Jardins
e )Almoxarifado
[...]
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Art. 112 As atribuições da Diretoria Geral que não lhe competirem
imediatamente serão distribuidas pelos seguintes departamentos:
a) Sub-Diretoria de obras;
b) Sub-Diretoria de águas;
c) Secção de Higiêne;
d) Inspetorias de Matas e Jardins;
e) Almoxarifado
[...]
Art. 130 Cabe á Inspetoria de Matas e Jardins:
I – O plantio, conservação e replantio das matas pertencentes á Prefeitura, sobretudo das que protegem mananciais;
II – A guarda e conservação dos parques e jardins públicos e monumentos neles existentes;
III – A arborização da cidade, seu plantio, substituição, póda e conservação;
IV – A fiscalização da caça e da pesca;
V – A estimulação da pequena lavoura, da pomicultura e avicultura;
VI – O combate ás formigas e em geral ás pragas prejudiciais á lavoura;
VII – A manutenção de viveiros para a arborização das ruas e de flôres
e árvores frutiferas para fornecimento aos particulares;
VIII – A fiscalização do comércio de plantas e flores, e das diversões
nos parques e jardins.
Art. 131 É o seguinte o pessoal da secção:
1 inspetor de matas e jardins;
1 auxiliar-amanuense;
1 zelador de matas”.

44
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 017
Título: Leis e Decretos Estaduais e Municipais do Conselho Deliberativo
Lei n° 338, 30 de outubro de 1928
Data(s): 1928
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 338, 30 de outubro de 1928, estabelece as receitas
e as despesas do município, incluindo gastos com a Diretoria Geral de Obras e
Serviços, à qual estava vinculada a Inspetoria de Matas e Jardins.
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Art. 2 “É o Prefeito autorizado a despender no exercicio de 1929 a
importância de 4.574:943$000 (quatro mil quinhentos e setenta e
quatro contos novecentos e quarenta e tres mil réis), com os serviços
municipaes, assim distribuidos:
[...]
§ 4º - Directoria Geral de Obras e Serviços:
a) Gabinete da Directoria.
10. Pessoal
11. Expediente geral
Somma

26:880$000
30:000$000
56:880$000

b) Sub-Directoria de Obras:
12. Pessoal technico e administrativo
13. Pessoal operário
14. Material de conservação
Somma

270:120$000
60:000$000
50:000$000
380:120$000

c) Sub-Directoria de Aguas:
15. Pessoal technico e administrativo
16. Pessoal operário
17. Material de conservação
Somma

155:040$000
60:000$000
80:000$000
295:040$000

d) Secção de Hygiene:
18. Pessoal administrativo
19. Pessoal operário
20. Material
Somma

63:720$000
60:000$000
3:000$000
126:720$000

e) Inspectoria da Limpeza Publica:
21. Pessoal administrativo
22. Pessoal operário
23. Material
Somma

18:840$000
200:000$000
5:000$000
223:840$000

f) Inspectoria de Mattas e Jardins:
24. Pessoal technico e administrativo
25. Pessoal operário
26. Material
Somma

16:320$000
200:000$000
5:000$000
221:320$000

g) Almoxarifado:
27. Pessoal administrativo
28. Pessoal operário

32:820$000
20:000$000
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29. Material
Somma
Total

5:000$000
57:820$000
1.361:740$000
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 018
Título: Leis Municipais e Decretos Estaduais e Municipais do Conselho Deliberativo
Lei n° 57, de 31 de dezembro de 1929
Data(s): 1929
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 57, de 31 de dezembro de 1929, abre créditos
suplementares ao orçamento municipal em diversos setores. Entre eles, à
Inspetoria de Matas e Jardins, então subordinada à Diretoria Geral de Obras.
“O Prefeito de Bello Horizonte, usanda da attribuição que lhe é
conferida pelo nº I, art. 102, Capítulo II, Título IV, do Regulamento
approvado pelo Decreto estadoal nº 7677 e de conformidade com a
auctorização que lhe é egualmente outorgada no item a), do art. 5º da
lei nº 338, de 30 de outubro de 1928, resolve abrir creditos suplementares ás seguintes verbas orçamentarias:
Do § 3, nº 8 da lei 338
Do § 4, nº 12
Do § 4, nº 13
Do § 4, nº 16
Do § 4, nº 19
Do § 4, nº 24
Do § 4, nº 25
Do § 6, nº 31
Do § 7, nº 32
Do § 7, nº 36
Do § 8, nº 39
Do § 8, nº 40
Do § 9, nº 41
Do § 10, nº 43
Do § 10, nº 45

258$800
17:521$282
140:111$916
15:374$183
5:321$875
20$000
32:942$174
7:442$721
21:192$562
840$690
12$000
4:966$800
1:295$100
1:400$000
255$000

por terem sido insufficientes as respectivas dotações do orçamento
vigente, conforme a demonstração que a este se acompanha.
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[...]
Demonstração do estado das verbas orçamentarias a que se refere este
decreto
[...]
§ 4º - DIRECTORIA GERAL DE OBRAS
[...]
INSPECTORIA DE MATTAS E JARDINS
24 - Pessoal techico
Credito
Despesa empenhada
Credito preciso

16:320$000
16:340$000
20$000

16:340$000

16:340$000”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 019
Título: Leis, Decretos, Portarias Municipais, Decretos Estaduais e do Conselho
Deliberativo
Decreto n° 59, de 25 de janeiro de 1930
Data(s): 1930
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 59, de 25 de janeiro de 1930, modifica os
regulamentos aprovados pelos decretos estaduais n° 7.677, de 30 de maio de
1927, e n° 9.115, de 23 de julho de 1929. O artigo 53 dispõe sobre a distribuição
dos funcionários efetivos da prefeitura de acordo com as seções, entre elas a de
Inspetoria de Matas e Jardins.
Art. 53 “Os actuaes funccionarios effectivos da Prefeitura ficam distribuídos pelas differentes secções de accordo com o quadro abaixo:
[...]
Inspectoria de Mattas e Jardins
1 Inspector
1 Amanuense
1 zelador de Mattas”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 019
Título: Leis, Decretos, Portarias Municipais, Decretos Estaduais e do Conselho
Deliberativo
Decreto n° 359, de 3 de abril de 1930
Data(s): 1930
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 359, de 3 de abril de 1930, proíbe
a afixação de anúncios, placas e produções artísticas em construções,
monumentos ou árvores, e permite à prefeitura colocar cadeiras, mesas de
aluguel, bancos com anúncios ou cartazes removíveis nos passeios, praças,
jardins públicos ou logradouros, desde que não prejudicassem o trânsito ou
a estética dos lugares.
Art. 1 “Fica prohibida a collocação ou affixação de papeis, impressos
ou manuscriptos, com annuncios, cartazes, convites, prospectos ou
emblemas nos muros ou paredes das casas, nos monumentos ou arvores dos logradouros públicos (leis ns. trinta e seis, de mil novecentos e
nove, e numero duzentos e cincoenta e oito, de mil novecentos e vinte
e tres, art. Cento e vinte e quatro, da lei numero trezentos e vinte e
nove, de mil novecentos e vinte e sete).
Art. 2 A collocação de placas, taboletas, ou desenhos artisticos, com
annuncios, cartazes, convites, prospectos ou emblemas, em qualquer local dando para a via publica depende da licença da Prefeitura (lei numero
trinta e seis, de mil novecentos e nove, artigo quatro, nas arvores).
[...]
Art. 9 Poderá, ainda, mediante licença requerida nos termos desta lei,
permittir a Prefeituran a collocação de cadeiras e mesas de aluguel
ou bancos com annuncios permanentes ou cartazes removíveis nos
passeios, praças, jardins publicos ou logradouros, desde que não embaracem o transito publico ou firam a esthetica dessas localidades (Lei
numero duzentos e cincoenta e oito, de mil novecentos e vinte e tres,
artigo décimo primeiro; artigo cento e vinte e cinco, da lei trezentos e
vinte e nove, de mil novecentos e vinte e sete)”.
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48
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 019
Título: Leis, Decretos, Portarias Municipais, Decretos Estaduais e do Conselho
Deliberativo
Portaria n° 316, de 4 de setembro de 1930
Data(s): 1930
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Portaria n° 316, de 4 de setembro de 1930, apresenta
as instruções para a execução dos serviços da Subdiretoria de Águas, entre os
quais enquadram-se a conservação e fiscalização de adutoras, mananciais e
matas, assim como prevê o plantio de árvores.
“Capítulo 1
Captação e addução de agua potavel
Art. 1 O serviço de conservação e fiscalização de aductoras, mananciais, mattas, estradas de rodagem e linhas telefônicas – serão superintendidos por um engenheiro residente, com moradia obrigatoria no
Barreiro, nomeado pelo Prefeito e subordinado ao chefe da secção de
aguas.
Art. 2 Além das atribuições geraes de engenheiro compete ao engenheiro residente mais:
[...]
V – zelar pela conservação das mattas, não permittindo sejam retiradas madeiras de especia [sic] alguma;
[...]
Art. 6 As captações e as mattas pertencentes á Prefeitura ficarão a
cargo de guardas de captações e de mattas aos quaes cumpre:
I – Zelar os mananciais e as mattas;
[...]
VI – Conservar as mattas e plantar pelo menos 150 mudas de arvores
por anno;
VII – Restabelecer e conservar as cercas e tapumes ao redor dos mananciais e das mattas”.

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 61

49
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 019
Título: Leis, Decretos, Portarias Municipais, Decretos Estaduais e do Conselho
Deliberativo
Decreto n° 86, de 5 de setembro de 1930
Data(s): 1930
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 86, de 5 de setembro de 1930, modifica o
regulamento da prefeitura no que concerne aos serviços da Diretoria Geral de
Obras e a subdivide em três subdiretorias. O setor de arborização, parques,
jardins e Horto Florestal Municipal fica subordinado à Subdiretoria de Limpeza
Pública. O decreto também estabelece as competências do diretor da Diretoria
Geral de Obras, entre as quais estão o estudo e elaboração de planos de
embelezamento para a cidade.
Art. 2 Os serviços a cargo da Directoria Geral de Obras ficam subdivididas em três Sub-Directorias:
a) Sub-Directoria de Obras [...]
b) Sub-Directoria de Aguas e Exgottos [...]
c) Sub-Directoria de Limpesa Publica:
1ª Secção: - Limpesa de rua e arborização.
Collecta e tratamento de lixo
Parques, jardins e Horto Florestal Municipal
2ª Secção: - Garages, Officinas, Almoxarifado e ensaios de explosivos.
[...]
Art. 4 Compete ao diretor:
[...]
VIII – Estudar e delinear os planos de melhoramento e embelezamento da cidade e a sua execução systematica, afim de se fazer obra
duradoura e definitiva.
Art. 83 Compete ás Secções os serviços abaixo discriminados
Á 1ª Secção:
[...]
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V – A capinação das vias publicas e a remoção do produto das capinações, das limpas e das podas da arborização dos cemitérios e dos
logradouros publicos;
[...]
VIII – A arborização da cidade;
IX – Aguarda e conservação dos parques e jardins públicos e monumentos nelles existentes;
X – A estimulação da pequena lavoura, da pomicultura e da avicultura;
XI – O combate ás formigas e em geral ás pragas prejudiciais á lavoura;
XII – A manutenção de viveiros para a arborização das ruas e de flores
e arvores fructiferas, seleccionando as especies apropriadas ao seu
destino;
XIII – A fiscalização do commercio de plantas e flores e das diversões
nos parques e jardins”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 021
Título: Decretos Municipais e Estaduais e Portarias Municipais
Decreto n° 100, de 12 de janeiro de 1931
Data(s): 1931
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 100, de 12 de janeiro de 1931, estabelece as
receitas e as despesas do município para o exercício de 1931, discriminando os
gastos da Subdiretoria da Limpeza Pública, então subordinada à Diretoria Geral
de Obras, à qual estão vinculadas as despesas com a manutenção das áreas
verdes da capital.
Art. 1 “A Prefeitura de Bello Horizonte dispenderá no exercicio de
1931, a importância de nove mil e noventa e cinco contos setecentos
e quatro mil e quatrocentos e oitenta réis (9.095:704$480) com os
serviços do município pelos três paragraphos seguintes:
§ 1º - Pelo Conselho Deliberativo
[...]
§ 2º - Pela Prefeitura de Bello Horizonte
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[...]
§ 3º - Directoria Geral de Obras
1 - Gabinete do Director
2 - Sub-Directoria de Obras
3 - Sub-Directoria de Águas
4 - Sub-Directoria da Limpeza Publica
5 - Diárias Regulamentares
6 - Automóveis e Caminhões
7 - Obras Publicas
5.100:000$000
[...]

81:000$000
311:580$000
284:820$000
225:902$000
33:600$000
350:000$000
6.386:902$000

TABELLAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO DE DESPESAS PARA O
EXERCÍCIO DE 1931
[...]
§ 3º - DIRECTORIA GERAL DE OBRAS
[...]
Verba 4: Sub-Directoria da Limpeza Publica
a) Pessoal:
1 – Effectivos
1 Sub-Director
1:300$000 [mensal] 15:600$000 [anual]
2 Engenheiros Chefes
1:100$000 26:400$000
1 1º Escripturario
820$000
9:840$000
1 Almoxarife
820$000
9:840$000
1 Inspector de Matas e Jardins 700$000
8:400$000
1 Guarda livros do almoxarifado 680$000
8:160$000
1 Inspector da Limpeza Publica 600$000
7:200$000
1 Encarregado da Garage
500$000
6:000$000
1 Encarregado da Collecta de Lixo 400$000
4:800$00
1 Amanuense
400$000
4:800$00
1 Armazenista de Almoxarifado 400$000
4:800$000
1 Mechanico da garage
350$000
4:200$000
2 Auxiliares de escripta
350$000
8:400$000
1 Guarda do Almoxarifado
315$000
3:780$000
1 Fiscal de bomba de Gazolina
300$000
3:600$000
1 Auxiliar de Almoxarifado
300$000
3:600$000
2 Rondantes do Almoxarifado
260$000
6:240$000
1 Guarda Servente
220$000
2:640$000
1 Porteiro de Almoxarifado
200$000
2:400$000
140:700$00
3 - Gratificações addicionaes:
10% aos funcionários abaixo:
1 1º escripturario
1 Guarda do Almoxarifado

82$000
31$500

984$000
378$00
1:362$000
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b) Material Permanente
Compra de sementes, mudas adubos, etc

20:000$000
225:902$000”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 021
Título: Decretos Municipais e Estaduais e Portarias Municipais
Decreto n° 102, de 2 de março de 1931
Data(s): 1931
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 102, de 2 de março de 1931, prevê a
supressão de alguns cargos na Prefeitura de Belo Horizonte, entre eles o de
Inspetor de Matas e Jardins.
“O Prefeito de Bello Horizonte, usando de attribuições legaes resolve
supprimir o cargo de inspector de Mattas e Jardins, na Sub-Directoria
da Limpeza Publica e o de mecânico e guarda frigorífico do Mercado,
da Directoria da Receita.
Mando, portanto, a quem o conhecimento e execução do presente
decreto pertencerem, que o cumpra e faça cumprir tão inteiramente
como nelle se contem”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 022
Título: Decretos Municipais
Decreto n° 10.268, de 29 de fevereiro de 1932
Data(s): 1932
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 10.268, de 29 de fevereiro de 1932, estabelece
as receitas e as despesas do município que incluem, dentre outros gastos, as
despesas da Sub-Diretoria de Limpeza Pública para serviços de arborização.
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Art. 2 “Para o mesmo exercício de 1932, a receita do município é orçada em dez mil novecentos e dois contos oitocentos e quarenta e seis
mil réis ...........(10.902:846$000), de impostos, taxas e outras rendas
discriminadas nos seguintes parágrafos:
[...]
Verba 4:
SUB-DIRETORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
a) Pessoal
1 – Efetivo:
1 Sub-Diretor
1:300$000
1 Engenheiro Chefe
1:100$000
1 1º Escriturario
820$000
1 Almoxarife
820$000
1 Guarda-livros do Almoxarifado 680$000
1 Inspetor da Limpeza Publica
600$000
1 Encarregado da Garage
500$000
1 Encarregado da coleta de lixo 400$000
2 Amanuenses
400$000
1 Armazenista
400$000
1 Mecanico
350$000
2 Auxiliares de escrita
350$000
1 Guarda do Almox.
315$000
1 Fiscal de bombas de gazolina 300$000
1 Auxiliar do armaz.
300$000
2 Rondantes do Almox.
260$000
1 Guarda (Servente).
220$000
1 Porteiro do Almox.
200$000
2 – Contratado
1 Fiscal de arboriz.º
400$000
8 Chauffeurs
320$000
1 Ajudante do fiscal de arborização 300$000
2 Praticantes
230$000
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 023
Título: Decretos Municipais
Decreto n° 10.729, de 22 de fevereiro de 1933
Data(s): 1933
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual

15:600$000
13:200$000
9:340$000
9:840$000
8:160$000
7:200$000
6:000$000
4:800$000
9:000$000
4:800$000
4:200$000
8:400$000
3:780$000
3:600$000
3:600$000
6:240$000
2:640$000
2:400$000
4:800$000
30:720$000
3:600$000
5:520$000
44:640$000”

66 CATÁLOGO DE FONTES

Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 10.729, de 22 de fevereiro de 1933, estabelece
as receitas e as despesas do município, incluindo os gastos com a subdiretoria
de limpeza pública.
Art. 2 “Para o mesmo exercido de 1933, a receita do município é orçada em dez mil, cento e um contos, quatrocentos e noventa e um mil
réis (10.101:491$000) de impostos, taxas e outras rendas descriminadas nos seguintes parágrafos.
[...]
Verba 4:
SUB-DIRETORIA DA LIMPEZA PUBLICA
a) Pessoal
1 – Efetivo:
1 Sub-Diretor
1 Engenheiro-chefe
1 1º Escriturário
1 Almoxarife
1 Guarda-livros do Almoxarifado
1 Inspetor de Limpesa Pública
1 Encarregado da Garage
1 Encarregado da coleta do lixo
2 Amanuenses
1 Armazenista
1 Mêcanico da Garage
2 Auxiliares de Escrita
1 Guarda do Almoxarifado
1 Fiscal de Bombas de Gasolina
1 Auxiliar de Armazenista
2 Rondantes do Almoxarifado
1 Guarda-servente
1 Porteiro do Almoxarifado

1:300$000
1:100$000
820$000
820$000
680$000
600$000
500$000
400$000
400$000
400$000
350$000
350$000
315$000
300$000
300$000
260$000
220$000
200$000

15:600$000
13:200$000
9:840$000
9:840$000
8:160$000
7:200$000
6:000$000
4:800$000
9:600$000
4:800$000
4:200$000
8:400$000
3:780$000
3:600$000
3:600$000
6:240$000
2:640$000
2:400$000
123:900$000

II – Contratado
1 Fiscal de Arborização
400$000
8 Chauffeurs
320$000
1 Ajudante de Fiscal da Arborização 300$000
2 Praticantes
230$000

4:800$000
30:720$000
3:600$000
5:520$000
44:640$000”

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 67

54
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 023
Título: Decretos Municipais (1933)
Decreto n° 165, de 1º de setembro de 1933
Data(s): 1933
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 165, de 1º de setembro de 1933, modifica
o Regulamento Geral de Construções em Belo Horizonte expedido pela Lei n°
363, de 1930. O artigo 307 apresenta as especificações a respeito da construção
de marquises e toldos, determinando que estes não poderiam prejudicar a
arborização da cidade. Os artigos 315 e 316 apresentam as condições para a
construção e manutenção de passeios e sua compatibilização com a arborização.
Art. 307 “As saliências das “marquises” e toldos não poderão exceder á
largura dos passeios.
Paragrapho único. Não podem occultar apparelhos de illuminação
publica, nem placas de nomenclatura de ruas, ou cobrir arvores da
arborização.
[...]
Art. 315 A construcção de rampas nos passeios só será permittida,
quando della não resulte prejuizo para a arborização publica.
Art. 316 A juízo do Prefeito, porém, poderá ser autorizada, quando
possível, a transplantação de uma arvore para pequenas distancias,
correndo as despesas correspondentes por conta do interessando.
Paragrapho unico. No caso de não ser possível a transplantação, e não
havendo como mudar a situação da rampa, poderá o Prefeito autorizar
o sacrificio de uma arvore, mediante pagamento de indemnização, que
arbitrará para cada caso.”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 024
Título: Decretos Municipais
Decreto n° 178, 11 de maio de 1934
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Data(s): 1934
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 178, 11 de maio de 1934, estabelece
as receitas e as despesas do município incluindo gastos com o serviço de
arborização.
Art. 2 “Para o mesmo exercicio de 1934, a receita do municipio é
orçada em nove mil cento e trinta e cinco contos, seiscentos e cisco mil
novecentos e setenta e seis réis (9.135:605$976), de impostos, taxas, e
outras rendas discriminadas nos seguintes paragraphos:
[...]
VERBA III
Sub-Directoria de Águas
a) Pessoal
1- Effectivo
1 Sub-Director
2 Engenheiros chefes
2 Chefes de secção
2 Desenhistas de 1ª
1 Engenheiro residente
2 Segundos escripturarios
1 Topographo de 1ª
2 Desenhistas de 2ª
13º escripturario
1 Official de águas de 1ª
1 Fiscal chefe de águas
2 Topographos de 2ª
4.Amanuenses

1:100$000
1:000$000
720$000
700$000
680$000
600$000
550$000
520$000
500$000
500$000
450$000
400$000

1:300$000
15:600$000
6:400$000
24:000$000
17:280$000
8:400$000
16:320$000
7:200$000
13:200$000
6:240$000
8:000$000
6:000$000
10:800$000
19:200$000
176:640$000

2- Contractado
I Chefe das officinas de hydrometros 500$000
1 Topographo de 2ª
450$000
1 Correntista
400$000
1 Praticante
250$000
6 Praticantes
230$000
4 Ledores de hydrometros
350$000
1 Desenhista
400$000
12 Praticantes
45:000$000

6:000$000
5:400$000
4:800$000
3:000$000
16:560$000
16:800$000
4:800$000
102:360$000
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b) Gratificação addicional - Prevista pela lei 181
A 1 Topographo de 1ª
A 1 1º official de águas
A 1 Fiscal chefe de Aguas
A 1 Zelador de mattas

60$000
50$000
50$000
26$000

720$000
600$000
600$000
312$000
2:232$000”

VERBA IV Sub-Directoria da Limpeza Publica
a) PESSOAL
1- Effectivo
1 Sub -Director
1 Engenheiro chefe
1 1º escripturario
1 Almoxarife
1 Guarda-livros
1 Inspector de limpeza
1 Encarregado da garage
1 Encarreg. da collecta do lixo
2 Amanuenses
1 Armazenista
1 Mecânico da garage
2 Auxiliares de escripta
1 Guarde do Almoxarifado
1 Fiscal de bombas de gasolina
1 Auxiliar do armazenista
2 Rondantes do A1moxarifado
1 Guarda (servente)
1 Porteiro do Almoxarifado

1:300$000
1:100$000
820$000
820$000
680$000
600$000
500$000
400$000
400$000
400$000
350$000
350$000
315$000
300$000
300$000
260$000
220$000
200$000

15:600$000
13:200$000
9:840$000
8:840$000
8:160$000
1:200$000
8:000$000
4:800$000
9:600$000
4:800$000
4:200$000
8:400$000
5:780$000
5:600$000
3:600$000
6:240$000
2:640$000
2:400$000
123:900$000

2- Contractado
I Fiscal de arborização
8 “Chauffeurs”
1 Ajud. do fisca1 de arborização
2 Praticantes

400$000
320$000
300$000
230$000

4:800$000
30:720$000
3:600$000
5:520$000
44:640$000

b) Gratificação addicional - Prevista pela lei 181
A 1lº escripturario
Ao Guarda do Almoxarifado

82$000
31$000

984$000
378$000
1:362$000
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56
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 025
Título: Decretos Municipais, Portarias e Decretos Estaduais
Decreto n° 196, de 25 de janeiro de 1935
Data(s): 1935
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto de n° 196, de 25 de janeiro de 1935, fixa as
despesas e orça as receitas do município de Belo Horizonte para o exercício de
1935. No capítulo II, a “Tabela explicativa do orçamento da despesa municipal
para o exercício de 1935” define a remuneração e a gratificação adicional para
o cargo de “Zelador de Matas”, então subordinado à Subdiretoria de Águas e
também a remuneração para o “Fiscal de Arborização” e seu ajudante, ambos
subordinados à Subdiretoria de Limpeza Pública.
“Tabela explicativa do orçamento da despesa municipal para o exercício de 1935
[...]
Verba III
Sub-Diretoria de Águas
a) PESSOAL:
1 – Efetivo
1 Subdiretor
1:300$00
do salário multiplicado por 12]
2 Engenheiros Chefes
1:100$000
2 Chefes de Secção
1:000$000
2 Desenhistas de primeira 720$000
1 Engenheiro Residente
700$000
2 2.ºs Escriturários
680$000
1 Topógrafo de primeira
600$000
2 Desenhistas de segunda 550$000
1 3º Escriturário
520$000
1 Oficial de Águas
500$000
1 Fiscal Chefe de Águas .
500$000
2 Topógrafos de segunda
500$000
1 Fiscal de Hidrômetros
400$000
5 Amanuenses
400$000

15:600$000 [valor
26:400$000
24:000$000
7:280$000
8:400$000
16:320$000
7:200$000
13:200$000
6:240$000
6:000$000
6:000$000
10:800$000
4:800$000
24:000$000
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1 Correntista
6 Fiscais de Águas
1 Zelador de Matas

400$000
350$000
260$000

4:800$000
25:200$000
3:120$00
219:360$000 [total]”

[...]
b) GRATIFICAÇÃO ADICIONAL
Prevista pela lei 181:
A 1 Topógrafo de 1ª
A 1 Oficial de Águas
A 1 Fiscal de Águas
A 1 Zelador de Matas

60$000
50$000
50$000
26$000

720$000
600$000
600$000
312$000
2:232$000 [total]”

VERBA IV
Sub-Diretoria da Limpeza Pública
[...]
2 - Contratado
1 Agente Comprador
1 Fiscal de Arbonização
8 Chaufeurs
1 Ajudante do Fiscal de
arborização
1 Auxiliar de escrita
2 Praticantes

800$000
400$00
320$000

9:600$000
4:800$000
30:720$000

300$000
250$000
230$000

3:600$000
3:000$000
5:520$000
57:240$000
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 025
Título: Decretos Municipais, Portarias e Decretos Estaduais
Decreto n° 36, de 23 de julho de 1935
Data(s): 1935
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 36, de 23 de julho de 1935, define as
atribuições das inspetorias, entre elas a “Inspetoria de Águas” e a “Inspetoria da
Limpeza Pública”, encarregadas dos assuntos concernentes à arborização e às
áreas verdes da cidade.
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Art. 1 “As atribuições das Inspetorias ficam assim definidas:
[...]
Inspetoria de Águas
[...]
b) fiscalização e direção dos serviços contratados da especialidade.
Matas e mananciais. Estradas e caminhos de serviços.
[...]
Inspetoria da Limpêsa Pública
[...]
b) arborização. Parques, jardins e canteiros. Viveiros. Replantio de
matas;
c) horto florestal Municipal. Operariado. Ficha do custo de serviços”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 026
Título: Decretos e Resoluções Municipais, Decretos e Leis Estaduais e Lei Federal
Decreto n° 66, de 10 de janeiro de 1936
Data(s): 1936
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 66, de 10 de janeiro de 1936, trata das
atribuições e remunerações dos cargos do operariado da Prefeitura. Nos artigos
1 e 2 são instituídos, dentre outros, os salários de diaristas como: jardineiros,
capinadores-médios e capinadores-meninos. Discrimina também o encargo
com mensalistas como: encarregado do parque, encarregado de apreensão
de animais, encarregado do tratamento de animais, auxiliar do tratamento de
animais, guarda de parques e jardins, guarda de matas, encarregado geral dos
jardins e encarregados dos viveiros.
Art.1 “Ficará assim organisado o quadro operario diarista da Prefeitura:
[...]
5) Jardineiros de 1ª – 8$500
de 2ª – 7$500
de 3ª – 7$000
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[...]
13) Capinadores-médios 4$500
14) Capinadores-meninos 3$000
[...]
Art.2 Ficará assim organisado o quadro operario mensalista da Prefeitura:
[...]
4) Enc. do Parque 400$000
[...]
8) Enc. de aprehensão de animaes 300$000
[...]
11) Enc. do tratamento de animaes 200$000
[...]
18) Aux. do tratamento de animaes 180$000
[...]
22) Guarda de parques e jardins de 1ª – 200$000
e 2ª – 150$000
23) Guarda de mattas 150$000”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 026
Título: Decretos e Resoluções Municipais, Decretos e Leis Estaduais e Lei Federal
Resolução n.31, de 20 de novembro de 1936
Data(s): 1936
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Resolução n.31, de 20 de novembro de 1936, estabelece
as receitas e as despesas do município para o exercício de 1937, incluindo
a remuneração dos funcionários da “Inspetoria de Águas e Esgotos” e da
“Inspetoria de Limpeza Pública”.
Art 2 “ Para o mesmo exercício de 1937, é a receita do município
orçada em vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro contos,
duzentos e noventa e dois mil réis (24.424:292$000), quantia esta
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discriminada nos impostos, taxa, rendas e operações de credito constantes dos seguintes parágrafos:
[...]
VERBA IV
INSPECTORIA DE AGUAS E ESGOTOS
a) Pessoal
1- Effectivo
1 Inspetor
1:600$000
1 Engenheiro Municipal
1:300$000
1 Engenheiro Auxiliar
1:000$000
1 Residente da Adductora
700$000
2 2º Escriptuarios
680$000
1 Chefe da Officina de Hydrometros . 550$000
5 Amanuenses
500$000
1 Oficial de Agua
500$000
1 Zelador de Mattas
260$000

19:200$000
15:600$000
12:000$000
8:400$000
16:320$000
6:600$000
31:200$000
6:600$000
3:120$000
118:440$000

2 – Contractado
1 Engenheiro Auxiliar
7 Ledores de Hydrometros
A Transportar
Transporte
1 Chimico
1 Praticante

1:000$000
420$000
118:440$000
118:440$000
400$000
350$000

12:000$000
35:280$000
551:448$000
551:448$000
4:800$000
4:200$000
56:280$000

b) – GRATIFICAÇÃO ADDICIONAL (lei 181)
A um 2º Escripturario
A Official de Aguas
Ao Zelador de Mattas

68$000
50$000
26$000

[...]

816$000
600$000
312$000
1:728$000
176:448$000

VERBA VI
INSPETORIA DA LIMPEZA PUBLICA
a) Pessoal
1 – Effectivo
1 Inspetor
1 Engenheiro Municipal
1 Chefe de Secção
1 Amanuense

1:600$000
1:300$000
1:000$000
520$000

19:200$000
15:600$000
12:000$000
6:240$000
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1 Mechanico de Garage
1 Guarda da Garage

400$000
315$000

4:800$000
3:780$000
61:620$000

520$000
500$000
420$000
400$000
350$000

6:240$000
6:000$000
40:320$000
4:800$000
4:200$000
61:560$000”

2 – Contractado
1 Amanuense
1 Chefe de Garage
8 Chauffeurs de 1ª Classe
1 Fiscal de Arborização
1 Praticante
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 027
Título: Decretos e Resoluções Municipais, Decretos Estaduais e Decretos-Leis
Resolução n° 49, de 18 de fevereiro de 1937
Data(s): 1937
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Resolução n° 49, de 18 de fevereiro de 1937, trata do
reflorestamento do município. O artigo 1 prevê o incentivo ao reflorestamento
nas áreas rurais, com o estabelecimento da recompensa de mil réis por
árvore plantada. O artigo 2 refere-se à organização do “Conselho Florestal do
Município”, observando-se as disposições do “Código Florestal”.
Art.1 “Fica o Prefeito autorizado a incrementar o reflorestamento do
Município, podendo, para tanto, auxiliar com a importância de um
mil réis (1$000) por arvore plantada, cujas espécies serão indicadas
pela Prefeitura, a todo aquele que, na zona rural, concorrer para o
reflorestamento.
Parágrafo único. O auxílio de que trata esta Resolução será pago,
metade no segundo ano e a outra metade no quarto ano, do plantio,
atendido o desenvolvimento de cada árvore, de acôrdo com o parecer
do Conselho Florestal do Município.
Art.2 Para o perfeito desempenho desta resolução e maior desenvolvimento da proteção às florestas, fica o Prefeito autorizado a organizar
o Conselho Florestal do Município de Belo Horizonte, observando as
disposições do Código Florestal.
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Art.3 Não terão direito a receber auxílio da Municipalidade aqueles
que promoverem a obtenção de auxílio do Govêrno estadual ou federal
para a plantação em aprêço.
Art.4 As áreas ocupadas por florestas, parques e açudes serão, para o
efeito da incidência do imposto cedular sôbre a renda de imóveis rurais, consideradas como de cultura, de acôrdo com a letra d, do artigo
segundo do decreto número sessenta e um de nove de Dezembro de
mil novecentos e trinta e cinco (1935).
Art.5 Revogam-se as disposições em contrário”.
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Código de referência: BRMGAPCBH/ C.11/ a - 029
Título: Decretos Municipais, decretos-lei Estaduais, Portarias e anexos
Decreto Lei n° 66, de 20 de dezembro de 1939
Data(s): 1939-1940
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto Lei n° 66, de 20 de dezembro de 1939, orça
as receitas e fixa as despesas para o exercício de 1940. Dentre as despesas,
destacam-se aquelas fixadas para a “formação do Parque da Serra”, para “obras
de saneamento e embelezamento do Parque Municipal” e para o pagamento
dos vencimentos de um “fiscal de arborização”.
MATERIAL DE CONSUMO INSPETORIA DE OBRAS
Execução dos seguintes serviços:
Obras da Av. Pedro II
Idem, da Av. Pedro I
Idem, da Av. Amazonas
Idem, da Av. Tocantins
Obras complementares da Av. do Contôrno
Idem, idem, na Av. Getúlio Vargas da Pampulha
Formação do Parque da Serra
Obras de Saneamento e embelezamento
do Parque Municipal
Calçamento de diversas ruas na zona urbana
Compra de material de expediente
[...]
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

1.000:000$000
500:000$000
300:000$000
300:000$000
350:000$000
800:000$000
100:000$000
300:000$000
500:000$000
20:000$000”
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PESSOAL FIXO
Inspetoria de Limpeza Pública
VENCIMENTOS
1 Engenheiro Municipal
1 Chefe de Garage
2 Amanuenses
1 Encarregado da Garage
10 Chauffers
1 Fiscal de Arborização
2 Praticantes

18:000$0000
9:360$000
14:400$000
7:200$000
57:600$000
5:760$000
10:080$000”.
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Código de referência: BRMGAPCBH/C.11 / a - 029
Título: Decretos municipais, decretos-lei estaduais, portarias e anexos
Decreto Lei n° 80, de 30 de novembro de 1940
Data(s): 1939-1940
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto Lei n° 80, de 30 de novembro de 1940, classifica
como “fixo” e “variável” o pessoal da Prefeitura e determina outras disposições.
Insere o cargo de “Fiscal de arborização” no quadro suplementar de pessoal fixo,
que deveria ser suprimido assim que vagasse.
Art. 2 “Os seguintes cargos, de Pessoal Fixo, não mencionados no
artigo anterior, constituirão o quadro suplementar e serão suprimidos
quando vagarem:
[...]
1 Fiscal de arborização
[...]”.

480$000 [ordenado mensal]
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 030
Título: Decretos, leis, decretos-lei estaduais, portarias
Decreto Lei n° 92, de 26 de maio de 1941
Data(s): 1941
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Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto Lei n° 92, de 26 de maio de 1941, organiza o serviço
de estatística municipal denominando-o “Departamento Municipal de Estatística”,
conforme recomendação do Conselho Nacional de Estatística. Ao Departamento
competia a coleta de dados estatísticos necessários à administração da Prefeitura,
bem como à cooperação com o Departamento Estadual de Estatística e com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dentre as informações a serem
levantadas, destacam-se aquelas vinculadas à “Administração”, que previam a
coleta de dados sobre arborização e áreas verdes da cidade.
“O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de atribuição legal [...] resolve
organizar, sem aumento de despesa, o serviço de estatística municipal sob a denominação de “Departamento Municipal de Estatística”,
conforme recomendação do Conselho Nacional de Estatística [...]
aprovando, para o mesmo, o seguinte regulamento:
Art.1º Ao Departamento Municipal de Estatística, diretamente
subordinado ao Prefeito, compete a realização dos levantamentos estatísticos destinados às necessidades da Prefeitura, à cooperação que
deve prestar ao Departamento Estadual de Estatística e ao Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art 2º Os levantamentos estatísticos serão feitos mediante planos
indicados ou aprovados pelo Conselho Nacional de Estatística, sem
prejuízo dos desdobramentos ou acréscimos que interessarem particularmente ao Município.
[...]
Art. 4º A coleta de informações visará obrigatoriamente, além de
outros eventualmente exigidas pelas necessidades do serviço, os
registros ou títulos dos planos a que alude o artigo 2º e que vão anexos
a este decreto.
§ 1º As informações dos serviços da própria Prefeitura serão obrigatoriamente fornecidas, ao fim de cada mês, pelas diferentes Inspetorias
ou demais Departamentos da Administração.
§ 2º Todos os dados serão mantidos em arquivo, devidamente escriturados, rigorosamente em dia e, sempre que possível, coordenados ou
apreciados em períodos mensais.
[...]
PLANOS A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DO DECRETO
[...]
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B) Da Administração
[...]
e) Parques e jardins. Arborização e ajardinamento dos logradouros
públicos”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 030
Título: Decretos, leis, decretos-lei estaduais, portarias
Portaria n° 104, de 9 de setembro de 1941
Data(s): 1941
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Portaria n° 104, de 9 de setembro de 1941, especifica as
prescrições gerais para o processo de pagamento de pessoal da Prefeitura. Ao
referir-se às “cadernetas de registro” – destinadas ao registro de frequência e
ocorrências relacionadas à vida funcional do servidor – designa a que órgãos as
cadernetas de cada setor ficariam vinculadas. À “Inspetoria de Águas” ficariam
vinculados os núcleos “Guardas de Mata da Serra” e “Guardas de Mata do
Morro do Pinto”, entre outros. À “Inspetoria da Limpeza” ficariam subordinados
os núcleos “Parques e Jardins”; “Turmas de Arborização”; “Horto Municipal” e
“Jardineiros da Praça da Liberdade”.
“O Prefeito de Belo Horizonte, usando de atribuições legais resolve
baixar as seguintes
PRESCRIÇÕES GERAIS PARA O PROCESSO DE PAGAMENTO DE
PESSOAL
1 – Núcleo de trabalho é um grupamento de servidores da Prefeitura,
sujeito a um mesmo serviço de ponto situado num determinado lugar,
ou aí centralizado, quando o ponto seja anotado externamente.
Um Núcleo, portanto, corresponde ao todo ou a uma parte de qualquer
departamento, repartição, estabelecimento ou serviço da Prefeitura
Caderneta de Registro abreviadamente (CR) - é o modelo individual
destinado ao registro de freqüência e a anotação resumida dos atos e
ocorrências relativos à vida funcional de cada servidor. As cadernetas
de registro ficarão permanentemente sob a guarda e os cuidados dos
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seguintes órgãos registradores:
NSPETORIA DE ÁGUAS - que controlará os núcleos:
[...]
33 – Guardas de Mata da Serra
34 – Guardas de Mata do Morro do Pinto
[...]
INSPETORIA DE LIMPEZA
[...]
54 – Parques e Jardins
55 – Turmas de Arborização
56 – Horto Municipal
[...]
59 – Jardineiros da Praça da Liberdade”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 030
Título: Decretos, Leis, decretos-lei Estaduais, Portarias
Decreto-Lei n.103, 22 de novembro de 1941
Data(s): 1941
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto-Lei n.103, de 22 de novembro de 1941,
estabelece as receitas e as despesas do município. Dentre os gastos com o
Serviço de Limpeza Pública, inclui-se a despesa fixa com o pagamento de um
fiscal de arborização.
Art. 2 “A despesa do município de Belo Horizonte para o exercício de
1942 é fixada em setenta e quatro mil, setecentos e dois contos, cento
e treze mil e seiscentos réis (74.702:113$600) e, de acordo com as
especificações abaixo, distribuídas, da despesa publica – em anexo –
[...]
SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA
Pessoal Fixo
Inspetoria de Limpeza Publica
1 Engenheiro Municipal
1 Chefe de Garage

18:000$000
10:200$000
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1 Encarregado de carros
2 3ºs escriturarios
5 Chauffeurs
1 Fiscal de Arborização
2 4ºs escriturários

7:200$000
14:400$000
28:800$000
5:760$000
10:080$000
94:440$000”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 033
Título: Decretos Municipais, Portaria, Decretos-lei Estaduais, Decretos Federais, Decretos Estaduais e Portarias.
Portaria n° 112, de 17 de novembro de 1944
Data(s): 1944
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Portaria n° 112, de 17 de novembro de 1944, trata do
aumento de salários dos funcionários da Prefeitura. Os ajustes salariais foram
concedidos a operários diaristas e mensalistas, entre os quais alguns dedicados
aos serviços de arborização e manutenção de áreas verdes.
“O Prefeito de Belo Horizonte, usando de suas atribuições e tendo em
vista a atual carestia decorrente da Guerra, resolve aumentar os salários do operariado da Prefeitura, na forma da tabela que ora aprova o
que vigorará a partir do atual mês de novembro.
[...]
Operários diaristas de serviços especificados
[...]
Jardineiro de 1ª classe – [Cr $] 15,50
Jardineiro de 2ª classe – [Cr $] 14,50
[...]
Encarregado de apreensão de animais – [Cr $] 14,00
[...]
Mensalistas
[...]
Segador de gramas – [Cr $] 350,00
Guardas de jardins – [Cr $] 350,00
Encarregado do tratamento de animais – [Cr $] 350,00
[...]
Trabalhadores dos jardins da Praça da Liberdade – [Cr $] 350,00
Auxiliar do tratamento de animais – [Cr $] 350,00”.

82 CATÁLOGO DE FONTES

67
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 035
Título: Decretos Municipais, Decretos-lei Estaduais, Decretos Estaduais
Decreto n° 170, de 10 de janeiro de 1946
Data(s): 1946
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 170, de 10 de janeiro de 1946, estabelece o
regulamento de feiras livres em Belo Horizonte. Os artigos 1 e 2 estabelecem a
exclusividade da venda de produtos como frutas, legumes, animais domésticos,
ovos e gêneros alimentícios de primeira necessidade e a isenção de impostos e
taxas municipais aos vendedores. O artigo 11 veda aos vendedores utilizarem,
para quaisquer fins, os galhos e troncos de árvores das praças, ruas ou avenidas
onde se realizarem as feiras, salvo o estabelecimento de suas tendas em torno
das mesmas e à sua sombra.
Art.1 “As feiras livres são destinadas á venda, exclusivamente a retalho, de frutas, legumes, animais domésticos, ovos, gêneros alimentícios de 1ª necessidade – como tal considerados pelo Prefeito – doces,
peixe fresco ou salgado, sabão, artefatos de folha e outros produtos da
pequena lavoura ou das indústrias rurais.
Art.2 Os concorrentes ás feiras livres ficam isentos de qualquer impôsto ou taxa municipal, ficando, porém, obrigados, a juizo do Prefeito, a
provar a sua qualidade de pequenos lavradores e a declarar o lugar de
suas culturas.
[...]
Art.11 E’ vedado aos concorrentes se utilizarem, para qualquer fim,
dos troncos e galhos das árvores das praças e ruas ou avenidas onde se
realizarem as Feiras, salvo o estabelecimento de suas tendas em tôrno
das mesmas e á sua sombra.”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 036
Título: Decretos Municipais, Portarias, Decretos, Leis Estaduais, Decretos Estaduais, Portarias
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Decreto-Lei n° 209, de 11 de novembro de 1947
Data(s): 1947
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto-Lei n° 209, de 11 de novembro de 1947,
organiza os serviços da Prefeitura de Belo Horizonte. O Capítulo IX trata do
“Departamento de Parques, Jardins e Arborização” e os artigos de 81 a 90
definem as atribuições do departamento e de cada uma das seções a ele
subordinadas.
Art.81 “Ao Departamento de Parques, Jardins, Arborização (D. P. J.)
cabe:
I – promover a criação de parques na Cidade e manter o existente;
II - proceder á construção e conservação dos jardins e praças públicas
da Municipalidade;
III – efetuar a arborização dos logradouros públicos de Belo Horizonte;
IV – proceder á poda das árvores existentes na Cidade;
V – manter o Horto Municipal e promover a instituição de hortas destinadas a atender, supletivamente ás necessidades do abastecimento
de Belo Horizonte; e
VI – proceder á extinção de formigueiros na área do Município.
Art.82 O D. P. J. compreende:
Serviço de Parques e Jardins (S. P. J.);
Serviço de Arborização e Pode (S. A. Pd.);
Horto Municipal (Hr. M.);
Serviço de Horticultura (S. H.);
Turma de Extinção de Formigueiros (T. E. F.);
Seção de Administração (S. A.).
Art.83 Ao S. P. J. compete
I – articular-se com a Divisão de Estudos e Projetos do Departamento
de Obras, afim de promover a reserva de áreas do Municipio, destinadas á construção de parques, jardins e praças públicas;
II – manter os parques da cidade zelando pela conservação de suas
instalações de recreação pública;
III – proceder á construção e conservação de jardins e praças públicas
da cidade;
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IV – apresentar á S. A. do D. P. J. o boletim diário do trabalho executado; e
V – comunicar, diariamente, á Divisão do Pessoal, o comparecimento
dos servidores do S. P. J.
Art.84 Ao S. A. Pd. compete:
I – organizar o plano de arborização dos logradouros públicos de Belo
Horizonte;
II – efetuar o plantio de árvores nas ruas e praças da Cidade;
III – proceder á poda das árvores existentes nas vias públicas municipais;
IV – apresentar á S. A. do D. P. J. boletim diário do trabalho executado; e
V – comunicar, diariamente, á Divisão do Pessoal, o comparecimento
dos servidores do S. A. Pd.
Art.85 Ao Hr. M compete:
I – proceder ao cultivo de espécies vegetais destinadas a ornamentar
os jardins e praças públicas de Belo Horizonte;
II – manter viveiros de plantas empregadas na arborização e ajardinamento da Cidade;
III – efetuar pesquisas vegetais, afim de selecionar as espécies adequadas á utilização em logradouros públicos;
IV – apresentar á S. A. do D. P. J. boletim diário do trabalho executado; e
V – comunicar, diariamente, á Divisão do Pessoal, o comparecimento
dos servidores do Hr. M.
Art.86 Ao S. H. compete:
I – organizar o plano de instituição de hortas no Município de Belo
Horizonte, com o objetivo de atender supletivamente às necessidades
de abastecimento da Cidade;
II – manter-se em constante contacto com o Departamento do Abastecimento, afim de obter indicação das espécies vegetais, cuja escassez,
em face das necessidades do consumo, seja mais acentuada;
III – incentivar a produção de vegetais e legumes, cuja procura, na
ocasião, seja superior ás disponibilidades do mercado;
IV – entregar toda a produção do S. H., ao Departamento de Abastecimento, para fins de venda ao consumidor;
V – orientar os agricultores da região, de modo a conseguirem obter
uma produção de melhor qualidade e em maior quantidade;
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VI – apresentar á S. A. do D. P. J. boletim diário do trabalho executado; e
V – comunicar, diariamente, á Divisão do Pessoal, o comparecimento
dos servidores do S. H.”.

69
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 036
Título: Decretos Municipais, Portarias, Decretos, Leis Estaduais, Decretos Estaduais, Portarias
Decreto-Lei n° 212, de 14 de novembro de 1947
Data(s): 1947
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto-Lei n° 212, de 14 de novembro de 1947, dispõe
sobre os cargos e funções dos funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte,
como aqueles do “Departamento de Parques, Jardins e Arborização”, fixa os
níveis salariais e dá outras providências.
Art. 2 Os cargos e funções de direção de acordo com a posição hierarquica e as respectivas responsabilidades, comprendem os seguintes
níveis;
I – Prefeito
II – Diretor de Departamento
([...] de Parques, Jardins e Arborização [...])
III – Chefe de Divisão
[...]
IV – Diretor
[...]
Chefe de Serviço
([...] de Parques e Jardins [...]; de Arborização e Poda) e
Chefe de Zona (Zonas Fiscais)
V – Chefe de Secção ([...] Secção de Administração – Do Departamento
de Parques, Jardins e Arborização [...])
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Chefe de Setor [...];
Chefe de Recebedoria e Chefe de Pagadoria;
Chefe de Garage [...]
VI – Chefe de Turma de Administração [...]
Chefe de Biblioteca [...]
VII – Encarregado de Oficina [...]
VIII – Chefe de Portaria [...]
IX – Encarregado [...]
Porteiro [...]
Secção II
Dos Cargos e Carreiras
Art. 9º - Consideram-se encargos de trabalhador não especializado os
correspondentes:
a) - Às séries funcionais de:
[...]
IV - Jardineiro
Art. 20 O Q. P. [Quadro Permanente] – Parte II – compor-se-á:
a) das seguintes funções de direção de extranumerários: Encarregado
do Horto – Encarregado do Parque [...]
Art. 21 - O Q. S. - Parte I - compor-se-á:
a) dos cargos de: [...] Encarregado Geral de Parques e Jardins
Art. 22 O Q. S. [Quadro Suplementar] – Parte II – compor-se-á:
[...] Fiscal do Mato da Lenha [...] - Jardineiro
Secção V
Dos Níveis de Salário
Art. 23 - Os níveis de salários dos cargos e funções de pessoal da Prefeitura corresponderão a referências assim escalonadas:
Padrão T
Padrão S
Padrão R
Padrão Q
Padrão P
Padrão O
Padrão N
Padrão M
Padrão L

7.000,00
5.000,00
4.500,00
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.700,00
2.400,00
2.100,00
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Padrão K
Padrão J
Padrão I
Padrão H
Padrão G
Padrão F
Padrão E
Padrão D
Padrão C
Padrão B
Padrão A

1.900,00
1.700,00
1.500,00
1.300,00
1.100,00
1.000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
550,00

Parágrafo único - Haverá, ainda, as referências A1 e A2, correspondentes respectivamente, a Cr$450,00 e Cr$350,00 e aplicáveis somente
aos trabalhadores médios e menores.
Art. 24 - Ficam estabelecidos os seguintes níveis de salários para os
cargos e funções de direção:
I - compreendidos no Q. P Parte I:
a) para os cargos, em comissão de:
Diretor de Departamento (de que trata o item II do art. 2º);[...] - Padrão S.
c) para as funções gratificadas de:
Chefe de Serviço - Chefe de Zona (de que trata o item IV do art. 2º) Cr$500,00 mensais.
Chefe de Secção - Chefe de Pagadoria - Chefe de Setor - Chefe de Recebedoria - Chefe de Garage (a que se refere o item V do citado artigo)
- Cr$500,00 mensais.
[...]
II - Compreendidos no Q. P - Parte II:
[...]Encarregado de Horto - Encarregado do Parque Municipal
Art. 26. - Ficam estabelecidos os seguintes níveis de salários para os
cargos, carreiras e funções de execução:
[...]
c) para as séries de extranumerários de:
VII - Jardineiro (Feitor) - Servente - Padrões A a D;
ANEXO Nº 1
Quadro Permanente
Parte I
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SITUAÇÃO ATUAL
Título - Remuneração - Cargos
Cargo de direção:
Efetivo:
[...]
Título: Diretor de Departamento - Ref.: S - Remuneração:
Cr$5.000,00 - Cargos fixos: 10 - Observação: criados pelo Decreto-lei
nº 209, de 11/11/1947.
[...]
Título: Chefe de Serviço - Remuneração: Cr$500,00 - Cargos fixos: 12
- Cargos vagos: 12.
Título: Chefe de Zona - Remuneração: Cr$500,00 - Cargos fixos: 4 Cargos vagos: 4.
Título: Chefe de Secção - Remuneração: Cr$500,00 - Cargos fixos: 29
- Cargos vagos: 29.
PARTE II
Funções de direção:
Efetivos:
[...]
Título: Encarregado do Horto - Ref.: G - Remuneração: Cr$1.100,00 Cargo fixo: 1.
Título: Encarregado da Horta - Ref.: G - Remuneração: Cr$1.100,00 Cargo fixo: 1.
Título: Encarregado do Parque - Ref.: G - Remuneração: Cr$1.100,00
- Cargo fixo: 1.
[...]
Funções de execução:
Séries funcionais:
[...]
Título: Jardineiro Feitor - Ref.: D - Remuneração: Cr$800,00 - Cargos
fixos: 10 - Cargos vagos: 2.
Título: Jardineiro - Ref.: C - Remuneração: Cr$700,00 - Cargos fixos:
36 - Cargos vagos: 8.
Título: Jardineiro - Ref.: B - Remuneração: Cr$600,00 - Cargos fixos:
54.
Título: Jardineiro - Ref.: A - Remuneração: Cr$550,00 - Cargos fixos:
102.
ANEXO Nº 2
Quadro Suplementar
PARTE I

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 89

SITUAÇÃO ATUAL
[...]
Título: Fiscal de Feiras - Ref.: D - Remuneração: Cr$800,00 - Cargo
fixo: 1.
[...]
Título: Enc. Geral Parque Jardim - Ref.: H - Remuneração:
Cr$1.300,00 - Cargo fixo: 1.
PARTE II
[...]
Título: Fiscal de Feiras - Remuneração: Cr$695,00 - Cargo fixo: 1.
Título: Fiscal de Feiras - Remuneração: Cr$600,00 - Cargo fixo: 1.
Título: Fiscal de Feiras - Remuneração: Cr$531,00 - Cargo fixo: 1.
[...]
Título: Fiscal do Mato da Lenha - Remuneração: Cr$789,50 - Cargo
fixo: 1.
[...]
Título: Jardineiro - Remuneração: Cr$531,00 - Cargos fixos: 14.
ANEXO Nº 3
Cargos e Funções Vagos
[...]
Funções de execução:
2 jardineiros feitores - Referência D - Remuneração mensal,
Cr$800,00 - Total mensal, Cr$1.600,00.
8 jardineiros - Referência C - Remuneração mensal, Cr$700,00 - Total
mensal, Cr$5.600,00.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 037
Título: Leis Municipais, Decretos Municipais, Portarias, Resoluções da Câmara,
Decretos Estaduais
Lei n° 25, de 4 de junho de 1948.
Data(s): 1948
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 25, de 4 de junho de 1948, incentiva a cultura de
frutas, hortaliças e flores no município e institui um concurso anual para premiar
os produtores que cultivassem com fins comerciais.
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Art.1 “Com o objetivo de incentivar a cultura de frutas, hortaliças e
flôres no municipio, fica instituido um concurso anual, a que só poderão concorrer os que as cultivarem para o comércio.
Art.2 Para a distribuição dos prêmios dêsse concurso, mandará o
Prefeito colher os elementos necessários á classificação, de modo a
verificar:
– quem produziu maior quantidade, de melhor qualidade e maior
variedade em cada secção;
– quem produziu maior quantidade e melhor qualidade de um só
produto.
[...]
Art.5: Fica o Prefeito autorizado a organizar o serviço de fomento á
lavoura, plantio e distribuição de mudas, sementes e adubos, bem
como emprestar máquinas ou vendê-las pelo custo aos produtores que
se enquadrarem nesta lei, intensificando ainda o combate ás pragas”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 037
Título: Leis Municipais, Decretos Municipais, Portarias, Resoluções da Câmara,
Decretos Estaduais
Lei n° 51, de 21 de novembro de 1948
Data(s): 1948
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 51, de 21 de novembro de 1948, dispõe sobre a
reforma dos serviços da Prefeitura, entre eles os relacionados ao “Departamento
de Abastecimento”, ao qual vinculava-se a “Seção de Arborização”. Além disso,
estabelece as funções do “Departamento de Abastecimento”, da “Seção de
Arborização” e da “Seção Serviços Agronômicos”.
Art. 1 Ficam estabelecidos a presente organização dos serviços da
Prefeitura, e os novos cargos por ela criados:
[...]
Art. 106 Ao Departamento de Abastecimento compete:
[...]
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4) selecionar sementes, espécies necessárias aos lavradores e á arborização da cidade;
5) zelar pela mantença do horto municipal e pela conservação dos
parques e jardins
[...]
Art. 108 O Departamento de Abastecimento compreende:
a) Secção de Abastecimento,
b) Secção de Arborização,
c) Secção de Serviços Agronômicos,
d) Serviços de Expediente
[...]
Art. 110 À Secção de Arborização cumpre:
1. promover a formação e conserva dos parques e jardins municipais;
2. zelar pela arborização dos logradouros públicos, determinando as
podas nos tempos próprios e a substituição ou replantio sempre que
for necessário;
3. articular-se com a Secção de Serviços Agronômicos, em tudo quanto
disser respeito á seleção das espécies destinadas á arborização da
cidade, solicitando as mudas que lhe forem necessárias;
4. entrar em entendimento com a Secção de Topografia e Urbanismo
no sentido de localizar novos parques nos projetos de loteamento ou
de expansão da cidade;
5. apreender os animais soltos nos logradouros públicos recolhendo-os
em local próprio, onde ficarão conservados e alimentados durante 3
dias, findos os quais serão sacrificados ou vendidos em hasta pública;
6. proceder á restituição dos animais apreendidos, quando procurados
dentro do prazo acima referido, depois de pagas as taxas de apreensão,
multa, estada e vacinação, quando fôr o caso.
Art.111 Á Secção de Serviços Agronômicos incumbe:
1. manter o Horto Municipal procedendo ao cultivo das espécies vegetais necessárias á arborização da cidade, seus parques e jardins;
2. promover estudos e pesquisas, para selecionar as espécies mais
indicadas á arborização;
3. combater as doenças das árvores e pragas respectivas pelos processos em voga”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a – 038
Título: Leis, Decretos, Portarias, Lei Federal
Lei n° 85, de 9 de junho de 1949
Data(s): 1949
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 85, de 9 de junho de 1949, dispõe sobre novo
regulamento para as feiras livres de Belo Horizonte e, em seu artigo 12,
proíbe o uso das árvores de vias públicas durante a realização das feiras, salvo
estabelecimento de barracas debaixo delas.
Art. 12 “É proibido o uso, para qualquer fim, das árvores das vias
públicas, onde se realizarem as feiras, salvo o estabelecimento das
barracas debaixo delas, a critério da Prefeitura”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a – 038
Título: Leis, Decretos, Portarias, Lei Federal
Lei n° 86, de 9 de junho de 1949
Data(s): 1949
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 86, de 9 de junho de 1949, regula o corte de árvores
em Belo Horizonte. A norma prevê multas para o corte sem autorização – com
o valor variando para as zonas urbana, suburbana e rural; regula a transferência
de árvores de lugar e a recompensa para replantio em propriedades rurais;
propõe desconto no imposto territorial para os cultivadores de árvores frutíferas
eautoriza o prefeito a instituir o serviço de reflorestamento com o fornecimento
gratuito de mudas e sementes.
Art.1 “A derrubada de mata ou córte de qualquer árvore no município
de Belo Horizonte dependerá de licença da Prefeitura.
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§1° – A licença será negada se a conservação da mata ou da árvore fôr
julgada de interêsse público.
§2° – A Prefeitura só concederá licença quando o terreno se destinar á
cultura ou construção pelo proprietário.
Art.2 A licença será gratuita, importando a sua não solicitação em
multas de Cr$ 1.000,00, quando se tratar de roçadas, e de Cr$ 500,00
e Cr$ 200,00, quando se tratar de córte de árvores, respectivamente,
nas zonas urbana e suburbana, e na zona rural.
§ único – As multas serão dobradas no caso de reincidências e a elas
ficará sujeito o proprietário que, obtida a licença e feita a derrubada,
não levar avante a cultura ou a construção que a justificou.
Art.3 Será punido, com multas que variarão de Cr$ 200,00 a Cr$
1.000,00, a juizo de autoridade competente, o córte ou danificação de
árvore ou arbusto dos logradouros, jardins e parques públicos.
Art.4 A construção de rampa nos passeios só será permitida quando
dela não resultar prejuizo para a arborização pública.
§ único – A juízo da Prefeitura, poderá ser feita, quando possivel, a
remoção ou transplantação de alguma árvore para pequena distância
mediante o pagamento, pelo proprietário, da taxa de Cr$ 400,00.
Art.5 Para incidência do imposto territorial não serão computadas
as áreas aproveitadas em pomar, a partir da frutificação, e as permanentemente ocupadas pela cultura de hortaliças, desde que estas e as
frutas se destinem a comércio regular.
Art.6 O proprietário rural que reflorestar o seu terreno terá direito, no
quinto ano, ao prêmio de Cr$ 4,00 por pé devidamente pegado.
§ único – Para êsse efeito deverá o proprietário, quando fizer a plantação, registra-la na Prefeitura, indicando o local e o número de árvores
plantadas.
Art.7 Fica o Prefeito autorizado a instituir o serviço de reflorestamento, destinado a fornecer, gratuitamente, sementes e mudas de tôda
espécie e a auxiliar os cultivadores no combate ás pragas”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 038
Título: Leis, Decretos, Portarias, Lei Federal
Lei n° 119, de 26 de novembro de 1949
Data(s): 1949
Nível de descrição: item documental
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 119, de 26 de novembro de 1949, dispõe sobre a
arborização dos logradouros de vilas.
Art.1: “Além das obrigações impostas aos proprietários pelo artigo 7º
do decreto-lei n° 54, de 1935, inclua-se a de arborizar os logradouros
de Vilas com essências indicadas pela Prefeitura”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 038
Título: Leis, Decretos e Portarias, Lei Federal
Lei n° 122, de 28 de novembro de 1949
Data(s): 1949
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 122, de 28 de novembro de 1949, estabelece as receitas
e as despesas do município e prevê os gastos com o setor de parques e jardins.
Art. 2 “A despesa do Município de Belo Horizonte para o exercício de
1950 é fixada em Cr$96.324.200,00 (noventa e seis milhões trezentos
e vinte e quatro mil e duzentos cruzeiros) distribuída pelos órgãos administrativos municipais abaixo referidos e discriminada em anexos:
[...]
VERBA 82 – PARQUES E JARDINS
Local Geral PESSOAL FIXO TOTAL
1 Agronomo - H
2 Escriturarios – G
a 28.800,00
1 Escriturarios – F
2 Escriturarios – B
a 12.600,00
1 Escriturario –A
1-1-4 8-51-0 Função Gratificada
A 1 Chefe de Secção
PESSOAL VARIAVEL

36.000,000
57.600,000
25.200,000
5.200,000
10.800,000
5.040,00
159.840,00
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1-2-3 8-51-1 Extranumerários
1-3-3 8-51-1 Diaristas

374.520,00
2.734.080,00
3.108.600,00

MATERIAL PERMANENTE
2-1-1 8-51-2 Ferramentas e utensílios

45.000,00
45.000,00

MATERIAL DE CONSUMO
2-2-7 8-51-3 Aquisição de matérias diversos

60.000,00
60.000,00
3.373.440,00”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 039
Título: Leis, Decretos e Portarias
Lei n° 138, de 30 de junho de 1950
Data(s): 1950
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 138, de 30 de junho de 1950, regula a admissão,
os deveres e as vantagens do pessoal extranumerário da Prefeitura, quer
sejam mensalistas, quer diaristas, admitidos para o serviço braçal. Entre eles,
destacam-se os trabalhadores encarregados dos serviços relacionados à
manutenção de áreas verdes.
Fuções Isoladas
Denominação atual
Extranumerário

Denominação proposta
Funções isoladas

No.
Funções

Função

Salário
Diário
(Cr$)

No.
Funções

Função

Referência

Salário
Diário
(Cr$)

18

Diarista Jardineiro
de 2a.

26,00

25

Jardineiro

V

30,00

25

Diarista
Jardineiro de 1a.

29,00

20

Jardineiro

VI

32,00

5

Mensalista (trabalhador de jardim)

870,00

5

Jardineiro

VII

35,00

Vagas
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Denominação atual
Extranumerário
No.
Funções

Função

Denominação proposta
Funções isoladas
Salário
Diário
(Cr$)

48

No.
Funções

Função

Referência

Salário
Diário
(Cr$)

5

Jardineiro

VIII

37,00

Vagas

55

[...]
Fuções Isoladas
Denominação atual
Extranumerário

Denominação proposta
Funções isoladas

No.
Funções

Função

Salário
(Cr$)

2

Mensalista-aux.
de serviço (1); aux.
Servente (1)

630,00

19

Diarista-Fiscal Feira
(5); Fisc. Diversas (5)
guarda diarista Pampulha (5) entregador
de avisos e Hidrômetros (4)

24

7

Mensalista - Aux.
Serviço (5); Fisc.
Diversas (2)

750,00

10

Mensalista-guarda
Parque (2), aux.
Serviço (3); guarda
Pampulha (5)

810,00

2

Diarista-apontador (1)
jardineiro (1)

29,00

3

Mensalista-aux. Of.
Hidrômetro (1); fiscal
de Feira (1); fiscal
calçamento (1)

870,00

4

Diarista-calceteiro (3)
Pedreiro 2ª (1)

29,00

13

Mensalista-Aux.
Fisc. Mercado (11);
Feira Produtores (1);
Encarregado da Feira
dos produtores (1)

930,00

6

Diarista-Feitor com
Função de apontador
(6)

31,00

33

Mensalista-apontador
(13); zelador P. Pampulha (2); entregador de
contas (18)

990,00

No.
Funções

Função

Referência

Salário
(Cr$)

10

Auxiliar
fiscalização

5

870,00

30

Auxiliar de
fiscalização

6

960,00

Vagas
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Denominação atual
Extranumerário

Denominação proposta
Funções isoladas

No.
Funções

Função

Salário
(Cr$)

No.
Funções

Função

Referência

Salário
(Cr$)

2

Diarista-Pedreiro de
1a. (2)

33,00

15

Mansalista Fiscal
apontador (4); motorista (6); mecânico
(1); zelador Parque
Pampulha (1); aux
Serviço (3)

1.050,00

1

Mensalista - Feitor de
Cemitério (1)

1.110,00

25

Auxiliar Fiscalização

8

1.230,00

19

Mensalista - Ledor de
Hidrômetro (19)

1.230,00

5

Mensalista - Enc. Of.
Hid.(1); Horto (1);
motorista 1a. (2); Enc.
celas de lixo (1)

1.290,00

20

Auxiliar Fiscalização

9

1.380,00

2

Mensalista - Fiscal
apontador (1); aux.
serviço (1)

1.530,00

15

Auxiliar Fiscalização

10

1.560,00

5

Auxiliar Fiscalização

11

1.710,00

143

Vagas

135
Denominação atual
Extranumerário

Denominação proposta
Funções isoladas

No.
Funções

Função

Salário
Diário
(Cr$)

25

Diarista e mensalista (Guarda Museu
Pampulha)

720,00

58

Mensalista-guarda
material (2); guarda
jardim (17); de matas
(5); de captação (5);
Caixa d’água Pampulha (1); Pampulha
(2); Parque (6); Bomba
gasolina (2); material
Garage (2); encarreg.
Tratamento animais
(2); Almoxarifado
(2) op Celas Lixo (4);
Garage (5) servente
Garage (3)

No.
Funções

Função

Referência

Salário
Diário
(Cr$)

750,00

30

Guarda

3

870,00

810,00

30

Guarda

6

960,00

Vagas
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Denominação atual
Extranumerário

Denominação proposta
Funções isoladas

No.
Funções

Função

Salário
Diário
(Cr$)

No.
Funções

Função

Referência

Salário
Diário
(Cr$)

3

Mensalista-guarda
material (1); guarda
Pampulha (1); Pedreiro
2a. (1)

870,00

10

Guarda

7

1.080,00

1

Diarista-Pedreiro 1a. a
Cr$33.00

990,00

55

1

Mensalista

930,00

88

Vagas
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Denominação atual
Extranumerário

Denominação proposta
Funções isoladas

No.
Funções

Função

Salário
Diário
(Cr$)

No.
Funções

Função

Referência

Salário
Diário
(Cr$)

1

Mensalista

630,00

6

Aux. de
Serviço
Veterinário

5

870,00

11

Diarista

720,00

6

Aux. de
Serviço
Veterinário

6

960,00

2

Mensalista-Magarefe
1); Guarda de Jardim
(1)

810,00

2

Aux. de
Serviço
Veterinário

7

1.080,00

14

Vagas

14
Denominação atual
Extranumerário

Denominação proposta
Funções isoladas

No.
Funções

Função

Salário
Diário
(Cr$)

5

Mensalista- Fiscal
apontador (10)

1.050,00

17

Mensalista-Feitor Calçamento (1); Cemitério
(2); Aux. Of. Águas
(2) Mecânico Estação
trat. água Pampulha
(1);Encarreg. Apreensão animais (1); enc.
estação trat. Serra (1)

1.110,00

No.
Funções

Função

Referência

Salário
Diário
(Cr$)

15

Encarregado
Auxiliar

8

1.230,00

Vagas
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Denominação atual
Extranumerário

Denominação proposta
Funções isoladas

No.
Funções

Função

Salário
Diário
(Cr$)

No.
Funções

Função

Referência

Salário
Diário
(Cr$)

1

Mensalista-Encarreg.
Of. de Hidrômetros

1.170,00

1

Mensalista-Fiscal instalações domiciliares

1.230,00

15

Encarregado

9

1.380,00

16

Mensalista-Encarregado: Adutora (1); Águas
(1); Esgotos (1) Coleta
de Lixo (1); Parque (1);
varreção noturna (1);
extinção formigas (1);
arboriza ção (1); Horto
Municipal (1); turma
asfalto (1); Distritos
obras (4); turma pedreiro (2)

1.290,00

12

Encarregado

10

1.560,00

Mensalista-Encarregado da Tipografia

1.530,00

12

Encarregado

11

1.710,00

Vagas

Mensalista-Enc. Geral
P. jardins (1); Obras
(1); Carpintaria (1);
mecânica (1); eletricista (1); Limpeza (1) O
Pampulha (1)
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 040
Título: Leis, Decretos e Portarias
Portaria n° 288, de 24 de março de 1951
Data(s): 1951
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Portaria n° 288, de 24 de março de 1951, coloca
provisoriamente sob a direção do “Departamento de Abastecimento” as seções
de Arborização e de Serviços Agronômicos, e dá outras providências.
“O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de atribuição que lhe confere o
artigo 129 da lei número 51, de 21 de novembro de 1948, e após promoção e parecer favorável dos Diretores interessados, resolve:

100 CATÁLOGO DE FONTES

Transferir para a Secção dos Serviços Agronômicos, a cujo cargo ficará,
como determina a lei, a coleta de lixo e resíduos domiciliares, assim
como o respectivo tratamento para a obtenção de adubos (artigo III,
n.º 4, da lei n.° 51) – a varredura, a capina, limpeza e lavagem dos
logradouros públicos (art. 79, parágrafo único, n.º 9, da lei n.° 51).
Colocar, provisóriamente, sob sua direção as Secções de Arborização e de
Serviços Agronômicos, integrantes do Departamento de Abastecimento”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 040
Título: Leis, Decretos, Portarias
Lei n° 254, de 22 de novembro de 1951
Data(s): 1951
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 254, de 22 de novembro de 1951, cria o “Departamento
de Limpeza”, o “Departamento de Parques, Jardins e Arborização”, estabelece suas
atribuições e extingue as seções de Arborização e de Serviços Agronômicos.
Art.1 “Ficam criados os Departamentos de Limpeza (D.L.) e de
Parques, Jardins e Arborização (D.P.J), diretamente subordinados ao
Prefeito.
[...]
Art.3 O (D.P.J.) tem por atribuições:
I – a construção de parques e jardins da cidade, provendo a conservação, remodelação e manutenção dos já existentes;
II – a arborização dos logradouros e vias públicas e sua conservação;
III – a poda das árvores situadas em logradouros e vias públicas;
IV – o plantio e seleção de espécimes florais ou essencias vegetais destinadas à arborização ou ornamentação de parques, jardins ou vias públicas;
V – a administração do jardim zoológico da cidade;
VI – o incentivo às práticas de silvicultura e jardinagem como elementos de proteção e ornamentação da cidade;
VII – a conservação e embelezamento dos lagos e o incremento da
piscicultura.
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Art.4 Ficam extintas as Secções de Arborização e de Serviços Agronômicos, do Departamento de Abastecimento.
Art. 5 A organização interna e a composição dos Departamentos
criados pela presente lei serão estabelecidos pelo Prefeito, até que se
ultime a estruturação geral dos serviços da Prefeitura.
Parágrafo único – A lotação de ambos os Departamentos será feita
com pessoal retirado de outros órgãos da Prefeitura”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 040
Título: Leis, Decretos e Portarias
Lei n° 256, de 27 de novembro de 1951
Data(s): 1951
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 256, de 27 de novembro de 1951, estabelece as
receitas e as despesas do município, incluindo os gastos com o “Departamento
de Parques e Jardins”.
Art. 2 “A despesa do Município de Belo Horizonte, para o exercício
de 1952, é fixada em Cr$ 202.554.268,00 (duzentos e dois milhões,
quinhentos e cinqüenta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito cruzeiros), distribuída pelas unidades administrativas abaixo referidas e
discriminadas em anexo:
Cr$
Legislativo Municipal
Executivo Municipal
Secretaria
Procuradoria
Departamento de Administração
Departamento de Fazenda
Contadoria
Departamento de Engenharia
Serviço Municipal de Estradas de Rodagem
Departamento de Limpeza Pública
Departamento de Parques e Jardins
Departamento e Abastecimento
Departamento de Assistência e Saúde

3.285.000,00
1.152.000,00
1.261.840,00
1.486.880,00
15.219.312,00
39.928.560,00
4.131.880,00
24.010.066,00
4.141.190,00
6.999.811,00
3.463.828,00
3.358.949,00
8.964.158,00
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Departamento de Educação e Cultura
Plano Programa de Obras e Realizações
Total Geral da Despesa

5.444.794,00
79.706.000,00
202.554.268,00”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 041
Título: Leis, Decretos, Portarias e Leis Estaduais
Decreto n° 179, de 1º de agosto de 1952
Data(s): 1952
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 179, de 1º de agosto de 1952, abre créditos
suplementares tais como o acréscimo aos vencimentos dos diaristas do
“Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1 “Ficam abertos créditos suplementares às verbas abaixo especificadas:
Verbas
704 - 133 - Pessoal diarista da Divisão de Águas
706 - 133 - Provisórios diversos Garage e Oficina Mecânica
707 - 133 - Pessoal diarista da Residência Centro
708 - 133 - Pessoal diarista da Residência Norte
709 - 133 - Pessoal diarista da Residência Sul
710 - 133 - Pessoal diarista da Residência Leste
711 - 133 - Pessoal diarista da Residência Oeste
713 - 133 - Pessoal diarista da Residência Barreiro
902 - 133 - Pessoal diarista do
Departamento da Limpeza
1002 - 133 - Pessoal diarista do Departamento
de Parques e Jardins
1102 - 133 - Pessoal diarista do Departamento
de Abastecimento
1203 - 123 - Irmãs e enfermeiras contratadas
- Hospital
1203 - 123 - Pessoal diarista
- Hospital
1204 - 123 - Pessoal diarista
- Pôsto médico-dentário.

302.217,70
25.257,00
281.818,40
145.353,40
20.542,40
17.124,60
37.665,50
47.154,00
221.594,44
28.114,60
284.783,30
129.091,90
11.172,20
13.546,30
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1205 - 123 - Servidores do Estado à disposição
da Prefeitura
1303 - 123 - Professores contratados
- Secretaria da Educação
118 - 403 - Gratificações diversas

46.557,70
212.000,00
176.634,10”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 041
Título: Leis, Decretos, Portarias e Leis Estaduais
Lei n° 304, de 11 de outubro de 1952
Data(s): 1952
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 304, de 11 de outubro de 1952, dispõe sobre
a classificação dos cargos e funções da administração municipal, dá outras
providências e estabelece a tabela de vencimentos dos funcionários, entre eles
jardineiros e outros servidores vinculados ao “Departamento de Parques e Jardins”.
[…]
Art. 6º - Cada cargo ou função terá em símbolo representativo, em
código, constituído pela combinação dos seguintes elementos: iniciais
do setor a que pertence, numero de ordem dentro dele, padrão de
vencimento ou referência de salário e respectiva classe.
[…]
Art. 18 - O Artífice será admitido para trabalho certo e determinado,
correspondente a especialidade ou profissão definida, que o ato de
admissão especificará.
Parágrafo único - Aos servidores enquadrados como Artifice por esta
lei fica assegurado o direito ao exercício de funções profissionalmente
identicas ás que vinham exercendo.
[...]
“II – Setor de Artifice (Art.)
Denominação
Artifice
Cozinheiro

Número
300
8

Código
Art.-1-IV
Art.-2-IV
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Jardineiro
Magarefe
Mestre
TOTAL

100
75
7
430

Art.-3-IV
Art.-4-IV
Art.-5-V

[...]
CARGOS EM COMISSÃO
ANEXO Nº. 6
CARGOS
Denominação
Número
Diretor de Departamento
10
Procurador Geral
1
Chefe de Gabinete
1
Chefe de Divisão
12
Chefe do Serviço do Plano Diretor 1
Secretário Particular do Prefeito 1
Assistente Técnico
2
Chefe do Serviço do D.A.S
3
Diretor do Ginásio
1
Diretor do Hospital
1
Oficial de Gabinete
2
Chefe do Serviço do D.P.J
3
Chefe do Serviço de
Poços Artesianos
1
Administrador do
Jardim Zoológico
1
Chefe do Serviço
(S.L.P., S.C.D., S.T.M.) do D.L.
3
Chefe do Serviço (S.T.R) do D.E.C. 1
Diretor da Biblioteca do D.E.C
1
Diretor do Museu do D.E.C
1
Chefe do S.M. do D.F
1
TOTAL
47

Padrão
C.1
C.1
C.1
C.2
C.2
C.2
C.2
C.2
C.3
C.3
C.3
C.3
C.3
C.3
C.4
C.4
C.4
C.4
C.4

FUNÇÕES GRATIFICADAS
Anexo n.º7
Denominação
Número
[...]
Chefe de Secção de Administração do D.F.,
D.F.I, D.O., D.A.E., D.L., D.P.J
[Departamento de Parques e Jardins],
D.Ab., D.A.S. e Hospital
9
[...]

Padrão

F.G.4
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TOTAL

92

[...]
TABELA DE VENCIMENTOS PARA CARGOS
DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
ANEXO Nº. 9
PADRÕES

VENCIMENTO (Cr$)
Mensal
Anual
7.500,00
90.000,00
6.500,00
78.000,00
5.500,00
66.000,00
4.500,00
54.000,00

C. 1
C. 2
C. 3
C. 4

TABELAS DE FUNÇÕES GRATIFICADAS Anexo n.º10
PADRÕES

VALOR (Cr$)
Mensal
1.000,00
900,00
800,00
700,00
500,00

F.G. – 1
F.G. – 2
F.G. – 3
F.G. – 4
F.G. – 5

Anual
12.000,00
10.800,00
9.600,00
8.400,00
6.000,00

TABELA DE SALARIO PARA FUNÇÕES DE EXTRANUMERARIOS
ANEXO Nº. 11
Básico

Referência

Período

I

Diário

17,00

Anual

6.205,00

II

III

IV

V

Classe 0

Com progressão
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classse 4

Classe 5

Diário

24,00

27,00

30,00

33,00

36,00

39,00

Anual

8.760,00

9.855,00

10.950,00

12.045,00

13.140,00

14.235,00

Diário

31,00

34,00

37,00

40,00

43,00

46,00

Anual

11.315,00

12.410,00

13.505,00

14.600,00

15.695,00

16.790,00

Diário

39,00

44,00

49,00

54,00

59,00

64,00

Anual

14.235,00

16.060,00

17.885,00

19.710,00

21.535,00

23.360,00

Diário

47,00

53,00

59,00

65,00

71,00

77,00

Anual

17.155,00

19.345,0

21.535,00

23.725,00

25.915,00

28.105,00

Observação: O valor do salário anual, para cada classe, foi calculado tomando-se por base 365 diárias.
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ANEXO N° 13
Situação atual

Emquadramento

No.
Funções

Denominação

Referências

Salário mais
abonos provisórios Cr$

48

Artifice

V

37,70

No.
Código das
Funções funções
48

Art.-1-IV.0

Salários
(Cr$) em
1952

Diferenças

Em
1o.-11953

39,00

+ 1,30

44,00

68

Artifice

VI

39,70

68

Art.-1-IV.0

39,00

- 0,70

44,00

64

Artifice

VII

42,70

64

Art.-1-IV.1

44,00

+ 1,30

49,00

49

Artifice

VIII

44,70

49

Art.-1-IV.1

44,00

- 0,70

49,00

24

Artifice

IX

47,70

24

Art.-1-IV.2

49,00

+ 1,30

54,00

12

Artifice

X

53,00

12

Art.-1-IV.3

54,00

+ 1,00

59,00

2

Artifice

XI

60,00

2

Art.-1-IV.4

59,00

- 1,00

64,00
44,00

2

Eletricista

6

1.190,00

2

Art.-1-IV.0

39,00

- 0,10

3

Eletricista

7

1.310,00

3

Art.-1-IV.1

44,00

+ 0,90

49,00

3

Eletricista

8

1.460,00

3

Art.-1-IV.2

49,00

+ 1,00

54,00

3

Eletricista

9

1.680,00

3

Art.-1-IV.3

54,00

- 1,20

59,00

3

Eletricista

10

1.860,00

3

Art.-1-IV.4

59,00

- 2,20

64,00

1

Eletricista
do Teatro

-

1.030,00

1

Art.-1-IV.0

39,00

+ 5,20

44,00

3

Gráfico

5

1.100,00

3

Art.-1-IV.0

39,00

+ 2,80

44,00

2

Gráfico

6

1.190,00

2

Art.-1-IV.0

39,00

- 0,10

44,00

2

Gráfico

7

1.310,00

2

Art.-1-IV.1

44,00

+ 0,90

49,00

1

Gráfico

8

1.460,00

1

Art.-1-IV.2

49,00

+ 1,00

54,00

1

Maquinista do
Teatro

-

1.230,00

1

Art.-1-IV.0

39,00

- 1,40

44,00

25

Jardineiro

V

37,70

25

Art.-3-IV.0

39,00

+ 1,30

44,00

18

Jardineiro

VI

39,70

18

Art.-3-IV.0

39,00

- 0,70

44,00

5

Jardineiro

VII

42,70

5

Art.-3-IV.0

44,00

+ 1,30

49,00

5

Jardineiro

VIII

44,70

5

Art.-3-IV.1

44,00

- 0,70

49,00

[...]
OBSERVAÇÃO: 1) O valor das diferenças para menos, em relação aos
salários mais abonos provisórios, será pago aos titulares das funções
respectivas, até 1º/1/1953.
2) A conversão do salário mensal em salário diário foi feita multiplicando-se o valor do salário mensal por 12 e dividindo-se o produto
por 365.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 041
Título: Leis, Decretos, Portarias e Leis Estaduais
Lei n° 306, de 11 de novembro de 1952
Data(s): 1952
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 306, de 11 de novembro de 1952, dispõe sobre
a abertura de crédito especial para o pagamento de despesas, entre as quais
constam gastos com serviços de arborização.
Art. 1 “Fica o Prefeito autorizado a abrir crédito especial de Cr$
5.093.045,70 (cinco milhões, noventa e treis [sic] mil, quarenta e cinco
cruzeiros e setenta centavos) para atender ao pagamento das seguintes despesas:
[...]
Juversino José Barbosa e José Munhoz - Folha de pagamento de
aluguel de carroças a serviço do Parque Municipal e Arborização –
dezembro de 1951: 1.540,00”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 041
Título: Leis, Decretos e Portarias e Leis Estaduais
Lei n° 315, 6 de dezembro de 1952
Data(s): 1952
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 315, de 6 de dezembro de 1952, estabelece as
receitas e as despesas do município, incluindo gastos com o “Departamento de
Parques e Jardins”.
Art. 2 “A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em Cr$
232.256.368,00 (duzentos e trinta e dois milhões, duzentos e cin-
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quenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros) distribuída
pelas unidades administrativas abaixo especificadas e discriminadas
em anexo:
Legislativo Municipal
Executivo Municipal
Secretaria
Procuradoria
Departamento de Administração
Departamento da Fazenda
Contadoria
Departamento de Engenharia
Serviço Municipal de Estradas de Rodagem
Departamento de Limpeza Pública
Departamento de Parques e Jardins
Departamento de Abastecimento
Departamento de Assistência e Saúde
Departamento de Educação e Cultura
Plano Programa de Obras e Realizações
TOTAL GERAL DA DESPESA

3.488.600,00
1.465.200,00
1.485.400,00
1.989.500,00
23.264.695,00
47.621.062,00
1.100.800,00
26.975.610,00
9.288.570,00
18.882.090,00
5.846.370,00
5.469.405,00
12.384.991,00
6.994.075,00
66.000.000,00
232.256.368,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 042
Título: Leis, Decretos e Portarias – 1953 / Resoluções da Câmara Municipal –
1952-1953
Lei n° 333, de 23 de maio de 1953
Data(s): 1953
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 333, de 23 de maio de 1953, dispõe sobre a
organização administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte e determina a
competência de seus setores, como do “Departamento de Parques, Jardins e
Arborização”.
Art. 2 A Prefeitura de Belo Horizonte é constituída pelos seguintes
órgãos:
Gabinete do Prefeito
Serviço do Plano Diretor
Procuradoria
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Departamento de Administração
Departamento da Fazenda
Departamento de Fiscalização
Departamento de Obras
Departamento de Águas e Esgotos
Departamento de Limpeza
Departamento de Parques, Jardins e Arborização
Departamento de Abastecimento
Departamento de Educação e Cultura
Departamento de Assistência e Saúde
[...]
CAPÍTULO VIII
DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS
[...]
Art. 79 - O D.A.E. compreende:
Divisão de Águas
Divisão de Esgotos
Secção de Estudos e Projetos
Laboratório de Análises e Pesquisas
Secção de Administração
[...]
Art. 81 - A D. Ag. compreende:
Secção de Captação, Adução e Tratamento (S.T.-ag)
Secção de Rêdes e Hidrômetros (S.R.-ag)
Art. 82 - À S.T.-ag compete:
I - efetuar a captação de água e a defesa dos mananciais e de suas
florestas protetoras;
[...]
CAPÍTULO IX
DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA
[...]
Art. 88 - O D.L. compreende:
Serviço de Coleta Domiciliar do Lixo (S.C.D.)
Serviço de Limpeza Pública (S.L.P.)
Serviço de Apreensão de Animais (S.A.A.)
Secção de Administração (S.A.-1)
[...]

110 CATÁLOGO DE FONTES

Secção II
Do Serviço de Limpeza Pública
Art. 90 - Ao Serviço de Limpeza Pública (S.L.P.) compete:
I - efetuar a limpeza dos logradouros municipais, compreendendo:
a) varreção diurna e noturna;
b) lavagem;
c) capina ou destruição de vegetais de pequeno porte por processos
físico-químicos;
d) roçada.
CAPÍTULO X
DO DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO
Art. 92 Ao Departamento de Parques, Jardins e Arborização (D.P.J)
compete:
I – executar a construção de parques e jardins do Município, provendo
a conservação, remodelação e manutenção dos já existentes;
II – proceder à arborização dos logradouros públicos;
III – efetuar a poda das árvores situadas em logradouros públicos;
IV – realizar o plantio e a seleção dos espécimes florais ou essenciais
vegetais destinadas à arborização ou ornamentação de parques, jardins ou vias públicas;
V – manter e administrar o Jardim Zoológico municipal;
VI – incentivar as práticas da silvicultura e jardinagem como elemento
de proteção e ornamentação;
VII – proceder estudos para um jardim botânico.
Art. 93 O D.P.J. compreende:
Serviço de Arborização (S.Az.)
Serviço de Parques, Jardins e Lagos (S.P.J)
Serviço de Orientação e Fomento (S.O.F.)
Jardim Zoológico (J.Z.)
Secção de Administração (S.A.-j)
Secção I
Do Serviço de Arborização
Art. 94 Ao Serviço de Arborização (S.Az.) compete:
I - organizar o plano de arborização dos logradouros públicos do
Município;
II - efetuar o plantio e o replantio de árvores em ruas, praças, e outros
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logradouros;
III - proceder à poda das árvores existentes nos logradouros públicos;
IV - executar quaisquer medidas de defesa das árvores existentes em
logradouros públicos;
Secção II
Do Serviço de Parques, Jardins e Lagos
Art. 95 Ao Serviço de Parques, Jardins e Lagos (S.P.J.) compete:
I - articular-se com os órgãos incumbidos do planejamento urbanístico, a fim de promover a reserva de áreas do Município, destinadas à
construção de parques, jardins e lagos;
II - manter e administrar os parques municipais, velando pela conservação das respectivas instalações;
III - construir e conservar os parques e jardins municipais;
IV - promover o embelezamento das áreas que circundam a Lagoa
da Pampulha, construindo e conservando jardins e promovendo as
medidas de proteção aos bens patrimoniais da Prefeitura e existentes
no referido local;
V - manter e administrar hortos florestais para multiplicações de
plantas destinadas aos parques, jardins e arborização.
Secção III
Do Serviço de Orientação e Fomento
Art. 96 Ao Serviço de Orientação e Fomento (S.O.F.) compete:
I - proceder ao cultivo das espécies vegetais destinadas à ornamentação e jardins e praças públicas do Município;
II - efetuar pesquisas vegetais, a fim de selecionar as espécies adequadas à lavoura do Município;
III - incentivar a produção vegetal, orientando os agricultores sôbre o
modo de aumentar a produção e melhorar a qualidade dos produtos;
IV - proceder à extinção de formigueiros, cuja existência seja assinalada em qualquer ponto do Município;
V - receber do Departamento de Limpeza o lixo da cidade a efetuar o
seu beneficiamento, transformando-o em adubo;
VI - fornecer adubos aos lavradores do Município, mediante o pagamento das respectivas taxas;
[...]
Secção I
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Do Serviço de Turismo e Recreação
Art. 108 Ao Serviço de Turismo e Recreação (S.T.R.) compete:
[...]
VIII - cooperar com o Departamento de Parques, Jardins e Arborização no planejamento de instalações destinadas à diversão pública
infantil, juvenil ou de adultos”
[...]
TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 139 - Às Secções de Administração dos Departamentos da Fazenda - (S.A.-f), de Fiscalização (S.A.-fl), de Obras (S.A.-o), de Águas
e Esgotos (S.A.-e), de Limpeza (S.A.-l), de Parques, Jardins e Arborização (S.A.-j), de Abastecimento (S.A.-ab) e de Assistência e Saúde
(S.A.-s) compete:
I - registrar e controlar o andamento de papéis no Departamento;
II - proceder à distribuição imediata, pelos órgãos do Departamento,
do expediente recebido;
III - preparar os expedientes relativos aos servidores do Departamento, excluídos os de competência da Divisão do Pessoal;
IV - promover a publicação do expediente do Departamento, quando
fôr o caso;
V - informar os interessados sôbre o andamento de papéis e orientá-los sôbre os demais assuntos pertinentes ao Departamento;
VI - promover o abastecimento de material ao Departamento e registrar o consumo de cada espécie;
VII - coligir dados que permitam o estabelecimento de previsões de
consumo;
VIII - elaborar a proposta orçamentária do Departamento acompanhada da respectiva justificação;
IX - articular-se permanentemente com os órgãos do Departamento
de Administração, observando as normas de trabalho, prescritas pelos
mesmos.
§ 1º - Além das atribuições constantes do presente artigo, terão as Secções de Administração dos Departamentos de Fiscalização (S.A.-fl), de
Águas e Esgotos (S.A.-ae), de Limpeza (S.A.-l), de Parques, Jardins e
Arborização (S.A.-j), de Assistência e Saúde (S.A.-s) e de Obras (S.A-o)
mais a de preparar a arrecadação de taxas, emolumentos, multas ou
quaisquer receitas decorrentes de serviços prestados pelo respectivo
departamento, inclusive, no caso do último, de licenças e vistorias.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 042
Título: Leis, Decretos e Portarias – 1953 / Resoluções da Câmara Municipal –
1952-1953
Decreto n° 242, de 21 de julho de 1953
Data(s): 1953
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 242, de 21 de julho de 1953, anula saldos de
verbas do orçamento anual vigente e abre crédito especial a alguns órgãos da
Prefeitura, tais como o “Departamento de Parques, Jardins e Arborização”.
Art. 1º - Ficam anulados os saldos de verbas abaixo especificadas:
Cr$
201 -112 - Pessoal fixo
202 -112 - Pessoal fixo
202 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
203 -112 - Pessoal fixo
302 -112 - Pessoal fixo
302 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
401 -112 - Pessoal fixo
402 -112 - Pessoal fixo.
404 -112 - Pessoal fixo.
404 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
405 -112 - Pessoal fixo
405 -129 - Pessoal variável - Adicionais
405 -133 - Pessoal variável
406 -112 - Pessoal fixo
406 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
407 -133 - Pessoal variável
408 -112 - Pessoal fixo
408 -133 - Pessoal variável.
501 -112 - Pessoal fixo
502 -112 - Pessoal fixo
503 -112 - Pessoal fixo
503 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
503 -133 - Pessoal variável
504 -112 - Pessoal fixo

196.250,00
115.200,00
6.300,00
131.450,00
199.450,00
10.800,00
20.600,00
32.900,00
363.647,10
12.600,00
62.300,00
155.033,50
718.459,80
264.370,00
6.300,00
49.565,00
42.600,00
138.764,00
3.826,80
83.400,00
1.865.073,70
30.210,00
66.768,00
872.000,00
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504 -133 - Pessoal variável
27.178,00
505 -115 - Pessoal fixo - Percentagens
195.007,50
505 -112 - Pessoal fixo
289.500,00
505 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
17.100,00
505 -133 - Pessoal variável.
105.502,00
507 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada.
6.300,00
601 -112 - Pessoal fixo
293.149,90
602 -112 - Pessoal fixo
56.700,00
602 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
6.300,00
603 -112 - Pessoal fixo
92.400,00
603 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
6.300,00
701 -112 - Pessoal fixo
118.350,00
701 -118 - Pessoal fixo - Grafite. Lei 189/51
34.323,50
702 -112 - Pessoal fixo
44.200,00
703 -112 - Pessoal fixo
918.870,00
703 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
19.470,00
703 -119 - Pessoal fixo - Adicionais
2.745,00
703 -118 - Pessoal fixo - Grafite. Lei 189/51
161.115,00
703 -133 - Pessoal variável
280.404,00
704 -112 - Pessoal fixo
814.170,00
704 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
12.600,00
704 -118 - Pessoal fixo - Grafite. Lei 189/51
157.820,00
704 -133 - Pessoal variável
1.214.700,00
704 -133 - Pessoal transitório
245.534,00
705 -139 - Serviço insalubre
47.461,50
705 -112 - Pessoal fixo
440.750,00
705 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
27.900,00
705 -118 - Pessoal fixo - Gratif. Lei 189/51
87.337,80
705 -133 - Pessoal variável.
793.108,50
705 -139 - Pessoal serviço insalubre
58.802,10
706 -112 - Pessoal fixo.
295.793,00
706 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
6.300,00
706 -118 - Pessoal fixo - Gratif. Lei 189/51
50.800,00
706 -133 - Pessoal variável
1.137.037,00
706 -133 - Pessoal variável - transitório
230.145,00
706 -139 - Pessoal variável - Adicional serviço insalubre. 72.058,80
707 -112 - Pessoal fixo
252.550,00
707 -114 - Pessoal fixo - Função gratificada
6.300,00
707 -118- Pessoal fixo - Gratif. Lei 189/51
40.425,00
707 -133 - Pessoal variável
775.069,50
707 -133 - Pessoal variável - transitório
94.912,00
707 - 139 - Adicional serviço insalubre
27.307,40
708 - 112 - Pessoal fixo
189.350,00
708 - 114 - Pessoal fixo - Função gratificada
6.300,00
708 - 118 - Pessoal fixo - Gratif. Lei 189/51
25.725,00
708 - 133 - Pessoal variável
800.750,00
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708 - 133 - Pessoal variável - transitório
21.810,00
708 - 139 - Pessoal variável - Serv. Insalubre
26.363,30
709 - 112 - Pessoal fixo
225.600,00
709 - 114 - Pessoal fixo - Função Gratificada
6.300,00
709 - 118 - Pessoal fixo - Gratif. Lei 189/51
39.900,00
709- 133 - Pessoal variável
751.085,00
709 - 133 - Pessoal variável - transitório
12.376,00
709 - 139 - Pessoal variável - Adic. serv. Insalubre
26.062,20
710 - 112 - Pessoal fixo
278.650,00
710 - 114 - Pessoal fixo - Função gratificada
6.300,00
710 - 118 - Pessoal fixo - Gratif. Lei 189/51
66.650,00
710 - 133 - Pessoal variável
859.049,00
710 - 133 - Pessoal variável - transitório
20.720,00
710 - 139 - Pessoal variável - Adic. serv. Insalubre
25.801,50
711 - 112 - Pessoal fixo
314.150,00
711 - 118 - Pessoal fixo - Gratif. Lei 189/51
32.200,00
711 - 133 - Pessoal variável
573.451,00
711 - 133 - Pessoal variável - transitório
30.800,00
711 - 139 - Pessoal variável - Adic. serv. Insalubre
15.778,40
712 - 112 - Pessoal fixo
46.400,00
712 - 118 - Pessoal fixo - Gratif. Lei 189/51
23.200,00
712 - 133 - Pessoal variável
99.402,00
712 - 133 - Pessoal variável - transitório
243.244,00
712 - 139 - Pessoal variável - Serv. Insalubre
20.000,00
801 - 112 - Pessoal fixo.
101.750,00
801 - 118 - Pessoal fixo - Gratif. lei 189/51
45.625,00
801 - 133 - Pessoal variáveL
23.572,80
801 - 133 - Pessoal variável - transitório
885.344,70
901 - 112 - Pessoal fixo
4.200,00
902 - 112 - Pessoal fixo
111.656,70
902 - 114 - Pessoal fixo - Função gratificada
0.800,00
902 - 133 - Pessoal variável
490.836,50
902 - 112 - Pessoal fixo.
1.312.399,00
903 - 133 - Pessoal variável.
642.314,00
903 - 133 - Pessoal variável - transitório.
158.720,00
1001 - 112 - Pessoal fixo
13.500,00
1002 - 112 - Pessoal fixo
15.560,00
1002 - 114 - Pessoal fixo - Função gratificada
10.800,00
1002 - 133 - Pessoal variável
431.811,00
1102 - 112- Pessoal fixo.
572.800,00
1102 - 114 - Pessoal fixo - Função gratificada
6.300,00
1102 - 123 - Pessoal variável
114.000,00
1102 - 133 - Pessoal variável
1.734.416,00
1102 - 133 - Pessoal variável - transitório
308.137,80
1102 - 139 - Pessoal variável - Adic Serv. Insalubre.
96.733,30
1201 - 112 - Pessoal fixo
51.700,00
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1202 - 112 - Pessoal fixo
1202 - 133 - Pessoal variável
1203 - 112 - Pessoal fixo..
1204 - 112 - Pessoal fixo.
1204 - 133- Pessoal variável
1204 - 133 - Pessoal variável - transitório
1301 - 112 - Pessoal fixo
1302 - 112 - Pessoal fixo
1302 - 114 - Pessoal fixo - Função gratificada
1303 - 112 - Pessoal fixo..
1303 - 114- Pessoal fixo - Função gratificada
1303 - 123 - Pessoal variável
1303 - 133 - Pessoal variável
1304 - 112 - Pessoal fixo
1306- 112 - Pessoal fixo
1307 - 112 - Pessoal fixo
1307 - 114 - Pessoal fixo - Função gratificada
1307 - 346 - Percentagens
1308 - 133 - Pessoal variável

66.600,00
27.151,00
199.149,00
889.300,00
37.711,00
809,00
13.093,40
119.000,00
6.300,00
189.467,60
6.300,00
2.082,80
11.342,00
140.699,90
4.400,00
544.833,40
6.300,00
15.000,00
44.980,00

Art. 2 “Fica aberto o crédito especial de Cr$ 33.524.785,80 (trinta e
treis milhões quinhentos e vinte e quatro mil setecentos e oitenta e
cinco cruzeiros e oitenta centavos), para atender às modificações 333,
de 23-5-953, obedecida a especificação abaixo:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO
Gabinete do Diretor
114 - Função gratificada.
Serviço de Arborização
112 - Pessoal fixo
133 - Pessoal variável

7.000,00
86.100,00
520.662,00

Serviço de Orientação e Fomento
112 - Pessoal fixo
133 - Pessoal variável

67.900,00
280.068,00

Jardim Zoológico
112 - Pessoal fixo
133 - Pessoal variável
Secção de Administração
112 - Pessoal fixo
114 - Função gratificada

65.100,00
63.558,00
88.200,00
4.900,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 042
Título: Leis, Decretos e Portarias – 1953 / Resoluções da Câmara Municipal –
1952-1953
Decreto n° 264, de 2 de outubro de 1953
Data(s): 1953
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 264, de 2 de outubro de 1953, abre crédito
suplementar para arborização e reflorestamento.
Art. 1 Ficam abertos créditos suplementares as verbas abaixo especificadas:
Cr$
501- 212 - Máquinas de Escritório
1304 - 347 - Despesas diversas eventuais
1401 - 313 - Para construção de Escolas Municipais
1407 - 314 - Para arborização e reflorestamento

3.750,00
20.000,00
700.000,00
100.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 042
Título: Leis, Decretos e Portarias – 1953 / Resoluções da Câmara Municipal –
1952-1953
Decreto n° 265, de 2 de outubro de 1953
Data(s): 1953
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 265, de 2 de outubro de 1953, abre crédito
suplementar para arborização e reflorestamento.
Art. 1 Ficam abertos créditos suplementares às verbas abaixo especificadas:
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Cr$
101 - 331 - Para despesas de viagem a serviço
102 - 347 - Despesas imprevistas
501 - 212 - Máquinas de escritório
1304 - 347 - Despesas Diversas – Eventuais
1401 - 313 - Para construção de Escolas Municipais
1407 - 314 - Para arborização e reflorestamento

15.000,00
50.000,00
3.750,00
20.000,00
700.000,00
100.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 042
Título: Leis, Decretos e Portarias – 1953 / Resoluções da Câmara Municipal –
1952-1953
Decreto n° 267, de 6 de outubro de 1953
Data(s): 1953
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 267, de 6 de outubro de 1953, abre novo
crédito suplementar para arborização e reflorestamento.
Art. 1 Ficam abertos créditos suplementares às verbas abaixo especificadas:
101 - 342 - Para hospedagem a visitantes
1407 - 314 - Obras em construção e aparelhamento
do jardim zoológico
1407 - 314 - Para arborização e reflorestamento

30.000,00
400.000,00
100.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 042
Título: Leis, Decretos e Portarias – 1953 / Resoluções da Câmara Municipal –
1952-1953
Decreto n° 274, de 12 de novembro de 1953
Data(s): 1953
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
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Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 274, de 12 de novembro de 1953, abre
crédito suplementar para obras no Parque Municipal Américo Renné Giannetti.
Art. 1 Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 330.000,00 (trezentos
e trinta mil cruzeiros) à verba 1407-314 - Obras de Urbanização - Para
restauração do Parque Municipal.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 042
Título: Leis, Decretos e Portarias – 1953 / Resoluções da Câmara Municipal –
1952-1953
Lei n° 356, de 7 de dezembro de 1953
Data(s): 1953
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 356, de 7 de dezembro de 1953, orça as receitas
e fixa as despesas do município de Belo Horizonte para o exercício de 1954,
incluindo os gastos com o “Departamento de Parques, Jardins e Arborização”.
Art. 2 A Despesa do Município de Belo Horizonte para o exercício
de 1954 (mil novecentos e cinqüenta e quatro) é fixada em Cr$
265.810.728,60, (duzentos e sessenta e cinco milhões oitocentos e dez
mil setecentos e vinte e oito cruzeiros e sessenta centavos), distribuídas pelas unidades administrativas abaixo especificadas e discriminadas em anexo:
Cr$
Legislativo Municipal
Gabinete do Prefeito
Serviço do Plano Diretor
Procuradoria
Departamento de Administração
Departamento da Fazenda
Departamento de Fiscalização
Departamento de Obras
Departamento de Águas e Esgotos
Departamento da Limpeza
Departamento de Parques, Jardins e Arborização

5.006.920,00
1.749.600,00
1.037.000,00
1.999.200,00
39.204.835,00
57.667.938,60
4.555.800,00
28.142.910,00
11.056.240,00
10.659.140,00
9.279.705,00
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Departamento de Abastecimento
Departamento de Educação e Cultura
Departamento de Assistência e Saúde
Plano Programa de Obras e Realizações
TOTAL GERAL DA DESPESA

5.675.010,00
11.824.655,00
18.751.775,00
59.200.000,00
265.810.728,60
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 042
Título: Leis, Decretos e Portarias – 1953 / Resoluções da Câmara Municipal –
1952-1953
Decreto n° 292, de 29 de dezembro de 1953
Data(s): 1953
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 292, de 29 de dezembro de 1953, abre crédito
suplementar para obras no Parque Municipal Américo Renné Giannetti.
Art. 1 Ficam abertos créditos suplementares às verbas abaixo especificadas:
Cr$
403 - 118 - Para serviços extraordinários e especiais
403 - 123 - Para pagamento de Contratados
1407 - 314 - Para restauração do Parque Municipal
1407 - 314 - Para obras de construção e aparelhamento
do Jardim Zoológico
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 043
Título: Leis, Decretos e Portarias e Resoluções Municipais
Decreto n° 317, de 25 de junho de 1954
Data(s): 1954
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições

23.652,00
100.000,00
58.159,50
140.369,00
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Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 317, de 25 de junho de 1954, declara de
utilidade pública terrenos na Vila Nova Suíssa e Vila Marinhos, para efeito de
desapropriação, abertura de praças e construção de jardins.
Art. 1 Ficam declarados de utilidade pública, para efeito da desapropriação, os lotes 1-A e 1-B, do quarteirão nº 20 da Vila Nova Suíssa,
inscrito em nome do Sr. Jugurta Alves Ferreira e o lote nº 1, do quarteirão nº 191, da Vila Marinhos, inscrito em nome do Sr. Dante Tofani,
destinados à abertura de praças e construção de jardins públicos.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 043
Título: Leis, Decretos e Portarias e Resoluções Municipais
Lei n° 416, de 25 de novembro de 1954
Data(s): 1954
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 416, de 25 de novembro de 1954, autoriza a abertura
de crédito especial para órgãos da Prefeitura, entre eles o “Departamento de
Parques e Jardins”.
Art. 1 Fica o Prefeito autorizado a abrir o crédito especial de Cr$
13.988.586,10 (treze milhões, novecentos e oitenta e oito mil,
quinhentos e oitenta e seis cruzeiros e dez centavos), para ocorrer às
despesas abaixo especificadas:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Pessoal Variável
Salários e abono familiar
Serviço insalubre

1.280,00
84.485,00

Despesas Diversas
Locação de imóveis

48.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 044
Título: Leis, Decretos, Portarias Municipais, Resoluções da Câmara Municipal e
Resoluções Municipais
Lei n° 525, de 3 de dezembro de 1955
Data(s): 1955
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 525, de 3 de dezembro de 1955, orça as receitas
e fixa as despesas do município para o exercício de 1956, o que inclui os gastos
com o “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 2 A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em Cr$
563.429.426,90 (quinhentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e
vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros e noventa centavos), distribuída pelas Unidades Administrativas abaixo especificadas
e discriminadas em anexo:
Legislativo Municipal
Gabinete do Prefeito
Serviço do Plano Diretor
Procuradoria
Departamento de Administração
Departamento da Fazenda
Departamento de Fiscalização
Departamento de Obras
Departamento de Águas e Esgotos
Departamento de Limpeza
Departamento de Parques e Jardins
Departamento de Abastecimento
Departamento de Educação e Cultura
Departamento de Assistência e Saúde
Departamento Municipal de Habitação
e Bairros Populares
Total Geral da DESPESA

Cr$ 9.303.080,00
Cr$ 3.015.400,00
Cr$ 4.356.278,00
Cr$ 3.083.820,00
Cr$ 111.028.205,10
Cr$ 111.590.314,80
Cr$ 7.891.336,00
Cr$ 107.807.605,50
Cr$ 63.947.183,20
Cr$ 18.396.977,00
Cr$ 21.646.922,40
Cr$ 10.679.400,00
Cr$ 33.474.650,40
Cr$ 37.052.254,50
Cr$ 20.156.000,00
Cr$ 563.429.426,90
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95
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 043
Título: Leis, Decretos e Portarias e Resoluções Municipais
Lei n° 419, de 6 de dezembro de 1954
Data(s): 1954
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 419, de 6 de dezembro de 1954, orça as receitas
e fixa as despesas do município para o exercício de 1955, o que inclui os gastos
com o “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 2 A Despesa do município de Belo Horizonte é fixada em Cr$
447.099.291,10 (quatrocentos e quarenta e sete milhões noventa e
nove mil duzentos e noventa e um cruzeiros e dez centavos), distribuída pelas Unidades Administrativas abaixo especificadas e discriminada em anexos:
Legislativo Municipal
Gabinete do Prefeito
Serviço do Plano Diretor
Procuradoria
Departamento de Administração
Departamento da Fazenda
Departamento de Fiscalização
Departamento de Obras
Departamento de Águas e Esgotos
Departamento de Limpeza
Departamento de Parques e Jardins
Departamento de Abastecimento
Departamento de Educação e Cultura
Departamento de Assistência e Saúde
Total Geral da Despesa

Cr$ 9.117.080,00
Cr$ 2.526.760,00
Cr$ 5.986.515,00
Cr$ 3.194.560,00
Cr$ 75.859.960,00
Cr$ 102.623.606,10
Cr$ 7.290.960,00
Cr$ 74.705.640,00
Cr$ 48.260.175,00
Cr$ 23.140.885,00
Cr$ 19.160.935,00
Cr$ 14.015.520,00
Cr$ 28.649.880,00
Cr$ 32.566.815,00
Cr$ 447.099.291,10
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 044
Título: Leis, Decretos, Portarias Municipais, Resoluções da Câmara Municipal e
Resoluções Municipais
Decreto n° 366, de 19 de fevereiro de 1955
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Data(s): 1955
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 366, de 19 de fevereiro de 1955, trata da
criação, dentro do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, de uma área
destinada à formação do “Bosque da Amizade” para o plantio de árvores
originárias de diferentes regiões do país e do exterior.
Art.1 Fica reservada, no Parque Municipal, uma área destinada à
formação do “Bosque da Amizade”, para plantio de árvores originárias
dos diversos pontos do país e do exterior.
Parágrafo 1° - A formação do “Bosque da Amizade” será feita pela
Prefeitura Municipal com a cooperação direta do Rotary Club de Belo
Horizonte.
Parágrafo 2° - O D. P. J. fará a localização da área respectiva no Parque
Municipal.
Art.2 Cada árvore deverá ter afixada em seu tronco ou ao seu lado uma
placa indicativa da origem, classificação botânica, data do plantio e
demais indicações ilustrativas.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 044
Título: Leis, Decretos, Portarias Municipais, Resoluções da Câmara Municipal e
Resoluções Municipais
Decreto n° 401, de 22 de agosto de 1955
Data(s): 1955
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 401, de 22 de agosto de 1955, abre crédito
suplementar para diferentes setores da Prefeitura, entre eles o “Departamento
de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$1.395.000,00 (um
milhão trezentos e noventa e cinco mil cruzeiros) às verbas abaixo

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 125

especificadas:
Verba 320 - Procuradoria:
8.07.2.214 - Livros e revistas técnicas especializadas
8.07.2.218 - Móveis e tapeçarias
8.07.3.301 - Artigos de escritório e desenho,
impressos e papelaria
8.07.4.408 - Assinaturas e Publicações
8.07.4.408 - Pronto pagamento
8.07.4.413 - Encadernação de livros e documentos

Cr$40.000,00
Cr$10.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 8.000,00
Cr$12.000,00
Cr$20.000,00

Verba 330 - Turma de Administração:
8.04.2.215 - Máquinas e utensílios:
Departamento de Parques e Jardins

Cr$10.000,00

Verba 1020 - Secção de Administração:
8.80.2.214 - Livros e revistas técnicas especializadas
8.80.3.314 - Material diversos
8.80.4.407 - Eventuais

Cr$2.000,00
Cr$ 10.000,00
Cr$10.000,00

Verba 1030 - Serviço de Arborização:
8.89.3.314 - Materiais diversos

Cr$200.000,00

Verba 1040 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos:
8.81.3.314 - Materiais diversos

Cr$200.000,00

Verba 1050 - Serviço de Orientação e Fomento:
8.81.3.303 - Drogas, produtos químicos e farmacêuticos Cr$50.000,00
8.81.3.314 - Materiais diversos
Cr$200.000,00
Verba 1060 - Jardim Zoológico:
8.89.3.314 - Materiais diversos

Cr$100.000,00

Departamento de Assistência e Saúde
Verba 1330-Serviço de Assistência Social:
8.29.3.301 - Artigos de escritório e desenho,
impressos e papelaria
Cr$20.000,00
8.29.3.303 - Drogas, produtos químicos e farmacêuticosCr$200.000,00
8.29.3.315 - Material de Gabinete Dentário
Cr$30.000,00
8.29.4.419 - Consertos, reparações de máquinas,
imóveis, móveis e utensílios
Cr$3.000,00
8.29.4.420 - Para auxílios diversos
Cr$250.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 044
Título: Leis, Decretos, Portarias Municipais, Resoluções da Câmara Municipal e
Resoluções Municipais
Decreto n° 462, de 29 de dezembro de 1955
Data(s): 1955
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 462, de 29 de dezembro de 1955, abre crédito
especial para diferentes órgãos da Prefeitura, entre eles o “Departamento de
Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial de Cr$7.276.108,60 (sete
milhões duzentos e setenta e seis mil cento e oito cruzeiros e sessenta
centavos) para atender ao pagamento de despesas nos exercícios de
1948 a 1955, como segue:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Secção de Administração
Pessoal Fixo:
8-80-0-007 – Adicionais

Cr$2.250,00

Serviço de Parques e Jardins
Pessoal Variável
8-81-1-101 – Salários
8-81-1-105 – Abono de família
8-81-1-107 – Adicionais

Cr$171.781,00
Cr$5.564,00
Cr$1.557,60

Despesas Diversas:
8-81-4-412 – Locação de Veículos
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 045
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara

Cr$45.900,00
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Lei n° 561, de 24 de Agosto de 1956
Data(s): 1956
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O artigo 1 da Lei n° 561, de 24 de agosto de 1956, estabelece
a aquisição, pela Prefeitura, das áreas de terreno necessárias à proteção dos
mananciais dos córregos do Mutuca ou Cristais e Fechos, a totalidade das águas
neles contidas e as matas que os cobrem.
Art.1 Fica a Prefeitura de Belo Horizonte autorizada a adquirir da St.
John del Rey Mining Company Limited as áreas de terreno necessárias à proteção dos mananciais dos córregos do Mutuca ou Cristais e
Fechos, num total de 839,5 hectares [...] a totalidade das águas neles
contida e as matas que os cobrem, para proteção de adutora e a receber, para seu uso e gozo, tratos de terras lindeiras às duas primeiras
áreas mencionadas, tudo conforme entendimentos expressos contidos
em processo próprio da Prefeitura.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 045
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 511, de 8 de setembro de 1956
Data(s): 1956
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 511, de 8 de setembro de 1956, abre
crédito especial de Cr$ 16.500.000,00 para pagamento à St. John del Rey
Mining Company Limited pela aquisição de áreas necessárias à proteção dos
mananciais dos córregos Mutuca ou Cristais e Fechos e suas matas.
Art.1 Fica aberto o crédito especial de Cr$ 16.500.00,00 [...] para pagamento a St. John del Rey Mining Company Limited pela aquisição de
áreas de terreno necessárias à proteção dos mananciais dos córregos
do Mutuca ou Cristais e Fechos, num total de 839,5 hectares [...], a
totalidade das águas neles contidas e as matas que os cobrem.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 045
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Lei n° 596, 5 de dezembro de 1956
Data(s): 1956
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 596, de 5 de dezembro de 1956, estabelece as
receitas e as despesas do município, incluindo gastos com “Departamento de
Parques e Jardins”.
Art. 2º - A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em Cr$
772.668.700,00 (setecentos e setenta e dois milhões, seiscentos e
sessenta e oito mil e setecentos cruzeiros) distribuída pelas Unidades
Administrativas abaixo especificadas e discriminadas em anexo:
Legislativo Municipal
Gabinete do Prefeito
Serviço do Plano Diretor
Procuradoria
Departamento de Administração
Departamento da Fazenda
Departamento de Fiscalização
Departamento de Obras
Departamento de Águas e Esgotos
Departamento de Limpeza
Departamento de Parques e Jardins
Departamento do Abastecimento
Departamento de Educação e Cultura
Departamento de Assistência e Saúde
Departamento Municipal de Habitação
e Bairros Populares
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 045
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Lei n° 601, de 31 de dezembro de 1956

Cr$9.926.228,00
Cr$4.659.880,00
Cr$4.652.850,00
Cr$4.388.960,00
Cr$90.222.425,00
Cr$109.723.340,00
Cr$8.471.232,00
Cr$254.292.470,00
Cr$86.944.870,00
Cr$32.599.300,00
Cr$34.976.080,00
Cr$17.157.475,00
Cr$48.676.590,00
Cr$53.977.000,00
Cr$12.000.000,00
Cr$772.668.700,00

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 129

Data(s): 1956
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 601, de 31 de dezembro de 1956, autoriza a abertura
de crédito especial para pagamento de despesas dos exercícios de 1949 a 1955,
especificando gastos com pessoal do “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica o Prefeito autorizado a abrir o crédito especial de Cr$
1.394.233,90 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos
e trinta e três cruzeiros e noventa centavos), para atender ao pagamento de despesas nos exercícios de 1949 a 1955, aos seguintes:
Diversos:
Departamento de Administração - D.P. Despesas
Diversas - Indenização de aposentadoria,
pagamentos a servidores aposentados

Cr$360.628,70

Diversos:
Idem - Pessoal Fixo: pagamento de vencimentos,
salários, abono de família, de faltas, adicionais e
outras vantagens a servidores municipais
Pessoal Variável - Idem, idem, idem

Cr$60.681,60
Cr$6.533,60

Diversos:
Procuradoria - Pessoal Fixo: Idem, idem, idem

Cr$76.371,50

Diversos:
Serviço do Plano Diretor - Pessoal Fixo: Idem, idem, idem Cr$666,00
Diversos:
Departamento da Fazenda (Divisão de Impostos e Taxas)
Pessoal Fixo: Idem, idem, idem
Pessoal Variável: Idem, idem, idem

Cr$14.033,30
Cr$1.533,60

Diversos: Departamento de Fiscalização
(Dist. de Fiscalização)
Pessoal Fixo: Idem, idem, idem
Pessoal Variável: Idem, idem, idem
Diversos: Departamento de Obras
(Div. Obras Públicas)

Cr$41.781,80
Cr$174,60
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Pessoal Fixo: Idem. idem, idem
Pessoal Variável: Idem, idem, idem
Pessoal Transitório: Idem, idem, idem

Cr$55.214,70
Cr$14.151,60
Cr$43.351,80

Diversos:
Departamento de Águas e Esgotos - (Div. de Águas)
Pessoal Fixo: Idem, idem, idem
Pessoal Variável: Idem, idem, idem

Cr$21.374,40
Cr$16.548.80

Diversos:
Departamento da Limpeza - (Serv. Limpeza Pública)
Pessoal Fixo: Idem, idem, idem
Pessoal Variável: Idem, idem. idem

Cr$4.877,50
Cr$16.232,50

Diversos: Departamento de Parques e Jardins
- (Serv. Parques e Jardins) Pessoal Fixo: Idem, idem, idem
Pessoal Variável. Idem, idem, idem

Cr$16.071,30
Cr$31.945,90

Diversos:
Departamento do Abastecimento - (S. de Administração) Pessoal Fixo: Idem, idem, idem
Pessoal Variável: Idem, idem, idem

Cr$29.640,30
Cr$24.399,90

Diversos:
Departamento de Educação e Cultura - (Seção do Ensino Primário) Pessoal Fixo: Idem, idem, idem
Cr$83.877,50
Pessoal Variável: Idem, idem, ldem
Cr$83.364,10
Diversos:
Departamento de Assistência e Saúde (Serviço Médico-Hospitalar) Pessoal Fixo: Idem, idem, idem
Pessoal Variável: Idem,idem, idem

Cr$44.237,60
Cr$84.446,20

Diversos:
Departamento de Administração: (Divisão do Pessoal)
Despesas Diversas: Indenização de aposentadoria - Pagamento de
vencimentos, adicionais e gratificação a diversos servidores aposentados - Exercício de 1955
Cr$205.200,00
Diversos:
Departamento de Fiscalização - (Dist. Fiscalização) Pessoal Fixo: Idem, idem, idem

Cr$1.380,00
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Diversos:
Departamento de Administração - (Serv. de Transporte) Pessoal Fixo: Idem, idem, idem

Cr$514,80

Beneficência da Prefeitura - Departamento de Assistência e Saúde(Serv. Médico-Hospitalar) Despesas Diversas: Pagamento aos funcionários do Dispensário
Anti-Tuberculose (trabalho do Censo torácico)
Cr$55.000.00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 046
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 559, de 20 de março de 1957
Data(s): 1957
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 559, de 20 de março de 1957, abre crédito
especial no valor de Cr$ 1.394.233,90, para atender a despesas de exercícios
anteriores (1949 a 1955), entre elas as do “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 1.394.233,90 (hum
milhão, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e três cruzeiros e noventa centavos) para pagamento de despesas nos exercícios
de 1949 a 1955, com segue:
[...]
Departamento de Parques e Jardins:
1020 - Secção de Administração
Despesas Ordinárias
Verba: 1.0.00 – Custeio
Consignação: 1.1.00 - Pessoal Fixo
1.1.13 - Abono de Família
1.1.21 - Gratif. por serviços extraordinárias
1.1.22 - Gratif. adicional p/ tempo de serviço
1040 - Serviços de Parques e Jardins

Cr$ 5.183,60
Cr$ 1.064,00
Cr$ 21.113,60
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Despesas Ordinárias
Verba: 1.0.00 – Custeio
Consignação: 1.1.00 - Pessoal Fixo
1.1.01 - Vencimentos

Cr$ 20.656,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 046
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Lei n° 620, de 19 de junho de 1957
Data(s): 1957
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 620, de 19 de junho de 1957, aprova os quadros
de pessoal, institui novo sistema de classificação de cargos no serviço público
da Prefeitura de Belo Horizonte e descreve a natureza do trabalho dos diversos
cargos, entre eles os relacionados ao setor de Parques, Jardins e Arborização.
Art. 12 - Os cargos de provimento em comissão compreendem:
I - cargos de direção superior;
II - cargos de menor hierarquia.
[...]
§ 2º - Os cargos de direção superior são providos mediante livre
escolha do Prefeito, dentre pessoas que satisfaçam os requisitos ou
especiais para investidura no serviço público, constantes da especificação respectiva.
[...]
§ 4º - Serão providos segundo o critério do parágrafo segundo dêste
artigo os seguintes cargos:
I - Assistente Técnico;
II - Chefe de Orientação e Fomento;
III - Chefe de Parques e Jardins;
IV - Chefe de Serviço Médico-Hospitalar;
V - Chefe de Serviço de Profilaxia;
VI - Chefe de Serviço Social;
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VII - Chefe de Transporte e Oficina;
VIII - Chefe de Turismo e Recreação;
IX - Chefe de Jardim Zoo-Botânico;
X - Contador Geral;
XI - Diretor de Escola Comercial;
XII - Engenheiro III;
XIII - Médico Chefe do Hospital;
XIV - Oficial de Gabinete;
XV - Secretário Assistente;
XVI - Engenheiro Chefe de Poços Artesianos;
XVII - Engenheiro Chefe de Concessões;
XVIII - Sub-Diretor de Escala Comercial.
[...]
SERVIÇO DE ENGENHARIA E AFINS
[...]
5100 – ENGENHARIA
5101 - Engenheiro Civil I
5102 - Engenheiro Civil II
5103 - Engenheiro III
5104 - Engenheiro IV (Diretor de Obras e Diretor de Águas e Esgotos)
5107 - Engenheiro Chefe de Poços Artesianos
5110 - Arquiteto I
5111 - Arquiteto II
5115 - Urbanista I
5116 - Urbanista II (Chefe de Serviço do Plano Diretor)
5120 - Engenheiro Chefe de Concessões
5125 - Químico Chefe de Estação de Tratamento
5130 - Engenheiro Agrônomo
5135 - Chefe de Orientação e Fomento
5140 - Chefe de Parques e Jardins
5145 - Chefe de Jardim Zoo-Botânico
5150 - Diretor de Parques
[...]
SERVIÇO DE OFÍCIOS E TRABALHOS BRAÇAIS
7000 – Diversos
7001 - Trabalhador Braçal
7005 - Feitor I
7006 - Feitor II
7007 - Feitor III
7013 – Emplacador
7016 - Tratador de Animais
7018 - Laçador de Cães
7025 – Jardineiro
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7028 - Chefe de Jardinagem
7030 – Foguista
7035 - Clorador de Água
7040 – Oleiro
7045 - Apartador de Gado
7050 - Magarefe I
7051 - Magarefe II
7055 - Chefe de Jardim Zoológico
7065 - Chefe de Conservação de Arborização
7070 - Chefe de Manutenção de Parques
7075 - Chefe de Limpeza Pública
[...]
ANEXO II
INDICAÇÃO DA NATUREZA DO TRABALHO DE CADA CLASSE
[...]
7065 - CHEFE DE CONSERVAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO
O trabalho desta classe consiste em organizar, coordenar e fiscalizar
tarefas de feitoria e braçais de servidores empenhados em arborização
de logradouros públicos.
Compreendem as tarefas a participação em planejamentos para a
ampliação e manutenção de arborização da cidade, apresentação de
dados sôbre a situação atual dos logradouros e sugestões quanto a
diretrizes a serem traçadas bem como a distribuição e orientação dos
trabalhos de um grupo de tamanho médio de feitores e servidores
braçais. O Chefe de Conservação de Arborização tem ao seu cargo,
ainda, a demarcação da disposição de árvores nos logradouros a serem
arborizados. O trabalho se desenvolve dentro de planos preestabelecidos e o titular do pôsto toma decisões apenas nas tarefas rotineiras e
em pequenas modificações, que decorrem da liberdade que lhe outorga
cada planejamento. A revisão se processa através de relatórios diários
e das visitas que os superiores fazem aos locais de trabalho, com o fim
de verificar o seu andamento.
[...]
7028 - CHEFE DE JARDINAGEM
NATUREZA DO TRABALHO
Êste é um trabalho qualificado de jardinagem que consiste na orientação e fiscalização de um grupo grande de servidores qualificados e
braçais, empenhados em construção e conservação de parques, jardins
e hortos.
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O trabalho desta classe envolve responsabilidades de interpretação de
projetos para ajardinamentos e orientação aos subordinados quanto
à execução dêsses projetos e quanto à aplicação de técnicas empregadas em plantio, poda, enxertia, irrigação e adubação de vegetais mais
sensíveis ao trato, combate a males vegetais e combate a insetos. Um
Chefe de Jardinagem se encarrega ainda de determinar épocas para
plantio, replantio, poda ou enxertia. O trabalho se desenvolve com
relativa autonomia em suas tarefas rotineiras, recebendo os
ocupantes dos postos orientação antes da execução de cada projeto, ou
quando se faz necessário o emprêgo de material ou equipamento por
êles desconhecidos. A revisão do trabalho é feito ao percorrerem os
superiores os locais de trabalho a fim de verificar o seu andamento e
através de dados prestados para compilação de relatórios.
5145 - CHEFE DE JARDIM ZOO-BOTÂNICO
NATUREZA DO TRABALHO
Trabalho técnico-científico e administrativo, que consiste em planejar,
organizar, coordenar e controlar as atividades de uma unidade de
tamanho grande a que incumbe a execução de programa complexo
de criação de ambientes para a fáuna e a flora, com o objetivo de bem
apresentá-la ao público, e a construção de um Jardim Zoológico e de
um Jardim Botânico consorciados e com características de um grande
parque. O Chefe de Jardim Zoo-Botânico tem a seu cargo a fiscalização de profissionais de nível superior, técnicos, administradores e
trabalhadores braçais, empenhados na construção e manutenção de
Jardim Zoo-Botânico, bem como na orientação e apreciação de serviços profissionais de veterinária, botânica, bromatologia e de relações
públicas, observada a finalidade da instituição. Inclui trabalhos de
pesquisa ecológica, visando à adaptação de meios e ambientes para a
fáuna e a flora silvestre e exótica e o comportamento em relação ao
público. O trabalho compreende a coordenação e o contrôle de atividades de serviços de aplicação de zoologia, botânica, principalmente com
relação à classificação e distribuição sistemática e ecológica, cabendo-lhe programar a aplicação dos processos mais indicados para cada
caso, inclusive a organização de catálogos e roteiros. O ocupante dêste
pôsto tem grande autonomia técnica e recebe do Diretor de Parques
indicações e planos especiais.
[...]
7070 - CHEFE DE MANUTENÇÃO DE PARQUES
NATUREZA DO TRABALHO
O trabalho desta classe consiste em organizar, coordenar e fiscalizar
as tarefas qualificadas, braçais e de vigilância, desempenhadas por
diversos grupos grandes de servidores, na construção e conservação
de parques e ajardinamentos.
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O Chefe de Manutenção de Parques participa de planejamento de
parques e jardins, prestando dados sôbre condições do terreno e
outros inerentes ao próprio objetivo do estudo e, ainda, apresentando
sugestões. Inclui também seu trabalho a distribuição de tarefas aos
subordinados para conservação e vigilância dos parques e jardins
existentes ou para construção de novos, a explicação de novas técnicas
e materiais de jardinagens que se queiram empregar, e o acompanhamento de grandes locações topográficas preparatórias a traçados de
parques e jardins. O trabalho se desenvolve com relativa autonomia e
o titular do posto toma decisões em assuntos rotineiros, também efetuando as modificações menores que lhe são determinadas nos planos
prèviamente traçados para o desenvolvimento dos serviços. Recebe,
no entanto, orientação durante os planejamento e antes da execução
do planejado. A revisão sofrida decorre das visitas que os superiores
fazem aos locais de trabalho com o fim de verificar o seu andamento, e
do relatório, que é apresentado diàriamente ao diretor.
[...]
5140 - CHEFE DE PARQUES E JARDINS
NATUREZA DO TRABALHO
Trabalho administrativo e profissional de agronomia, que consiste na
coordenação, orientação e contrôle da atividade de unidades grandes
ou médias incumbidas da execução de programas de expansão e proteção dos hortos municipais, da arborização e dos jardins. O ocupante
desta classe coordena trabalhos de topografia aplicados a parques e
praças públicas, mecanização agrícola, botânica, contrôle de ervas e
serviços afins. O ocupante dêste pôsto tem considerável autonomia
e orienta a atividade de grupos às vêzes numerosos e pessoal técnico especializado, feitores, trabalhadores braçais e outros. Recebe
orientação do Diretor de Parques, que aprecia os trabalhos através de
relatórios e verifica a observância das diretrizes também através dos
resultados práticos.
[...]
5150 - DIRETOR DE PARQUES
NATUREZA DO TRABALHO
Trabalho profissional de engenharia agronômica que consiste na direção, planejamento e orientação técnica e administrativa de uma unidade grande, especializada em construção e conservação de parques e
jardins públicos e outros serviços de agronomia em geral.
O Diretor de Parques tem ao seu encargo a organização e fiscalização
das tarefas de um grande número de subordinados profissionais,
técnicos, administrativos e braçais, empenhados em confecção e
manutenção de parques, jardins, hortos e jardins zoológicos e na
arborização de logradouros públicos, bem como na edificação e
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preservação de celas para tratamento de lixo. Inclui também êste
trabalho o planejamento e orientação de medidas de extensão agrícola, fomento e coordenação com órgãos que desempenham tarefas
análogas e, ainda, operações de entrosagem do departamento com
outros da Prefeitura. Age o ocupante do pôsto com grande autonomia
no desempenho de suas funções, dentro das diretrizes estabelecidas
pelo chefe do executivo
[...]
7025 – JARDINEIRO
NATUREZA DO TRABALHO
Êste é um trabalho braçal qualificado, que consiste em executar e conservar ajardinamentos ou viveiros de plantas, flôres ou arbustos.
Um jardineiro tem ao seu cargo a construção de jardins e viveiros,
orientando e participando das tarefas de subordinados na marcação
e preparação da terra, fazendo o plantio e adubamento de flôres ou
arbustos ornamentais e o cultivo de grama, esta geralmente em leivas.
Estão afetas ainda à classe a conservação dos mesmos jardins e viveiros
e as providências relativas a supressão de plantas maléficas, tratamento de males vegetais, combate a insetos, replantio, irrigação e podação;
um Jardineiro executa também enxertia, quando lhe toca a manutenção de viveiros. O trabalho desta classe se desenvolve com relativa autonomia quanto às tarefas mais simples, como plantio, poda, irrigação,
adubamento e cultivo de grama, recebendo, os ocupantes dos postos,
orientação quando se trata de enxertia e combate a males vegetais
e a insetos. A revisão das tarefas da classe é feita tanto por parte do
público que freqüenta os jardins, como pelos superiores que percorrem
os locais de trabalho com o fim de verificar o seu andamento.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 046
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Lei n° 663, 6 de dezembro de 1957
Data(s): 1957
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 663, de 6 de dezembro de 1957, estabelece as
receitas e as despesas do município, incluindo gastos com o “Departamento de
Parques e Jardins”.

138 CATÁLOGO DE FONTES

Art. 2 - A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em
Cr$1.074.072.459,20, distribuída pelas unidades Administrativas
abaixo especificadas e discriminadas em anexo:
Cr$
Legislativo Municipal
Gabinete do Prefeito
Serviço do Plano Diretor
Procuradoria
Departamento de Administração
Departamento da Fazenda
Departamento de Fiscalização
Departamento de Obras
Departamento de Águas e Esgotos
Departamento da Limpeza
Departamento de Parques e Jardins
Departamento de Abastecimento
Departamento de Educação e Cultura
Departamento de Assistência e Saúde
Departamento de Habitação e B. Populares
Corregedoria
Total Geral da Despesa

17.142.260,00
6.424.714,00
5.605.416,00
8.895.940,00
157.977.489,60
169.457.670,00
12.910.695,60
268.002.600,00
142.698.778,00
44.602.616,00
39.077.660,00
21.582.560,00
81 094.320,00
82.301.780,00
16.000.000,00
297.960,00
1.074.072.459,20
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 046
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 633, de 17 de dezembro de 1957
Data(s): 1957
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 633, de 17 de dezembro de 1957, abre
crédito especial para regularização de despesas de exercícios anteriores e do
ano corrente com diversos setores da Prefeitura de Belo Horizonte, entre eles o
“Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 10.896.232,30 (dez
milhões, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e trinta centavos), para regularização de despesas de exercícios
anteriores e do corrente, como segue:
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[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Serviço de Arborização
1.4.00 - Material de consumo
1.4.08 - Produtos químicos e farmacêuticos

Cr$ 9.540,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 046
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 634, de 21 de dezembro de 1957
Data(s): 1957
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 634, de 21 de dezembro de 1957, abre
crédito especial para pagamento de servidores municipais, entre eles os do
“Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 3.583.000,00 (três
milhões, quinhentos e oitenta e três mil cruzeiros) para ocorrer às
despesas com o pagamento dos servidores municipais, referentes aos
meses de novembro e dezembro de 1957, como segue:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Serviço de Arborização
1.1.01 - Vencimentos

Cr$ 5.000,00

Jardim Zoológico
1.1.01 - Vencimentos
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 046
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara

Cr$ 10.000,00
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Lei n° 677, de 23 de dezembro de 1957
Data(s): 1957
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 677, de 23 de dezembro de 1957, autoriza a
abertura de créditos suplementares para o “Departamento de Parques e
Jardins” e outros setores da administração pública municipal.
Art. 1º - Fica o Prefeito autorizado a abrir créditos suplementares, no
valor de Cr$ 50.195.000,00 (cinqüenta milhões, cento e noventa e
cinco mil cruzeiros) às verbas abaixo discriminadas:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
DESPESAS ORDINÁRIAS
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
CONSIGNAÇÃO: 1.4.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.4.13 - Materiais diversos
Cr$ 150.000,00
1040 - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS LAGOS
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
CONSIGNAÇÃO: 1.4.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.4.02 - Material de limpeza
Cr$ 5.000,00
1.4.12 - Material elétrico e de iluminação
Cr$ 40.000,00
1.4.13 - Materiais diversos
Cr$ 50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
VERBA: 3.0.00 - INVESTIMENTOS
CONSIGNAÇÃO: 3.2.00 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
3.2.01 - Máquinas, motores e aparelhos
Cr$ 100.000,00
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1050 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E FOMENTO
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
CONSIGNAÇÃO: 1.4.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.4.04 - Peças, acessórios e artefatos de borracha
1.4.08 - Produtos químicos e farmacêuticos

Cr$ 10.000,00
Cr$ 100.000,00

DESPESAS DE CAPITAL
VERBA: 3.0.00 - INVESTIMENTO S
CONSIGNAÇÃO: 3.2.00 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
3.2.01 - Máquinas, motores e aparelhos

Cr$ 100.000,00

1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
DESPESAS ORDINÁRIAS
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
CONSIGNAÇÃO: 1.3.00 - MATERIAL PERMANENTE
1.3.06 - Utensílios de copa e cozinha
1.3.08 - Utensílios em geral

Cr$ 10.000,00
Cr$ 10.000,00

CONSIGNAÇÃO: 1.4.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.4.06 - Alimentos de animais
1.4.08 - Produtos químicos e farmacêuticos
1.4.13 - Materiais diversos

Cr$ 50.000,00
Cr$ 30.000,00
Cr$ 100.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 046
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 639, de 27 de dezembro de 1957
Data(s): 1957
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 639, de 27 de dezembro de 1957, abre crédito
suplementar para o “Departamento de Parques e Jardins” e outros setores da
administração pública municipal.
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 47.895.000,00
(quarenta e sete milhões, oitocentos e noventa e cinco mil cruzeiros),

142 CATÁLOGO DE FONTES

às verbas abaixo:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1030 - Serviço de Arborização
1.4.13 - Materiais Diversos

Cr$ 150.000,00

1040 - Serviços de Parques, Jardins e Lagos
1. 4.02 - Materiais de limpeza
1.4.12 - Material elétrico e de iluminação
1.4.13 - Materiais diversos
3.2.01 - Máquinas, motores e aparelhos

Cr$ 5.000,00
Cr$ 40.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 100.000,00

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
1.4.04 - Peças, acessórios e artefatos de borracha
1.4.08 - Produtos químicos e farmacêuticos
3.2.01 - Máquinas, motores e aparelhos

Cr$ 10.000,00
Cr$ 100.000,00
Cr$ 100.000,00

1060 - Jardim Zoológico
1.3.06 - Utensílios de copa e cozinha
1.3.08 - Utensílios em geral
1.4.06 - Alimentos para animais
1.4.08 - Produtos químicos e farmacêuticos
1.4.13 - Materiais diversos

Cr$ 10.000,00
Cr$ 10.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 30.000,00

110
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 047
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Lei n° 692, de 11 de janeiro de 1958
Data(s): 1958
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 692, de 11 de Janeiro de 1958, autoriza a Prefeitura
de Belo Horizonte a receber doação de uma área destinada à proteção do
manancial do córrego dos Feixos.
Art.1 Fica a Prefeitura de Belo Horizonte autorizada a receber em
doação, da Melhoramentos e Urbanização S.A, uma área de terras
situada a jusante da rodovia B.R.-3 e que na Planta de subdivisão de
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terrenos submetida pela doadora à aprovação da Prefeitura Municipal
de Nova Lima, constitui os quarteirões 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 42,
47, 48, 57, 58, 59 e 60 área necessária à proteção do manancial do
córrego dos Feixos, num total de cento e quinze mil metros quadrados
(115.000,00 m²) mais ou menos, assumindo, em compensação, o encargo da construção das galerias de águas pluviais e esgôtos sanitários
à montante da mesma rodovia, numa extensão de mil e setecentos
metros (1.700,00 m) e a obrigação de liberar o remanescente da citada
planta de subdivisão, tudo conforme entendimentos expressos contidos em processo próprio da Prefeitura.
[...]
Art.2 Poderá a Prefeitura de Belo Horizonte promover, em qualquer
tempo, a descaracterização da área cuja doação ora se autoriza, desde
que construídas as obras de proteção do manancial do córrego dos Feixos, (descritas no parágrafo único do art.1), renunciando a Emprêsa
Melhoramentos e Urbanização S.A a qualquer direito a indenização ou
retrocessão.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a – 047
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Lei n° 710, de 26 de maio de 1958
Data(s): 1958
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 710, de 26 de maio de 1958, autoriza a
desapropriação de terreno e a abertura de crédito especial para a construção de
uma praça e um jardim público.
Art.1 Fica o Prefeito de Belo Horizonte autorizado a desapropriar
por utilidade pública, o lote n° 1 (hum), do quarteirão n° 191 (cento
e noventa e hum) da Vila Marinhos, inscrito, na Prefeitura em nome
do sr. Dante Tonani, necessário à abertura de praça e construção de
jardim público.
Art. 2 Fica o Prefeito autorizado a abrir um crédito de Cr$ 110.868,00
(cento e dez mil, oitocentos e sessenta e oito cruzeiros), para ocorrer
às despesas desta lei.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 047
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 700, de 5 de agosto de 1958
Data(s): 1958
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 700, de 5 de agosto de 1958 abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao “Departamento de Parques e Jardins” e
outros setores da administração pública municipal.
Art. 1° - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 57.176.500,00 (cinqüenta e sete milhões, cento e setenta e seis mil e quinhentos cruzeiros),
para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPART. DE PARQUES E JARDINS
1040 - SERV. DE PARQUES E JARDINS E LAGOS
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
1.4.07 - Material de construção e de acabamento,
ferragem

250.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 047
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Lei n° 744, de 5 de dezembro de 1958
Data(s): 1958
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 744, de 5 de dezembro de 1958, prorroga para o
exercício de 1959 o orçamento de 1958, discriminando as despesas de cada
unidade administrativa, entre elas o “Departamento de Parques e Jardins”.
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Art. 3 - A despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em Cr$
1.132.912.079,20 (hum bilhão cento e trinta e dois milhões, novecentos e doze mil, setenta e nove cruzeiros e vinte centavos), passando a
ser a seguinte sua destinação, por órgãos, em 1959, distribuída pelas
unidades administrativas abaixo especificadas, por fôrça das modificações introduzidas nas rubricas respectivas:
Legislativo Municipal
Gabinete do Prefeito
Serviço do Plano Diretor
Procuradoria
Departamento de Administração
Departamento da Fazenda
Departamento de Fiscalização
Departamento de Obras
Departamento de Águas e Esgotos
Departamento de Limpeza
Departamento de Parques e Jardins
Departamento de Abastecimento
Departamento de Educação e Cultura
Departamento de Assistência e Saúde
Departamento M. Habitações e B. Populares
Corregedoria
Total geral da despesa

Cr$ 18.299.160,00
Cr$ 11.640.794,00
Cr$ 5.605.416,00
Cr$ 10.095.940,00
Cr$ 225.785.489,60
Cr$ 173.231.670,00
Cr$ 13.310.695,60
Cr$ 278.202.600,00
Cr$ 109.293.778,00
Cr$ 44.602.616,00
Cr$ 39.077.660,00
Cr$ 22.041.560,00
Cr$ 81.976.460,00
Cr$ 83.450.280,00
Cr$ 16.000.000,00
Cr$ 297.960,00
Cr$ 1.132.912.079,20
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 047
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 736, de 6 de dezembro de 1958
Data(s): 1958
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 736, de 6 de dezembro de 1958, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao “Departamento de Parques e Jardins” e
outros setores da administração pública.
Art. 1° - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 5.473.000,00 (cinco
milhões quatrocentos e setenta e três mil cruzeiros), para refôrço das
seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
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DEP. PARQUES E JARDINS
1020 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 Vencimentos
1.1.11 - Adic. Tempo serviço

20.000,00
10.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 047
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 740, de 11 de dezembro de 1958
Data(s): 1958
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 740, de 11 de dezembro de 1958, abre crédito
especial para gastos com pessoal de diferentes setores da administração
pública, entre eles o “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1° - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial de Cr$
2.317.373,20 (dois milhões, trezentos e dezessete mil, trezentos e setenta e três cruzeiros e vinte centavos), para pagamento de diferença
de vencimentos, abono de família, adicionais, gratificações extraordinárias e serviços de natureza insalubre aos servidores da Prefeitura,
referente aos exercícios de 1952 e 1957.
GABINETE DO PREFEITO
0120 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Gratificação adicional p/ tempo serviço

Cr$
81.364,90
15.094,20
5.546,40

SERVIÇO DO PLANO DIRETOR
0200 - SERVIÇO DO PLANO DIRETOR
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.10 - Abono de família
PROCURADORIA

12.061,60

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 147

0330 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de família

2.519,90
89.191,30

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
0420 - DIVISÃO DO PESSOAL
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos.
1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Gratif. adicional p/ tempo serviço
1.1.18 - Gratif. por serviço extraordinário

247.451,80
51.507,60
28.165,80
1.075,00

2.0.00 - TRANSFERENCIAS
2.2.01 - Aposentadoria

68.477,10

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
0520 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1 .0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de família.
1.1.11 - Gratif. adicional p/ tempo serviço

103.314,00
61.751,10
53.985,30

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
0620 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.10 - Abono de família

5.154,70

DEPARTAMENTO DE OBRAS
0720 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.l.10 - Abono de família
1.1.11 - Gratif. adicional por tempo serviço
1.1.18 - Gratif. por serviço extraordinário.

131.339,30
40.549,60
. 18.466,90
55.325,40

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGÔTOS
0820 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos

27.049,70
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1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Gratif. adicional p/ tempo serviço

7.284,10
23.797,30

DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA
0920 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Gratif. adicional p/ tempo serviço
1.1.17 - Gratif. por serviço insalubre
1.1.18 -- Gratif. por serviço extraordinário

19.905,10
18.714,90
28.209,40
105.002,50
9.501,90

DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.020 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Gratif. adicional por .tempo serviço

16.426,20
11.636,20
7.847,30

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
1120 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Gratif. adicional por tempo serviço
1.1.18 - Gratif. por serviço extraordinário.

10.888,60
12.438,10
13.030,70
30.757,20

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1.220 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Gratif. Adicional p/ tempo serviço

155.570,10
156.175,70
9.818,30

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAÚDE
1.320 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos.
1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Gratif. Adicional p/ tempo serviço
1.1.18 - Gratif. por serviço extraordinário.

47.613,80
96.374,50
18.009,20
418.980,50
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116
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 047
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 744, de 19 de dezembro de 1958
Data(s): 1958
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 744, de 19 de dezembro de 1958, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao “Departamento de Parques e Jardins” e
outros órgãos da administração pública municipal.
Art. 1° - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 10.005.000,00 (dez
milhões e cinco mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do
orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA: 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - Previdência Social

500.000,00

1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
1.5.12 - Locação de veículos

50.000,00

1040 - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS E LAGOS
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
1.5.12 - Locação de veículos

117
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 048
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 765, de 4 de abril de 1959
Data(s): 1959

100.000,00
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Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 765, de 4 de abril de 1959, retifica o artigo
1º do Decreto n° 763, de 21 de março de 1959, abrindo crédito especial ao
“Departamento de Parques e Jardins” e outros órgãos da administração pública
municipal.
Art. 1º - Passa a ter a seguinte redação o artigo 1º do Decreto 763 de
21 de março de 1959:
Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial de Cr$ 30.452.844,00
( trinta milhões, quatrocentos e cinqüenta e dois mil, oitocentos e
quarenta e quatro cruzeiros) para atender ao disposto na Lei 759 de 10
de janeiro de 1959, que alterou a Lei 620/57, e determinou outras providências relativas a diversas alterações de níveis e classes no quadro
do pessoal da Prefeitura.
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.00 - PESSOAL FIXO
1.1.01 - Vencimentos

Cr$ 196.600,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 048
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 778, de 27 de agosto de 1959
Data(s): 1959
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 778, de 27 de agosto de 1959, abre crédito
especial para pagamento de salários e gratificações de função aos servidores
municipais de diferentes setores da Prefeitura de Belo Horizonte, como o
“Departamento de Parques e Jardins”.
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Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial de Cr$ 98.
859.460,00 (noventa e oito milhões, oitocentos e cinqüenta e nove
mil, quatrocentos e sessenta cruzeiros), para atender ao pagamento do
acréscimo provisório de vencimentos ou salários e gratificação de função aos servidores municipais, de acôrdo com a seguinte especificação:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - GABINETE
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.22 - Acréscimo Provisório.
1.1.23 - Gratificação de Função

Cr$ 48.000,00
Cr$ 48.000,00

1020 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.22 - Acréscimo Provisório
1.1.23 - Gratificação de Função

Cr$ 156.000,00
Cr$ 6.000,00

1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.22 - Acréscimo Provisório
1.2.22 - Acréscimo Provisório

Cr$ 217.320,00
Cr$ 792.750,00

1040 - SERVIÇO DE PARQUES, JARDINS E LAGOS
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.22 - Acréscimo Provisório
1.1.23 - Gratificação de Função
1.2.22 - Acréscimo Provisório

Cr$ 3.305.690,00
Cr$ 6.000,00
Cr$ 2.393.260,00

1050 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E FOMENTO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.22 - Acréscimo Provisório
1.1.23 - Gratificação de Função
1.2.22 - Acréscimo Provisório

Cr$ 495.840,00
Cr$ 6.000,00
Cr$ 1.728.610,00

1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.22 - Acréscimo Provisório
1.2.22 - Acréscimo Provisório
1070 - JARDIM ZOO-BOTÂNICO
1.0.00 - CUSTEIO

Cr$ 432.510,00
Cr$ 889.980,00
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1.1.22 - Acréscimo Provisório
1.1.23 - Gratificação de Função
1.2.20 - Acréscimo Provisório

Cr$ 137.400,00
Cr$ 6.000,00
Cr$ 212.040,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 048
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 779, de 27 de agosto de 1959
Data(s): 1959
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 779, de 27 de agosto de 1959, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao “Departamento de Parques e Jardins” e
outros órgãos da administração pública municipal.
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 24.840.000,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta mil cruzeiros) para refôrço
das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de Família
1.1.11 - Adicionais

Cr$ 12.000,00
Cr$ 206.000,00
Cr$ 65.000,00

1.2.17 - Serviço Insalubre.

Cr$ 194.000,00

1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salário de Mensalistas

Cr$ 27.000,00
Cr$ 80.000,00

1050 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E FOMENTO
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos

Cr$ 125.000,00
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120
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 048
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 782, de 3 de setembro de 1959
Data(s): 1959
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 782, de 3 de setembro de 1959, abre crédito
suplementar para reforço de verba ao “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 1.450.000,00 (hum
milhão, quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros) para refôrço da seguinte verba do orçamento vigente:
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
VERBA: 1.0. 00 - CUSTEIO
1.5.12 - Locação de Veículos

Cr$ 300.000,00

1040 - SERVIÇO DE PARQUES, JARDINS E LAGOS
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
1.5.12 - Locação de Veículos.

Cr$ 400.000,00

1050 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E FOMENTO
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
1.5.12 - Locação de Veículos

Cr$ 350.000,00

1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
VERBA: 1.0.00 - CUSTEIO
1.5.12 - Locação de Veículos
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 048
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara

Cr$ 400.000,00
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Decreto n° 799, de 17 de novembro de 1959
Data(s): 1959
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 799, de 17 de novembro de 1959, abre crédito
especial para diferentes setores da administração pública municipal, incluindo o
“Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial de Cr$
1.242.167,00 (Hum milhão, duzentos e quarenta e dois mil, cento e
sessenta e sete cruzeiros) para atender ao pagamento de vencimentos,
salários, abono de família, adicionais e outras vantagens a servidores
municipais, de acôrdo com a seguinte especificação:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES
E JARDINS
1020 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - 80.0 - Vencimentos.

Cr$24.359,30

1.1.10 - 80.0 - Abono de família

Cr$3.073,40

1.1.11 - 80.0 - Gratificação adicional por
tempo de serviço.

Cr$8.433,10
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 048
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 805, de 17 de novembro de 1959
Data(s): 1959
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 805, de 17 de novembro de 1959, abre
crédito especial para o “Departamento de Parques e Jardins” e outros órgãos da
Prefeitura de Belo Horizonte.
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Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial de Cr$
1.346.295,70 (Hum milhão, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos
e noventa e cinco cruzeiros e setenta centavos) para atender ao pagamento de vencimentos, salários, abono de família, de faltas, adicionais
e outras vantagens a servidores municipais, de acordo com a seguinte
especificação:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E
JARDINS
1020 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - 80.0 - Vencimentos
Cr$6.876,50
1.1.10 - 80.0 - Abono de família
Cr$1.271,10
1.1.11 - 80.0 - Gratificação adicional por tempo de serviçoCr$6.587,60

123
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 048
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 806, de 17 de novembro de 1959
Data(s): 1959
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 806, de 17 de novembro de 1959, abre crédito
suplementar para reforço de verbas, com a previdência social, em diferentes
setores da administração pública municipal, entre eles o “Departamento de
Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 4.410.000,00
(Quatro milhões, quatrocentos e dez mil cruzeiros) para refôrço das
seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA: - 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - 91.4 - Previdência Social

Cr$820.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 048
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 808, de 25 de novembro de 1959
Data(s): 1959
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 808, de 25 de novembro de 1959, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 60.000,00 (Sessenta
mil cruzeiros) para reforço de verba do orçamento vigente:
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
VERBA: - 1.0.00 - CUSTEIO
1.4.06 - 89.3 - Alimentos para animais

Cr$ 60.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 048
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Lei n° 806, de 1 de dezembro de 1959
Data(s): 1959
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 806, de 1 de dezembro de 1959, orça as receitas
e fixa as despesas do município de Belo Horizonte para o exercício de 1960,
incluindo gastos com o “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 2º - A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em
Cr$1.429.865.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e vinte e nove milhões,
oitocentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), distribuída pelas unidades
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administrativas abaixo especificadas discriminadas em anexos:
Legislativo
Gabinete do Prefeito
Serviço do Plano Diretor
Procuradoria
Departamento de Administração
Departamento da Fazenda
Departamento de Fiscalização
Departamento de Obras
Departamento de Águas e Esgôtos
Departamento de Limpeza
Departamento de Parques e Jardins
Departamento de Abastecimento
Departamento de Educação e Cultura
Departamento de Assistência e Saúde
Departamento Habitações e B. Populares

Cr$ 22.899.840,00
Cr$ 18.614.240,00
Cr$ 9.701.220,00
Cr$ 13.677.720,00
Cr$ 236.616.540,00
Cr$189.094.000,00
Cr$ 22.597.320,00
Cr$ 279.926.166,00
Cr$ 165.203.260,00
Cr$ 83.546.220,00
Cr$ 72.378.260,00
Cr$ 33.207.900,00
Cr$ 116.290.620,00
Cr$ 1.103.640,00
Cr$ 34.000.000,00
1.429.865.000,00
Total geral da Despesa..........................Cr$ 1.429.865.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 048
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 817, de 26 de dezembro de 1959
Data(s): 1959
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 817, de 26 de dezembro de 1959, abre
crédito especial para diferentes órgãos da administração municipal, entre eles o
“Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial de Cr$
15.782.460,00 (Quinze milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta cruzeiros) para atender ao pagamento do acréscimo provisório de vencimentos ou salários e gratificação de função
aos servidores municipais, autorizado pela Lei 786, de 6 de Agosto de
1959, de acôrdo com a seguinte especificação:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES
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E JARDINS
1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.22 - 89.0 - Acréscimo provisório
1.2.22 - 89.1 - Acréscimo provisório

Cr$ 150.000,00
Cr$333.160,00

1040 - SERVIÇO DE PARQUES, JARDINS
E LAGOS
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.22 - 81.0 - Acréscimo provisório

Cr$4.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 049
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 837, de 15 de julho de 1960
Data(s): 1960
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O decreto n° 837, de 15 de julho de 1960, abre crédito
suplementar para reforço de verbas em diferentes órgãos da administração
municipal, como o “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 39.355.368,50
(trinta e nove milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos
e sessenta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos), para refôrço das
seguintes verbas do orçamento vigentes:
[...]
DEP. DE PARQUES E JARDINS
1020 - Sec. de Administração
Verba 1.0.00 - Custeio
1.2.17 - Gratificação por serviço insalubre
1030 - Serv. de Arborização
Verba 1.0.00 - Custeio

Cr$160.000,00
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1.1.01 - Vencimentos
1.1.23 - Acréscimo provisório
1.2.04 - Salário e pessoal variável
1.2.23 - Acréscimo provisório

Cr$426.890,00
Cr$222.000,00
Cr$1.130.000,00
Cr$560.000,00

1060 - Jardim Zoológico
Verba 1.0.00 - Custeio
1.2.23 - Acréscimo provisório

Cr$220.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 049
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 850, de 30 de setembro de 1960
Data(s): 1960
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 850, de 30 de setembro de 1960, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do
orçamento vigente:
DEP. DE PARQUES E JARDINS
1050 - Serv. de Orientação e Fomento
Verba 1.0.00 - Custeio
1.5.12 - Locação de veículos

Cr$
250.000,00

1060 - Jardins Zoológico
Verba 1.0.00 - Custeio
1.5.12 - Locação de veículos
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 049
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara

200.000,00
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Lei n° 848, de 30 de novembro de 1960
Data(s): 1960
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 848, de 30 de novembro de 1960, orça as receitas
e fixa as despesas do município de Belo Horizonte para o exercício de 1961,
incluindo gastos com o “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 2º - A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em
Cr$2.044.405.335,00(dois bilhões, quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinco mil, trezentos e trinta e cinco cruzeiros), distribuída
pelas unidades administrativas abaixo especificadas, discriminadas
em anexo:
Legislativo
Gabinete do Prefeito
Serviço do Plano Diretor
Procuradoria
Dep. de Administração
Dep. de Parques e Jardins
Dep. de Fazenda
Dep. de Fiscalização
Dep. de Obras
Dep. de Águas e Esgotos
Dep. de Limpeza
Dep. de Abastecimento
Dep. de Educação e Cultura
Dep. de Assistência e Saúde
Corregedoria
Dep. de Hab. e B. Populares
Total Geral da Despesa

Cr$24.356.820,00
Cr$21.851.000,00
Cr$11.155.280,00
Cr$17.400.000,00
Cr$286.712.420,00
Cr$76.493.760,00
Cr$215.697.415,00
Cr$22.181.200,00
Cr$569.883.020,00
Cr$374.917.620,00
Cr$74.515.180,00
Cr$35.683.100,00
Cr$128.559.920,00
Cr$44.039.340,00
Cr$959.120,00
Cr$40.000.000,00
Cr$2.044.405.335,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 050
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 887, de 2 de maio de 1961
Data(s): 1961
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
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Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 887, de 2 de maio de 1961, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao “Departamento de Parques e Jardins” e
outros setores da administração pública municipal.
Art. 1º - Fica aberto o Crédito suplementar de Cr$ 231.715.400,00 (duzentos e trinta e um milhões, setecentos e quinze mil e quatrocentos
cruzeiro), para reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.010 - Gabinete
1.1.01 - Vencimentos
1.1.14 - Gratificação - Lei 620/57, art 85§ 2º
1.1.22 - Gratificação de função - Lei 786/59

7.200,00
182.400,00
60.000,00

1.020 - Secção de Administrativo
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de família
1.1.22 - Grat. de função - Lei 786/59

499.200,00
496.800,00
24.000,00

1.030 - Serviço de Arborização
1.1.02 - Vencimentos
1.2.04 - salários a diaristas
1.040 - Serviço de Parque, Jardins e Lagos
1.1.01 - Vencimentos
1.1.22 - Grat. de função - Lei 786/59
1.2.04 - Salário a diaristas

542.400,00
745.200,00
6.411.600,00
24.000,00
1.582.800,00

1.050 - Serviço de Orientação e Fomento
1.1.01 - Vencimentos
1.1.22 - Grat. de função - Lei 786/59
1.2.04 - Salários a diaristas

906.000,00
24.000,00
1.312.800,00

1.060 - Jardim Zoológico
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salários a diaristas

372.000,00
801.600,00

1.070 - Jardim Zôo- Botânico
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salários a diaristas

73.200,00
172.800,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 050
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 897, de 28 de junho de 1961
Data(s): 1961
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 897, de 28 de junho de 1961, abre crédito
suplementar a diferentes órgãos da administração pública municipal, como o
“Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o crédito Suplementar de Cr$ 13.850.000,00 - Treze milhões, oitocentos e cinqüenta mil cruzeiros) -, para refôrço das
seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1040 - Ser. de Parques, Jardins e Lagos
1.1.18 - Grat. por serviços extraordinários

20.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 050
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 925, de 11 de outubro de 1961
Data(s): 1961
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 925, de 11 de outubro de 1961, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao “Departamento de Parques e Jardins” e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo, o Crédito Suplementar de Cr$
11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil cruzeiros), para refôrço
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das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PAQUES E JARDINS
1.030 - Serviço de Arborização
Verba 1.0.00 - Custeio
1.4.12 - Materiais de versos
1.5.12 - Locação de veículos

Cr$ 200.000,00
Cr$ 300.000,00

1.050 - Serviço de Orientação e Fomento
Verba 1.0.00 - Custeio
1.4.07 - Material de construção e acabamento;
ferragens
1.4.12 - Materiais diversos

Cr$ 140.000,00
Cr$ 100.000,00

1.060 - Jardim Zoológico
Verba 1.0.00 - Custeio
1.4.04 - Peças, acessórios e artefatos de borracha
1.4.10 - vestuários
1.5.12 - Locação de veículos

Cr$ 50.000,00
Cr$ 70.000,00
Cr$ 500.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 050
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 928, de 18 de outubro de 1961
Data(s): 1961
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 928, de 18 de outubro de 1961, abre crédito
suplementar para diferentes setores da administração pública municipal, como
o “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar de Cr$ 43.150.000,00
(quarenta e três milhões, cento e cinqüenta mil cruzeiro), para refôrço
das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
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DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.020 - Secção de Administração
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.10 - Abono de Família

Cr$420.000,00

1.030 - Serviço de Arborização
Verba 1.0.00 - Custeio
1.2.04 - Salários a diaristas

Cr$120.000,00

1.040 - Serviço de Parques e Jardins
Verba 1.0.00 - Custeio
1.2.04 - Salários a diaristas

Cr$400.000,00

1.050 - Serviço de Orientação e Fomento
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salários a diaristas
1.2.17 - Grat. p/ serviço insalubre

Cr$30.000,00
Cr$140.000,00
Cr$60.000,00

1.060 - Jardins Zoológico
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salários a diaristas

Cr$2.260.000,00
Cr$40.000,00

1.070 - Jardim Zoo-Botânico
Verba 1.0.00 - Custeio
1.2.04 - Salários a diaristas

Cr$20.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 050
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Lei n° 904, de 15 de dezembro de 1961
Data(s): 1961
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 904, de 15 de dezembro de 1961, orça as receitas
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e fixa as despesas do município de Belo Horizonte para o exercício de 1962,
incluindo gastos com o “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 2° - A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em Cr$
3.120.757.498;00 (três bilhões; cento e vinte milhões, setecentos e
trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito cruzeiros), distribuída
pelas Unidades Administrativas abaixo especificadas, discriminadas,
em anexo:
Legislativo
Cr$40.135.824,00
Gabinete do Prefeito
Cr$51.443.872,00
Serviço do Plano Diretor
Cr$40.921.592,00
Procuradoria
Cr$27.354.000,00
Departamento de Administração
Cr$487.427.896,00
Departamento da Fazenda
Cr$356.734.688,00
Departamento de Fiscalização
Cr$35.708.224,00
Departamento de Obras
Cr$877.303.216,00
Departamento de Águas e Esgotos
Cr$439.989.384,00
Departamento de Limpeza
Cr$104.047.808,00
Departamento de Parques e Jardins
Cr$107.852.872,00
Departamento de Abastecimento
Cr$52.052.584,00
Departamento de Educação e Cultura
Cr$234.002.276,00
Departamento de Assistência e Saúde
Cr$216.291.854,00
Corregedoria
Cr$1.492.008,00
Departamento de Habitação e Bairros Populares Cr$48.000.000,00
Total Geral da Despesa

Cr$3.120.737.498,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 050
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 945, de 20 de dezembro de 1961
Data(s): 1961
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 945, de 20 de dezembro de 1961, abre crédito
suplementar para o “Departamento de Parques e Jardins” e outros órgãos da
administração pública municipal.
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar de Cr$ 29.374.000,00
(vinte e nove milhões, trezentos e setenta e quatro mil cruzeiros), para
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refôrço das seguintes verbas do orçamento vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.020 - Secção de Administração
1.1.10 - Abono de família

Cr$ 400.000,00

1.030 - Serviço de Arborização
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salários a diaristas

Cr$ 50.000,00
Cr$ 350.000,00

1.040 - Serv. de Parques e Jardins
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salários a diaristas

Cr$ 50.000,00
Cr$ 600.000,00

1.050 - Serv. Orientação e Fomento
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salários a diaristas

Cr$ 50.000,00
Cr$ 1.3000.000,00

1.060 - Jardins Zoológico
1.2.04 - Salários a diaristas

Cr$ 400.000,00

1.070 - Jardim Zoobotânico
1.2.04 - Salários a diaristas

Cr$ 100.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 050
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 947, de 28 de dezembro de 1961
Data(s): 1961
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 947, de 28 de dezembro de 1961, abre crédito
suplementar para reforço de verbas a diferentes setores da Prefeitura de Belo
Horizonte, tais como o “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar de Cr$ 10.505.000,00 (dez
milhões, quintos e cinco mil cruzeiros), para refôrço das seguintes
verbas, do orçamento vigente:
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[...]
DEPARTAMETO DE PARQUES E JARDINS
1.020 - Secção de Administração
Verba 2.0.00 - Transferência
2.4.01 - Previdência Social

Cr$ 550.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 050
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 948, de 28 de dezembro de 1961
Data(s): 1961
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 948, de 28 de dezembro de 1961, abre
crédito especial para o “Departamento de Parques e Jardins” e outros órgãos da
administração pública municipal.
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo, o crédito especial de Cr$
26.558.600,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito
mil e seiscentos cruzeiro), para atender às despesas decorrentes do
acréscimo mensal necessário para perfazer o valor do salário mínimo
vigente, no período compreendido de 18 de outubro de 1961 à data da
vigência da Lei 860/61:
[...]
DEPARTAMNETO DE PARQUES E JARDINS
Verba 1.0.00 - Custeio
1.020 - Seção de Administração
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de Família
1.1.11 - Gratif. adicional p/ tempo de serviço

13.000,00
431.500,00
70.000,00

1.030 - Serviço de Arborização
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salário de diarista

50.000,00
236.500,00
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1.040 - Serviço de Parques Jardins e Lagos
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salário de diarista

873.500,00
663.000,00

1.050 - Serviço de Orientação e Fomento
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salário de diarista

110.500,00
510.000,00

1.060 - Jardins Zoológico
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salário de diarista

118.000,00
235.5000,00

1.070 - Jardim Zoo-Botânico
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salário de diarista

43.000,00
53.5000,00

138
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.054, de 5 de março de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.054, de 5 de março de 1963, abre crédito
especial para diferentes setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
entre eles o “Departamento de Parques e Jardins”.
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo o Crédito Especial de Cr$
3.353.436,90 (Treis milhões, trezentos e cinqüenta e treis mil, quatrocentos e trinta e seis cruzeiros e noventa centavos), para atender ao
pagamento de vencimentos, salários, abono familiar e outras vantagens a servidores da Prefeitura, referente a exercícios anteriores.
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
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1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Gratificação adicional por tempo de serviço

Cr$354,90
Cr$41.589,90

1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos

Cr$40.427,40
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.061, de 22 de março de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.061, de 22 de março de 1963, declara de
utilidade pública, para efeito de desapropriação, o quarteirão n° 34 da 3ª seção
suburbana, visando à construção de um jardim público.
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública para efeito de desapropriação o quarteirão 34, da 3ª seção suburbana, constituído pelos lotes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, de propriedade de Joaquim Bastos Trindade.
Art. 2º - O quarteirão acima referido, se acha situado entre Avenida
Afonso XIII e Ruas Marechal Hermes e Ludgero Dolabela, na Vila
Gutierrez e se destina a construção de um jardim público.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.078, de 25 de abril de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.078, de 25 de abril de 1963, abre crédito
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especial para o "Departamento de Parques e Jardins" e outros órgãos da
administração pública municipal.
Art. 1º - Fica aberto no órgão abaixo, o Crédito Especial de Cr$
4.012.666,00, para atender ao pagamento de vencimentos, salários,
abono de família e outras vantagens a servidores da Prefeitura, referente a exercícios anteriores.
[...]
DEPTO. DE PARQUES E JARDINS
1020- SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Grat. Adicional p/ tempo de serviço
1.1.14 - Grat. Lei 620/57 - Art. 85, § 2º
1.1.15 - Grat. Lei 620/57- Art. 85, § 3º

Cr$23.165,60
Cr$133.466,60
Cr$63.016,40
Cr$75.066,70
Cr$112.600,00

1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
1.0.00 - CUSTEIO
1.1.18 - Grat. p/ serviço extraordinário
1.2.04 - Salários de Diaristas

Cr$9.030,00
Cr$11.832,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.088, de 17 de maio de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.088, de 17 de maio de 1963, abre crédito
suplementar para reforço de verba ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo, o Crédito Suplementar de Cr$
175.325.000,00 (Cento e setenta e cinco milhões, trezentos e vinte e
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cinco mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento
vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - GABINETE DO DIRETOR
1.1.15 - Grat. Lei 620/57, Art. nº 85 § 3º

Cr$30.000,00

1020 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.1.10 - Abono de família
1.1.18 - Grat. por serviço extraordinário

Cr$8.000.000,00
Cr$80.000,00

1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
1.1.18 - Grat. por serviço extraordinário
1.2.18 - Grat. por serviço extraordinário

Cr$100.000,00
Cr$300.000,00

1040 - SERVIÇO DE PARQUES, JARDINS E LAGOS
1.1.18 - Grat. por serviço extraordinário
1.2.17 - Grat. por serviços insalubres
1.2.18 - Grat. por serviços extraordinários

Cr$1.000.000,00
Cr$50.000,00
Cr$350.000,00

1050 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E FOMENTO
1.1.14 - Grat. Lei 620/57, art. nº § 2º
1.1.15 - Grat. 620/57, art. nº 85 § 3º
1.1.18 - Grat. por serviços extraordinários
1.1.04 - Salário de diaristas

Cr$20.000,00
Cr$100.000,00
Cr$110.000,00
Cr$180.000,00

1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
1.1.18 - Grat. por serviços extraordinários
1.2.04 - Salário de diaristas
1.2.18 - Grat. por serviços extraordinários

Cr$120.000,00
Cr$1.200.000,00
Cr$150.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.105, de 8 de julho de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1105, de 8 de julho de 1963, trata da
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desapropriação de diversas áreas da cidade onde eram plantados eucaliptos
para a construção de casas populares (regiões da Pampulha, Venda Nova,
Santa Cruz, Ipiranga, São Bernardo, João Pinheiro, Caiçara, Vista Alegre e áreas
próximas à Rede Mineira de Viação, entre outras).
Art.1 Ficam declarados de interêsse social, para efeito de desapropriação, os imóveis abaixo, atualmente plantados de eucaliptos, com áreas,
limites e confrontações constantes da planta cadastral de Belo Horizonte de propriedade de Fayal S. A. e Antônio Luciano Pereira Filho
[...]
Art. 2 Os imóveis referidos no artigo anterior [...] se destinam à construção de casas populares e de obras e serviços públicos.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.107, de 11 de julho de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.107, de 11 de julho de 1963, abre crédito
especial para o "Departamento de Parques e Jardins" e outros setores da
administração pública municipal.
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo, o Crédito Especial de Cr$
1.506.257,60 (Hum milhão, quinhentos e seis mil, duzentos e cinqüenta e sete cruzeiros e sessenta centavos), para pagamento relativo
a exercícios anteriores, a servidores da municipalidade.
[...]
DEPARTAMENTOS DE PARQUES E JARDINS
1020 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1.0.00 – CUSTEIO
1.1.10 - Abono de família
1.1.11 - Grat. Adicional por tempo de serviço

Cr$22.690,60
Cr$25.809,40
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1040 - SERVIÇO DE PARQUES, JARDINS E LAGOS
1.0.00 – CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos

Cr$8.836,70

1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
1.0.00 – CUSTEIO
1.2.04 - Salários de diaristas

Cr$3.674,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.117, de 13 de agosto de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.117, de 13 de agosto de 1963, abre crédito
suplementar para reforço de verbas em diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, como o "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo, o Crédito Suplementar de Cr$
871.150.000,00 (Oitocentos e setenta e um milhões, cento e cinqüenta mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento
vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - GABINETE
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.1.14 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 2º
1.1.15 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 3º

Cr$500.000,00
Cr$50.000,00
Cr$100.000,00

1020 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.1.10 - Abono de família

Cr$2.000.000,00
Cr$12.000.000,00
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1.1.11 - Grat. Adicional por tempo de serviço

Cr$3.500.000,00

1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.1.17 - Grat. por serviço insalubre
1.2.04 - Salário de diaristas
1.2.17 - Grat. por serviço insalubre

Cr$700.000,00
Cr$50.000,00
Cr$1.500.000,00
Cr$50.000,00

1040 - SERVIÇO DE PARQUES, JARDINS E LAGOS
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.2.04 - Salário de diaristas
1.2.17 - Grat. por serviço insalubre

Cr$10.000.000,00
Cr$40.000.000,00
Cr$350.000,00

1050 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E FOMENTO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.1.14 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 2º
1.1.15 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 3º
1.1.17 - Grat. por serviço insalubre
1.2.04 - Salário de diaristas
1.2.17 - Grat. por serviço insalubre

Cr$1.000.000,00
Cr$100.000,00
Cr$100.000,00
Cr$150.000,00
Cr$6.000.000,00
Cr$500.000,00

1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.1.17 - Grat. por serviço insalubre
1.2.04 - Salário de diaristas
1.2.17 - Grat. por serviço insalubre

Cr$2.000.000,00
Cr$200.000,00
Cr$2.000.000,00
Cr$50.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.121, de 23 de agosto de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.121, de 23 de agosto de 1963, abre crédito
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suplementar para reforço de verba ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da administração pública municipal.
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo, o Crédito Suplementar de Cr$
175.325,000,00 (Cento e setenta e cinco milhões, trezentos e vinte e
cinco mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento
vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - GABINETE DO DIRETOR
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.15 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 3º

Cr$30.000,00

1020 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.10 - Abono de família
1.1.18 - Grat. por serviço extraordinário

Cr$8.000.000,00
Cr$800.000,00

1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.18 - Grat. por serviço extraordinário
1.2.18 - Grat. por serviço extraordinário

Cr$100.000,00
Cr$300.000,00

1040 - SERV. PARQUES, JARDINS E LAGOS
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.18 - Grat. por serviço extraordinário
1.2.17 - Grat. por serviço insalubre
1.2.18 - Grat. por serviço extraordinário

Cr$1.000.000,00
Cr$50.000,00
Cr$350.000,00

1050 - SERV. DE ORIENTAÇÃO E FOMENTO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.14 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 2º
1.1.15 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 3º
1.1.18 - Grat. por serviço extraordinário
1.2.04 - Salário de diaristas

Cr$20.000,00
Cr$100.000,00
Cr$110.000,00
Cr$180.000,00

1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.18 - Grat. por serviço extraordinário
1.2.04 - Salário de diaristas
1.2.18 - Grat. por serviço extraordinário

Cr$120.000,00
Cr$1.200.000,00
Cr$150.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.133, de 20 de setembro de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.133, de 20 de setembro de 1963, abre
crédito suplementar para diferentes órgãos da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, entre eles o "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo, o Crédito Suplementar de Cr$
67.527.000,00 (Sessenta e sete milhões, quinhentos e vinte e sete mil
cruzeiros), para refôrço das seguinte verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.4.12 - Materiais diversos
1.5.12 - Locação de máquinas e veículos e
equipamentos

Cr$400.000,00
Cr$1.500.000,00

SERVIÇO DE PARQUES, JARDINS E LAGOS
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.4.12 - Materiais diversos
1.5.12 - Locação de máquinas, veículos e
equipamentos
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Lei n° 1.061, de 6 de dezembro de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental

Cr$200.000,00
Cr$1.600.000,00
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 1.061, de 6 de dezembro de 1963, orça a receita
e fixa a despesa do município de Belo Horizonte para o exercício de 1964,
incluindo gastos com o "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 2º - A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em Cr$
9.026.156.209,20 (nove bilhões, vinte e seis milhões cento e cinqüenta
e seis mil, duzentos e nove cruzeiros e vinte centavos), distribuída
pelas unidades administrativas abaixo especificadas, discriminadas,
em anexo.
Cr$
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DO PLANO DIRETOR
PROCURADORIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS
DEPARTAMENTO DA LIMPEZA
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
CORREGEDORIA
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÕES E
BAIRROS POPULARES

191.108.771,20
202.878.540,00
63.950.716,00
74.311.452,00
1.252.657.192,00
1.727.443.748,00
94.345.392,00
1.674.887.588,00
1.370.672.460,00
299.347.824,00
287.145.524,00
149.340.716,00
712.174.758,00
682.486.516,00
3.405.012,00

Total Geral das Despesas

9.026.156.209,20
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.150, de 20 de dezembro de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições

240.000.000,00
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Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.150, de 20 de dezembro de 1963, abre
crédito suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e
Jardins" e outros setores da administração pública municipal.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o Crédito Suplementar de Cr$
83.880.000,00 (Oitenta e três milhões, oitocentos e oitenta mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1040 - SERVIÇO DE PARQUES, JARDINS E LAGOS
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.5.12 - Locação de máquinas, veículos e equipamentosCr$450.000,00
1050 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E FOMENTO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.5.12 - Locação de máquinas, veículos e equipamentosCr$250.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.152, de 20 de dezembro de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.152, de 20 de dezembro de 1963, abre
crédito suplementar para reforço de verbas com a previdência social em diversos
órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, entre eles com o "Departamento de
Parques e Jardins".
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo o Crédito Suplementar de Cr$
10.690.000,00 (Dez milhões, seiscentos e noventa mil cruzeiros), para
refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
SERVIÇO DO PLANO DIRETOR
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0200 - SERVIÇO DO PLANO DIRETOR
VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - Previdência Social

Cr$ 60.000,00

PROCURADORIA
0320 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIA
2.4.01 - Previdência Social

Cr$250.000,00

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
0520 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - Previdência Social

Cr$1.000.000,00

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
0620 - SEÇÃO ADMINISTRAÇÃO
VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - Previdência Social

Cr$400.000,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS
0720 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - Previdência Social

Cr$2.000.000,00

DEPARTAMENTO DA LIMPEZA
0920 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIA
2.4.01 - Previdência Social

Cr$1.600.000,00

DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - Previdência Social

Cr$900.000,00

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
1120 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - Previdência Social

Cr$750.000,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1220 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - Previdência Social
DEPTO. DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
1320 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Cr$2.500.000,00
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VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - Previdência Social

Cr$1.200.000,00

CORREGEDORIA
1400 - CORREGEDORIA
VERBA 2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS
2.4.01 - Previdência Social

Cr$30.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 052
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.153, de 20 de dezembro de 1963
Data(s): 1963
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.153, de 20 de dezembro de 1963, abre
crédito suplementar para diferentes setores da administração pública municipal,
como o Departamento de Parques e Jardins.
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo, o Crédito Suplementar de Cr$
487.285.000,00 (Quatrocentos e oitenta e sete milhões, duzentos e
oitenta e cinco mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do
orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - GABINETE
VERBA - 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.1.14 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 2º
1.1.15 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 3º

Cr$1.200.000,00
Cr$50.000,00
Cr$300.000,00

1020 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.11 - Grat. adicional por tempo de serviço
1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO

Cr$1.000.000,00
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1.1.01 – Vencimentos
1.2.04 - Salário de diaristas
1.2.17 - Grat. por serviço insalubre

Cr$1.000.000,00
Cr$1.200.000,00
Cr$200.000,00

1040 - SERV. DE PARQUES, JARDINS E LAGOS
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.1.17 - Grat. por serviço insalubre

Cr$6.000.000,00
Cr$100.000,00

1050 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E FOMENTO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 - Vencimentos
1.1.14 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 2º
1.115 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 3º
1.1.17 - Grat. por serviço insalubre

Cr$2.000.000,00
Cr$70.000,00
Cr$100.000,00
Cr$200.000,00

12.04 - Salário de diaristas

Cr$2.000.000,00

1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.2.04 - Salário de diaristas

Cr$1.600.000,00
Cr$1.200.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Portaria n° 1.303, de 9 de janeiro de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Pela Portaria n° 1.303, de 9 de janeiro de 1964, o prefeito de
Belo Horizonte nomeia uma comissão para presidir a realização de concorrência
pública para comercialização de lenha retirada do Parque Municipal.
O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de atribuição legal, resolve nomear os Srs. Dr. Inimar Nogueira de Sá, José Henrique dos
Santos Netto e Jorge Baltazar Gama Reis para, sob a presidência
do primeiro, constituirem a Comissão encarregada de presidir a
realização da concorrência pública para venda de lenha apanhada
no Parque Municipal.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.181 de 6 de abril de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.181 de 6 de abril de 1964, abre crédito
suplementar para reforço de verbas em diferentes órgãos da Prefeitura de Belo
Horizonte, entre eles o "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de Cr$
22.200.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos mil cruzeiros) para
refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - GABINETE
VERBA - 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.1.14 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 2º
1.1.15 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 3º

Cr$1.200.000,00
Cr$50.000,00
Cr$300.000,00

1020 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.11 - Grat. adicional por tempo de serviço

Cr$1.000.000,00

1030 - SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.2.04 - Salário de diaristas
1.2.17 - Grat. por serviço insalubre

Cr$1.000.000,00
Cr$1.200.000,00
Cr$200.000,00

1040 - SERV. DE PARQUES, JARDINS E LAGOS
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos

Cr$6.000.000,00

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 183

1.1.17 - Grat. por serviço insalubre

Cr$100.000,00

1050 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E FOMENTO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.1.14 - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 2º
1.115 - - Grat. - Lei 620/57, Art. 85, § 3º
1.1.17 - Grat. por serviço insalubre
12.04 - Salário de diaristas

Cr$2.000.000,00
Cr$70.000,00
Cr$100.000,00
Cr$200.000,00
Cr$2.000.000,00

1060 - JARDIM ZOOLÓGICO
VERBA 1.0.00 - CUSTEIO
1.1.01 – Vencimentos
1.2.04 - Salário de diaristas

Cr$1.600.000,00
Cr$1.200.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.187, de 16 de abril de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.187, de 16 de abril de 1964, abre crédito
especial a diversos setores da administração pública, entre eles o "Departamento
de Parques e Jardins", para pagamento de vencimentos, salários, abono de
família, adicionais e outros valores a servidores da Prefeitura de Belo Horizonte,
correspondentes a exercício anteriores.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o crédito especial de Cr$
1.793.269,00 (hum milhão, setecentos e noventa e três mil, duzentos
e sessenta e nove cruzeiro), para pagamento de vencimentos, salários,
abonos de família, adicionais e outras vantagens a servidores da Prefeitura, correspondentes a exercícios anteriores.
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.020 - Secção de Administração
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1.0.00 – Custeio
1.1.11 - Gratificação adicional por tempo de serviço

Cr$10.487,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.194, de 19 de maio de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.194, de 19 de maio de 1964, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da administração pública municipal.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo a crédito suplementar de Cr$
32.300.000,00 (trinta e dois milhões e trezentos mil cruzeiros), para
refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPATAMENTO DE PARQUES E JAEDINS
1.0.10 - Gabinete do Diretor
Verba 1.0.00 – Custeio
1.1.06 - Ajuda de custo

Cr$500.000,00

1.040 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
Verba 1.0.00 – Custeio
1.1.06 - Ajuda de custo

Cr$300.000,00

1.050 - Serviço de Orientação e Fomento
Verba 1.0.00 – Custeio
1.1.06 - Ajuda de custeio
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.199, de 18 de junho de 1964

Cr$600.000,00
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Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.199, de 18 de junho de 1964, abre
crédito especial para regularização de despesas em diferentes órgãos da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, entre eles o "Departamento de
Parques e Jardins".
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial de Cr$
4.530.397,70 (quarenta milhões, quintos e trinta mil, trezentos e
noventa e sete cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de despesas de exercícios anteriores:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.040 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
Verba - 1.0.00 – Custeio
1.4.12 - Materiais Diversos

Cr$18.000,00

156
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Lei n° 1.121, de 6 de julho de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 1.121, de 6 de julho de 1964, autoriza a abertura
de crédito especial para pagamento de despesas em exercícios anteriores ao
"Departamento de Parques e Jardins" e outros setores da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte.
Art. 1° - Fica o Prefeito autorizado a abrir crédito especial de Cr$
1.082.710,50 (hum milhão, oitenta e dois mil, setecentos e dez cruzeiros e cinqüenta centavos) para regularização de despesas de exercícios
anteriores, conforme especificação abaixo:
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[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Francisco Jorge Moura
José Geraldo Xisto
Sebastião Tibúrcio
Felício Gonçalves Sobrinho
José Vieira Pena
Albino Ezequiel Dias
Cláudio Alvarez

Cr$56.414,00
Cr$ 64.674,00
Cr$ 57.870,00
Cr$63.544,00
Cr$79.228,00
Cr$82.077,00
Cr$95.687,00

157
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.202 de 8 de julho de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.202 de 8 de julho de 1964, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1° - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de
Cr$2.615.820.000,00 (dois bilhões, seiscentos e quinze milhões,
oitocentos e vinte mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do
orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES JARDINS
1.010 - Gabinete do Diretor
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos
1.1.14 - Gratificação Lei 620/57 - Art. 85. - § 2°
1.1.15 - Gratificação Lei 620/57 - Art. 85 - § 3°
1.1.22 - Gratificação de função
1.020 - Seção de Administração

Cr$3.000.000,00
Cr$200. 000,00
Cr$500.000,00
Cr$580.000,00
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Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos
Cr$3.000.000,00
1.1.10 - Abono de família
Cr$20.000.000.00
1.1.11 - Gratificação adicional por tempo serviço Cr$10.000.000,00
2.1.22 - Gratificação de função
Cr$270.000,00
1.030 - Serviço de Arborização
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos
1.2.04 - Salários de diaristas
1.2.17 - Gratificação por serviços insalubres

Cr$2.000.000,00
Cr$10.000.000,00
Cr$400.000,00

1.040 - Serviço de Parques Jardins e Lagos
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos
1.1.17 - Grat. por serviços insalubres
1.1.28 - Grat. por serviços extraordinários
1.1.22 - Gratificação de função

Cr$40.000.000,00
Cr$100.000,00
Cr$100.000,00
Cr$270.000.00

1.2.04 - Salários de diaristas

Cr$40.000.000,00

1.2.17 - Grat. por serviços insalubres
1.2.18 - Grat. por serviços extraordinários

Cr$500.000,00
Cr$100.000,00

1.050 - Serviço de Orientação e Fomento
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos
1.1.14 - Gratificação Lei 620/57 - Art. 85 - § 2°
1.2.15 - Gratificação Lei 620/57 - Art. 85 - § 3°
1.1.17 - Grat. por serviços insalubres
1.1.22 - Gratificação de função
1.2.04 - Salários de diaristas
1.2.17 - Gratificação por serviços insalubres

Cr$5.000.000.00
Cr$400.000.00
Cr$800.000,00
Cr$500.000.00
Cr$270.000,00
Cr$20.000.000,00
Cr$500.000,00

1.060 - Jardim Zoológico
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos
1.1.17 - Gratificação por serviços insalubres
1.1.22 - Gratificação de função
1.2.04 - Salários de diaristas
1.2.17 - Gratificação por serviços insalubres

Cr$4.000.000,00
Cr$500.000,00
Cr$270.000,00
Cr$10.000.000,00
Cr$500.000,00
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158
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.211, de 27 de julho de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.211, de 27 de julho de 1964, abre crédito
especial para pagamento de despesas de exercícios anteriores ao "Departamento
de Parques e Jardins" e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial de Cr$
20.133.510,40 (vinte milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos
e dez cruzeiros e quarenta centavos), para regularizar despesas de
exercícios anteriores.
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.020 - Seção de Administração
Verba 1.0.00 – Custeio
1.5.15 - Serviço heliog. e fotostático

Cr$1.848,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.212, de 27 de julho de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.212, de 27 de julho de 1964, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
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Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de Cr$
55.430.870,00 (cinqüenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta mil,
oitocentos e senta cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do
orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.050 - Serviço de Orientação e Fomento
Verba 1.0.00 – Custeio
1.5.12 - Loc. de máquinas, veículos e
equipamentos

Cr$1.000.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.222, de 20 de agosto de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.222, de 20 de agosto de 1964, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de Cr$
25.950.000,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinqüenta mil
cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.030 - Serviço de Arborização
Verba 1.0.00 - Custeio
1.5.12 – Loc. de Máq. Veículos e equipamentos

Cr$4.700.000,00

1.040 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
Verba 1.0.00 - Custeio
1.4.12 - Materiais Diversos

Cr$600.000,00
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1.5.12 - Loc. de Máq. veículos e equipamentos

Cr$5.000.000,00

1.050 - Serviço de Orientação e Fomento
Verba 1.0.00 - Custeio
1.4.08 - Produtos químicos, farmacêuticos e
Odontológicos; artigos cirúrgicos
Cr$400.000,00
1.5.12 - Locação de máq., veículos e equipamentos Cr$3.500.000,00
1.060 - Jardim Zoológico
Verba 1.0.00 - Custeio
1.4.06 - Alimento para animais
1.4.08 - Produtos químicos, farmacêuticos e
Odontológicos; artigos cirúrgicos
1.4.12 - Materiais Diversos
1.5.12 - Loc. de máq. veículos e equipamentos

Cr$2.000.000,00
Cr$200.000,00
Cr$500.000,00
Cr$3.500.000,00

161
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.237, de 7 de outubro de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.237, de 7 de outubro de 1964, abre crédito
suplementar para reforço de verbas a diversos setores da administração pública
municipal, dentre eles o "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 1° - Fica aberto aos órgãos abaixo, o crédito suplementar de Cr$
101.900.000,00 (cento e um milhões, novecentos mil cruzeiros), para
refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.010 - Gabinete do Diretor
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.14 - Grat. Lei 620/57 - art. 85 § 2°
1.1.15 - Grat. Lei 620/57 - Art. 85 § 3°

Cr$300.000,00
Cr$800.000,00
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1.040 - Serviço de Parques Jardins e Lagos
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.17 - Gratificação p/ serviços insalubres

Cr$200.000,00

1.150 - Serviço de Orientação e Fomento
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.18 - Gratificação p/ serviços extraordinários
1.2.17 - Gratif. p/ serviços insalubres

Cr$100.000,00
Cr$300.000,00

162
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Lei n° 1.144, de 21 de outubro de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 1.144, de 21 de outubro de 1964, determina a
realização de concurso público de projetos de pavimentação, iluminação e
arborização da Avenida Afonso Pena.
Promulgação da Lei n.º 1.144, vetada pelo Sr. Prefeito e confirmada
pela Câmara Municipal.
A Câmara Municipal decreta e eu promulgo, nos termos do Artigo
89, item VII, da Constituição Estadual, a Lei nº 1.144, com a seguinte
redação: “Determina a realização de concurso público de projetos de
pavimentação , iluminação e arborização da Avenida Afonso Pena e dá
outras providências”.
Art. 1 A imposição de novo sistema de pavimentação, iluminação e
arborização para a Avenida Afonso Pena sòmente poderá ser feita pelo
Executivo mediante projeto prévio, escolhido em concurso público.
[...]
§ 3 – O julgamento dos trabalhos será feito por Comissão nomeada
pelo Prefeito e integrada por um seu representante, por um membro
da Câmara Municipal, por um representante do Clube dos Lojistas,
por um técnico do Departamento Estadual de Trânsito e por um engenheiro urbanista de reconhecida competência.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.248, de 30 de outubro de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.248, de 30 de outubro de 1964, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de Cr$
104.930.000,00 (cento e quatro milhões, novecentos e trinta mil cruzeiros) para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.040 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
Verba 1.0.00 – Custeio
1.5.12 - Loc. de Máq., Veículos e Equipamentos

Cr$500.000,00

1.060 - Jardim Zoológico
Verba 1.0.00 – Custeio
1.5.12 - Loc., de Máquinas, Veículos
e Equipamentos

164
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.255, de 21 de novembro de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições

Cr$1.000.000,00
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Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.255, de 21 de novembro de 1964, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de Cr$
204.400.000,00 (duzentos e quatro milhões e quatrocentos mil cruzeiros) para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente.
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.030 - Serviço de Arborização
Verba 1.0.00 – Custeio
1.1.17 - Gratific. p/ Serviços Insalubres
1.2.17 - Gratific. por serviços insalubres

Cr$200.000,00
Cr$600.000,00

1.040 - Serviço de Parques Jardins e Lagos
Verba 1.0.00 – Custeio
1.2.04 - Salários de diaristas

Cr$20.000.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Lei n° 1.156, de 2 de dezembro de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 1.156, de 2 de dezembro de 1964, orça a receita e
fixa a despesa do município de Belo Horizonte para o exercício de 1965,incluindo
os gastos com o "Departamento de Parques e Jardins" e outros setores da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 2° - A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em Cr$
15.157.333.128,00 (quinze bilhões, cento e cinqüenta e sete milhões,
trezentos e trinta e três mil cento e vinte e oito cruzeiros), distribuída
pelas unidades administrativas abaixo especificadas, discriminadas,
em anexo:
Cr$
LEGISLATIVO MUNICIPAL

Cr$399.916.270,00
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DO PLANO DIRETOR
PROCURADORIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS
DEPARTAMENTO DA LIMPEZA
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
E SAÚDE
CORREGEDORIA
TOTAL GERAL DAS DESPESAS

Cr$263.351.198,00
Cr$71.668.432,00
Cr$115.744.463,00
Cr$2.481.167.220,00
Cr$2.493.730.644,00
Cr$231.083.845,00
Cr$2.835.500.620.00
Cr$2.040.684.385,00
Cr$704.712.552,00
Cr$584.431.888,00
Cr$282.474.632,00
Cr$1.455.253.461,00
Cr$1.189.782.767,00
Cr$7.830.751,00
Cr$15.157.333.128,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.262, de 2 de dezembro de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.262, de 2 de dezembro de 1964, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o Crédito Suplementar de Cr$
41.420.000,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e vinte mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.020 - Seção de Administração
Verba 2.0.00 – Transferências
2.4.01 - Previdência Social

Cr$3.300. 000,00
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167
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.267, de 15 de dezembro de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.267, de 15 de dezembro de 1964, abre crédito
suplementar ao "Departamento de Parques e Jardins" e outros setores da
administração pública municipal para reforço de verbas do orçamento vigente.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de Cr$
300.826.000,00 (trezentos milhões e oitocentos e vinte e seis mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO PARQUES E JARDINS
1.010 - Gabinete do Diretor
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.14 - Gratif. Lei 620,/57 - art. 85 - § 2°
1.1.22 - Gratificação de função

Cr$400.000,00
Cr$200.000,00

1.020 - Seção Administração
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos
1.1.10 - Abono de família

Cr$1.000.000,00
Cr$6.000.000,00

1.030 - Serv. de Arborização
Verba 1.0.00 - Custeio
1.2.04 - Salários de diaristas

Cr$500.000,00

1.040 - Serviço de Parques e Jardins e Lagos
1.1.17 - Gratif. serv. insalubres
1.2.04 - Salários diaristas
1.2.17 - Gratif. serv. insalubre
1.050 - Serv. de Orientação e Fomento

Cr$100.000,00
Cr$10.500.000,00
Cr$400.000,00
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Verba 1.0.00 - Custeio
1.2.04 - Salário de diaristas

Cr$2.000.000,00

1.060 - Jardim Zoológico
Verba l.0.00 - Custeio
1.1.22 - Gratificação de função
1.2.04 - Salário de diaristas

Cr$115.000,00
Cr$2.500.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.268, de 15 de dezembro de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.268, de 15 de dezembro de 1964, anula
suplementação de verba do orçamento vigente a alguns setores da administração
pública municipal, dentre eles o "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 1º - Fica anulado, parcialmente, no valor de Cr$ 277.900.000,00
(duzentos e setenta e sete milhões e novecentos mil cruzeiros), o crédito suplementar aberto pelo decreto n° 1.20,2, de 8-7-1964 como refôrço
das verbas abaixo indicadas sob o seguinte código orçamentário:
DEP. PARQUES E JARDINS
1.010 - Gabinete do Diretor
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos

Cr$1.300.000,00

1.020 - Seção de Administração
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.11 - Grat. adicional por tempo serviço

Cr$800.000,00

1.030 - Serv. de Arborização
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos

Cr$500.000,00
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1.040 - Serv. Parques, Jardins e Lagos
1.1.01 - Vencimentos

Cr$11.800.000,00

1.050 - Serv. de Orientação e Fomento
Verba 1.0.00 - Custeio
1.1.01 - Vencimentos
1.1.15 - Grat. Lei 620/57.- Art..85 - § 3°
1.1.17 - Grat. por serv. insalubres
1.1.22 - Gratificação de função

Cr$700.000,00
Cr$300.000,00
Cr$200.000,00
Cr$100.000,00

1.060 - Jardim Zoológico
Verba 1.0.00 - Custeio
1.2.17 - Grat. por serviços insalubres

Cr$400.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 053
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.274, de 29 de dezembro de 1964
Data(s): 1964
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.274, de 29 de dezembro de 1964, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de Cr$
8.500.000 (oito milhões e quinhentos mil cruzeiros) para refôrço das
seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1.040 - Serviço de Parques Jardins e Lagos
Verba 1.0.00 – Custeio
1.2.04 - Salário de Diaristas

Cr$600.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.314, de 23 de junho de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.314, de 23 de junho de 1965, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins".
Considerando a urgente necessidade da recuperação do Teodolito que
se acha em estado de deterioração, a fim de possibilitar a execução dos
serviços de topografia.
Considerando que a dotação orçamentária do corrente exercício é
insuficiente para atender despesa de tal natureza, decreta:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 280.000 (duzentos
e oitenta mil cruzeiros), para refôrço da seguinte verba do orçamento
vigente:
DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO
1020- Seção de Administração
3.13.05 - Reparos e Conservação

Cr$
280.000
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.323, de 12 de julho de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.323, de 12 de julho de 1965, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
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Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 185.000.000 (cento
e oitenta e cinco milhões de cruzeiros), para refôrço da seguinte verba
do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1040 - Serviço de Parques Jardins e Lagos
3.11.18 - Gratificação por serviço extraordinário

Cr$1.000.000

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
3.11.18 - Gratificação por serviço extraordinário

Cr$500.000

1060 - Jardim Zoológico
3.11.18 - Gratificação por serviço extraordinário

Cr$500.000
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.325, de 15 de julho de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.325, de 15 de julho de 1965, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo o crédito suplementar de Cr$
267.700.000 (duzentos e sessenta e sete milhões, setecentos mil
cruzeiros), para refôrço dos seguintes elementos das subconsignações
vigentes:
[...]
DEPARTAMENTOS DE PARQUES E JARDINS
1030 - Serviço de Arborização
3.13.12 - Locação de Máquinas,
Veículos e Equipamentos

Cr$13.500.000
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1040 - Serviços de Parques, Jardins e Lagos
3.13.12 - Locação de Máquinas,
Veículos e Equipamentos

Cr$16.000.000

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
3.13.12 - Locação de Máquinas,
Veículos e Equipamentos

Cr$11.000.000

1060 - Jardim Zoológico
3.12.06 - Alimentos para animais
3.13.12 - Locação de Máquinas,
Veículos e Equipamentos

Cr$3.000.000
Cr$11.000.000
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.341, de 6 de outubro de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.341, de 6 de outubro de 1965, abre
crédito especial para regularização de despesas de exercícios anteriores ao
"Departamento de Parques e Jardins" e outros setores da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial de Cr$
36.376.388 (trinta e seis milhões, trezentos e setenta e seis mil,
trezentos e oitenta e oito cruzeiros), para pagamento da despesa de
exercícios anteriores.
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - Seção de Administração
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores

Cr$514.846

Serviço Heliogr. e Fotost.
Contrib. da Previdência Social

Cr$1.052
Cr$513.794
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1030 - Serviço de Arborização
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores

Cr$17.624

Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos

Cr$17.624

1040 - Serviço de Parques, Jardins Lagos
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores

Cr$24.300

Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos

Cr$24.300

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores

Cr$39.230

Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos

Cr$39.230

1060 - Jardim Zoológico
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores

Cr$33.714

Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos

Cr$33.714
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.343, de 7 de outubro de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.343, de 7 de outubro de 1965, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 251.868.000
(duzentos e cinquenta e um milhões oitocentos e sessenta e oito mil
cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - Gabinete do Diretor
3.11.06 - Ajuda de custo

Cr$800.000

1040 - Serv. de Parques, Jardins e Lagos
3.11.06 - Ajuda de custo

Cr$800.000
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175
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.348, de 18 de outubro de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.348, de 18 de outubro de 1965, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de
Cr$ 35.721.000 (trinta e cinco milhões, setecentos e vinte e um mil
cruzeiros), para refôrço dos seguintes elementos das subconsignações
vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1040 - Serviço de Parques, Jardins Lagos
3.12.11 - Material elétrico e de iluminação

Cr$3.000.000

176
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.360, de 23 de novembro de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.360, de 23 de novembro de 1965, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o crédito suplementar de Cr$
459.587.600 (quatrocentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos
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e oitenta e sete mil e seiscentos cruzeiros), para refôrço da seguinte
verba do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - Gabinete
3.11.14 - Gratif. Lei 620/57 - Art. 85 § 2º e 3º
3.11.22 - Gratificação de função

Cr$1.000.000
Cr$1.000.000

1020 - Seção de Administração
3.11.11 - Gratif. adicional p/ tempo serviço
3.11.22 - Gratificação de função
3.26.0 - Abono de família

Cr$2.000.000
Cr$200.000
Cr$5.000.000

1030 - Serviço de Arborização
3.11.01 – Vencimentos

Cr$2.000.000

1040 - Serv. Parques, Jardins e Lagos
3.11.04 - Salário de Diaristas
3.11.17 - Gratif. por serviços insalubres
3.11.22 - Gratificação de função

Cr$10.000.000
Cr$300.000
Cr$300.000

1050 - Serv. Orientação e Fomento
3.11.14 - Gratif. Lei 620/57 art. 85 § 2º e 3ºCr$1.000.000
3.11.17 - Gratif. por serviços insalubres
Cr$1.000.000
3.11.22 - Gratificação de função
Cr$100.000
1060 - Jardim Zoológico
3.11.22 - Gratificação de função

Cr$100.000
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.362, de 23 de novembro de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.362, de 23 de novembro de 1965, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques, Jardins e
Arborização" e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
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Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de Cr$
158.430.000 (cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e trinta
mil cruzeiros) para refôrço dos seguintes elementos das subconsignações vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINS
E ARBORIZAÇÃO
1040 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
3.12.12 - Materiais Diversos
4.12.01 - Máquinas, motores e aparelhos

Cr$1.000.000
Cr$1.200.000

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
3.12.04 - Peças, acessórios e artefatos de borracha
3.12.07 - Material de construção e acabamentos;
ferragens
3.13.12 - Locação de máquinas, veículos e
equipamentos
4.12.01 - Máquinas, motores e aparelhos

Cr$300.000
Cr$800.000
Cr$3.000.000
Cr$1.000.000

1060 - Jardim Zoológico
3.12.06 - Alimentos para animais

Cr$1.000.000
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Lei n° 1.211, de 1 de dezembro de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 1.211, de 1 de dezembro de 1965, orça a receita
e fixa despesa ao "Departamento de Parques e Jardins" e outros setores do
município de Belo Horizonte, para o exercício do ano de 1966.
Art. 2º - A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em Cr$
32.193.012.741 (trinta e dois bilhões, cento e noventa e três milhões,
doze mil setecentos e quarenta e um cruzeiros) distribuída pelas unidades administrativas abaixo especificadas, discriminadas em anexo:
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LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DO PLANO DIRETOR
PROCURADORIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE OBRAS C
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS
DEPARTAMENTO DA LIMPEZA
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
CORREGEDORIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
TRANSPORTES COLETIVOS

Cr$ 848.500.000
Cr$ 525.282.564
Cr$ 219.247.916
Cr$ 240.641.854
Cr$ 6.711.764.022
Cr$ 3.965.963.384
Cr$ 463.299.630
Cr$ 6.250.320.176
Cr$ 4.459.380.636
Cr$ 1.407.283.978
Cr$ 1.231.717.532
Cr$ 402.875.794
Cr$ 2.800.566.428
Cr$ 2.346.210.695
Cr$ 11.958.132
Cr$ 308.000.000
Cr$ 32.193.012.741
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.367, de 1 de dezembro de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.367, de 1 de dezembro de 1965, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques, Jardins e
Arborização" e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de Cr$
23.200.000 (vinte e três milhões e duzentos mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINS
ARBORIZAÇÃO
1050 - Serv. de Orientação e Fomento
4.13.11 - Viaturas de pequeno porte

Cr$3.000.000
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180
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.372, de 13 de dezembro de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.372, de 13 de dezembro de 1965, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques, Jardins e
Arborização".
Art. 1º - Fica aberto no órgão abaixo o crédito suplementar de Cr$
700.000 (setecentos mil cruzeiros) para refôrço da seguinte verba do
orçamento vigente:
DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINS
E ARBORIZAÇÃO
1040 - Serviço de Parques e Jardins
4.12.01 - Máquinas, motores e aparelhos

Cr$
300.000

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
4.13.11 - Viaturas de pequeno porte

400.000
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.378, de 17 de dezembro de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.378, de 17 de dezembro de 1965, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
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Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo o crédito suplementar de Cr$
347.600.000 (trezentos e quarenta e sete milhões, seiscentos mil cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1030 - Serviço de Arborização
3.11.04 - Salário de diaristas

Cr$2.000.000

1040 - Serv. Parques, Jardins e Lagos
3.11.04 - Salário de diaristas

Cr$45.000.000

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
3.11.04 - Salário de diaristas

Cr$4.000.000

1060 - Jardim Zoológico
3.11.04 - Salário de diaristas

Cr$2.000.000

182
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 054
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.390, de 30 de dezembro de 1965
Data(s): 1965
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
*Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.390, de 30 de dezembro de 1965, abre
crédito suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e
Jardins" e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o crédito suplementar de Cr$
29.200.000 (vinte e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), para
refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1030 - Serviços de Arborização
3.11.18 - Gratif. por serviços extraordinários

Cr$1.000.000
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1040 - Serviços Parques, Jardins e Lagos
3.11.18 - Gratif. por serviços extraordinários

Cr$700.000

183
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.414, de 6 de abril de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.414, de 6 de abril de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques, Jardins e
Arborização".
Art.1º - Fica aberto ao órgão abaixo o crédito suplementar de Cr$
2.000.000 (dois milhões de cruzeiros), para reforço do seguinte elemento da subconsignação vigente:
DEPT - DE PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO
4.13.11 - Viaturas de pequeno porte

Cr$2.000.000
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.426, de 17 de maio de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.426, de 17 de maio de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques Jardins e
Lagos" e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no
valor de Cr$87.140.000 (oitenta e sete milhões, cento e quarenta mil
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cruzeiros), para reforço dos seguintes elementos das subconsignações
vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINS E LAGOS
1040 - Serv. de Parques, Jardins e Lagos
4.12.0 - Máquinas, motores e aparelhos

Cr$7.000.000

1060 - Jardim Zoológico
4.13.01 – Animais

Cr$5.000.000

185
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.428, de 27 de maio de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.428, de 27 de maio de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$ 81.867.120.000 (hum bilhão, oitocentos e sessenta e sete
milhões, cento e vinte mil cruzeiros), para reforço dos seguintes elementos das subconsignações vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - Gabinete do Diretor
3.11.14 - Gratif. Lei 620/57 Art.85 § 2.º e 3º
3.11.22 - Gratificação de função

Cr$1.000.000
Cr$1.000.000

1020 - Seção de Administração
3.11.01 - Vencimentos
3.11.11- Gratif. adicional tempo serviço
3.11.22- Gratificação de função
3.26.0 - Abono familiar

Cr$2.000.000
Cr$1.000.000
Cr$500.000
Cr$10.000.000
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1030 - Serviço de Arborização
3.11.01 - Vencimentos
3.11.04 - Salários de diaristas
3.11.18 - Gratif. por serviço extraordinário

Cr$1.000.000
Cr$1.000.000
Cr$ 1.500.000

1040 - Serv. de Parques, Jardins e Lagos
3.11.04 - Salário de diaristas
3.11.06 - Ajuda de custo
3.11.17 - Gratif por serviços insalubres
3.11.18 - Gratif. por serviço extraordinário

Cr$90.000.000
Cr$1.000.000
Cr$1.000.000
Cr$3.000.000

1050 - Serviço de Orientação Fomento
3.11.01 - Vencimentos
3.11.14 - Gratif. Lei 620/57 Art.85 § 2º e 3º
3.11.22 - Gratificação de função

Cr$4.000.000
Cr$4.500.000
Cr$300.000

1060 - Jardim Zoológico
3.11.18 - Gratif. por serviço extraordinário
3.11.22 - Gratificação de função

Cr$2.000.000
Cr$300.000

186
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.430, de 27 de junho de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.430, de 27 de junho de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos Órgãos abaixo, o crédito suplementar de Cr$
224.000.000 (Duzentos e vinte e quatro milhões de cruzeiros), para
reforço dos seguintes elementos das subconsignações vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1030 - Serviço de Arborização

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 211

3.11.18 - Gratificação por serviços extraordinário

Cr$5.000.000

1040 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
3.11.06 - Ajuda de custo
3.11.18 - Gratificação por serviços extraordinário

Cr$2.000.000
Cr$8.000.000

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
3.11.14 - Gratificação Lei 620/57- art.85 § 2º e 3º

Cr$4.000.000

187
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.432, de 8 de julho de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.432, de 8 de julho de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo o crédito suplementar de Cr$
7.250.000 (Sete milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros) para
reforço do seguinte elemento da subconsignação vigente:
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1030 - Serviço de Arborização
4.12.01 - Máquinas, motores e aparelhos

Cr$7.250.000

Art. 2º - Constitui recurso para o presente crédito a anulação do saldo
de Cr$ 7.250.000 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros)
da verba 1040- 4.12.01.

188
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.437, de 19 de julho de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.437, de 19 de julho de 1966, abre crédito
especial para cobrir despesas decorrentes da Lei n° 1.205, de 1965.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial no valor de
Cr$ 904.957.706 (novecentos e quatro milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil, setecentos e seis cruzeiros), destinado a atender despesas
decorrentes da Lei 1.205/65.
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - Seção de Administração
3.11.11 - Gratif. adicional p/tempo serviço
3.26.0 - Abono de família

Cr$3.202.703
Cr$14.336.929

1030 - Serviço de Arborização
3.11.01 - Vencimentos

Cr$ 2.095.380

1050 - Serv. Orientação e Fomento
3.11.01 - Vencimentos

Cr$3.681.148

1060 - Jardim Zoológico
3.11.04 - Salário de diaristas

Cr$3.982.937

189
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.439, de 26 de julho de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.439, de 26 de julho de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques, Jardins e
Arborização" e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
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Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$ 530.002.000 (quinhentos e trinta milhões, e dois mil cruzeiros), para reforço dos seguintes elementos das subconsignações
vigentes:
[...]
DEPT º PARQUES JARDINS E ARBORIZAÇÃO
1020 - Seção de Administração
3.13.05 - Reparos e conservação

Cr$2.000.000

190
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a – 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.444, de 8 de agosto de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.444, de 8 de agosto de 1966, autoriza
abertura de crédito suplementar para vários órgãos da administração pública
municipal, entre eles o "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 1 Fica aberto aos órgão a abaixo, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 728.450.000,00 [...] para reforço dos seguintes elementos das
subconsignações vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 – Seção de Administração
3.26.0 – Abono Familiar

Cr$ 4.000.000

1030 – Serviço de Arborização
3.11.04 – Salário de diaristas

Cr$ 1.000.000

1040 – Serv. De Parques, jardins Lagos [sic]
3.11.04 – Salário de diaristas
3.11.06 – Ajuda de custo
3.11.17 – Gratif. Lei serviços insalubres

Cr$ 12.000.000
Cr$ 2.000.000
Cr$ 2.000.000
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3.11.22 – Gratificação de função

Cr$ 150.000

1050 – Serviço de Orientação e Fomento
3.11.06 – Ajuda de custo
3.11.14 – Grat. Lei 620/57 art. 85 § 2º e 3º

Cr$ 300.000
Cr$ 2.000.000”

191
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.448, de 31 de agosto de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.448, de 31 de agosto de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques, Jardins. e
Arborização".
Art.1º - Fica aberto no órgão abaixo mencionado o crédito suplementar de Cr$55.000.000 (cinqüenta e cinco milhões de cruzeiros), para
reforço dos seguintes elementos das subconsignações vigentes:
DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO
1030 - Serviço de Arborização
3.13.12 - Locação de máquinas,
veículos e equipamentos

Cr$10.000.000

1040 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
3.13.12 - Locação de máquinas,
veículos e equipamentos

Cr$20.000.000

1050 - Serviço de Orientação
3.13.12 - Locação de máquinas,
veículos e equipamentos

Cr$10.000.000

1060 - Jardim Zoológico
3.13.12 - Locação de máquinas,
veículos e equipamentos

Cr$15.000.000
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192
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.452, de 13 de setembro de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.452, de 13 de setembro de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 1º - Fica aberto, aos órgãos abaixo mencionados, o crédito suplementar de Cr$ 10.000.000 (dez milhões de cruzeiros), para reforço dos
seguintes elementos de subconsignações vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
060 - Jardim Zoológico
3.12.06 - Alimentos para animais

Cr$4.000.000

193
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.466, de 24 de outubro de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.466, de 24 de outubro de 1966, cria o "Parque
Municipal das Mangabeiras" através do "Departamento de Parques, Jardins e
Arborização" do município de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica criado o “Parque Municipal das Mangabeiras”, constituído da área de terreno de 885, 250 m², de propriedade da Prefeitura,
localizada nas fraldas da Serra do Curral.
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Art. 2º - O Departamento de Parques, Jardins e Arborização providenciará, no prazo de 60 dias, a elaboração de um plano de obras e
melhoramentos, destinados a tornar a área referida gradativamente
aproveitada, conservando e protegendo as espécies florestais e os
mananciais dágua ali existentes.
Art. 3º - Fica desde já transferida a guarda e vigilância da área mencionada ao Departamento de Parques e Jardins e Arborização, a quem
incumbirá diligenciar e reprimir os atos danosos de invasão e aproveitamento moderado da área.
Art. 4º - A área do parque fica interditada à caça de qualquer espécie
animal, cabendo ao Departamento de Parques e Jardins e Arborização
a imposição de multas aos infratores, sem prejuízo de sua expulsão.
Art. 5º - O Departamento de Parques e Jardins e Arborização promoverá imediatamente a recomposição, defesa e ampliação da flora e da
fauna local.
Art. 6º - O uso público do logradouro a que se refere êste decreto será
oportunamente regulamentado.

194
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.468, de 24 de outubro de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.468, de 24 de outubro de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 433.500.000
(Quatrocentos e trinta e três milhões e quinhentos mil cruzeiros), aos
órgãos abaixo mencionados, para reforço dos seguintes elementos de
consignações vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - Gabinete do Diretor
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3.11.06 - Ajuda de custo

Cr$1.500.000

1020 - Seção de Administração
3.260 - Abono de Família

Cr$13.000.000

1040 - Serviço de Parques e Jardins
3.11.06 - Ajuda de custo

Cr$500.000

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
3.11.06 - Ajuda de custo

Cr$1.000.000

195
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.470, de 26 de outubro de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.470, de 26 de outubro de 1966, abre crédito
especial para o Jardim Zoológico, que está subordinado ao "Departamento de
Parques e Jardins" e também a outros setores da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 6.285.920 (seis milhões,
duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte cruzeiros) aos
órgãos abaixo, segundo as especificações seguintes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1060 - Jardim Zoológico
3-15-0 - Despesas de Exercícios Anteriores
Locação de máquinas, veículos e equipamentos

196
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal

Cr$154.462
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Decreto n° 1.473, de 10 de novembro de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.473, de 10 de novembro de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verba ao "Departamento de Parques, Jardins e
Arborização" e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art.1º - Fica aberto um crédito suplementar de Cr$ 81.000.000
(oitenta e um milhões de cruzeiros) para reforço das subconsignações
vigentes, dos órgãos abaixo:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO
1020 - Secção de Administração
12 01 - Material de expediente, desenho,
impressos e papelaria

Cr$1.000.000

197
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.476, de 17 de novembro de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.476, de 17 de novembro de 1966, abre crédito
suplementar para reforço de verba ao "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo mencionado o crédito suplementar de Cr$ 5.000.000 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS), para
reforço da seguinte verba do orçamento vigente.
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - Seção de Administração
3-13-05 - Reparos e conservação

Cr$5.000.000
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198
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.485, de 9 de dezembro de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.485, de 9 de dezembro de 1966, abre crédito
especial para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto nos órgãos abaixo mencionados, o crédito suplementar de Cr$ 705.300.000 (setecentos e cinco milhões e trezentos
mil cruzeiros) para reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1010 - Gabinete do Diretor
3-11-0 - Ajuda de Custo

Cr$500.000

1030 - Serviço de Arborização
3-11-04 - Salário de Diaristas

Cr$2.000.000

1040 - Serviço de Parques e Jardins
3-11-04 - Salário de Diaristas
3-11-06 - Ajuda de Custo
3-11-17 - Gratificação por serviço insalubre
3-11-18 - Gratificação por serviço Extraordinário

Cr$15.000.000
Cr$3.000.000
Cr$1.000.000
Cr$8.000.000

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
3-11-14 - Gratificação da lei 620/57- Art.85, § 2º

199
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Lei n° 1.296, de 15 de dezembro de 1966

Cr$1.000.000
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Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 1.296, de 15 de dezembro de 1966, orça as receitas
e fixa as despesas do município de Belo Horizonte para o exercício de 1967,
incluindo os gastos com o "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 2º - A Despesa do Município de Belo Horizonte é fixada em Cr$
47.004.200.545 (quarenta e sete bilhões, quatro milhões, duzentos
mil e quinhentos e quarenta e cinco cruzeiros) distribuída pelas unidades administrativas abaixo especificadas, discriminadas em anexo:
Legislativo Municipal
Gabinete do Prefeito
Serviço do Plano Diretor
Procuradoria
Departamento de Administração
Departamento da Fazenda
Departamento de Fiscalização
Departamento de Obras
Departamento da Limpeza
Departamento de Parques e Jardins
Departamento de Abastecimento
Departamento de Educação e Cultura
Departamento de Assistência e Saúde
Corregedoria
Departamento Municipal de Transporte Coletivo
Departamento Municipal de Águas e Esgotos

640.291.000
686.030.316
185.045.188
315.089.248
7.899.017.940
5.049.476.312
851.698.644
14.228.562.596
2.679.927.916
1.553.915.400
483.402.284
4.759.066. 088
3.157.777.037
14.900.576
500.000.000
4.000.000.000

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

47.004.200.545

Art. 3º - Fazem parte integrante da presente Lei os anexos que a
acompanham, especificando a receita e discriminando a despesa com
indicação da respectiva legislação.
Art. 4º - Fica o Prefeito autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias para a antecipação da Receita
até o limite de 10% da receita prevista, bem como a abrir créditos
suplementares, em qualquer tempo, até o limite de 30% (trinta por
cento) da despesa, dentro do exercício respectivo, desde que haja os
recursos previstos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 17
de março de 1964.
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200
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.486, de 19 de dezembro de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.486, de 19 de dezembro de 1966, abre crédito
especial destinado a pagamento de pessoal do "Departamento de Parques e
Jardins" e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial de Cr$
18.363.870 (dezoito milhões, trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta cruzeiros), destinado ao pagamento de vencimentos, salários, abono de família, adicionais e outras vantagens,
devidos a diversos servidores da Prefeitura no período de 28-021952 a 31-12-64.
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - Seção de Administração
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores

C$316.710

1040 - Serv. de Parques, Jardins e Lagos
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores

Cr$211.740

1050 - Serviço de Orientação e Fomento
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores

201
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 066
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.489, de 22 de dezembro de 1966
Data(s): 1966
Nível de descrição: item documental

Cr$36.000
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.489, de 22 de dezembro de 1966, abre
crédito suplementar para reforço de verba orçamentária ao "Departamento de
Parques e Jardins" e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto, aos órgãos abaixo, o crédito suplementar de Cr$
932.000.000(novecentos e trinta e dois milhões de cruzeiros), para
reforço dos seguintes elementos das subconsignações vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
1020 - Secção de Administração
3.28.0 - Contribuição de Previdência Social

Cr$5.000. 000

202
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.501, de 18 de janeiro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.501, de 18 de janeiro de 1967, abre
crédito especial ao "Departamento de Parques e Jardins" para pagamento de
indenização ao Sr. Geraldo Estevão Rodrigues.
DECRETO Nº 1.501, DE 18 DE JANEIRO DE 1967
Abre crédito especial para pagamento de indenização ao Sr. Geraldo
Estevão Rodrigues.
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de atribuição legal e à vista
do disposto no artigo 1º da Lei nº 1.295, de 14 de dezembro de 1966,
decreta:
Art. 1º- Fica aberto o crédito especial de Cr$ 500.000 (quinhentos mil
cruzeiros) para ocorrer às despesas abaixo especificadas:
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
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960 - Jardim Zoológico
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores

CR$

Desapropriação de indenizações

500.000

203
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.529, de 30 de março de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.529, de 30 de março de 1967, abre
crédito especial para pagamento de gratificação a servidores municipais do
"Departamento de Parques e Jardins" e outros setores da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial de NCr$ 81.500,00 (oitenta e
um mil e quinhentos cruzeiros novos) destinado ao pagamento de gratificação a servidores municipais, pela prestação de serviços em locais
insalubres, no exercício de 1966, observada a seguinte classificação:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
0940 - Serviço de Parque e Jardins e Lagos
3. 15.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
Gratificação por serviço insalubre

204
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.556, de 5 de setembro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual

4.000,00
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Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.556, de 5 de setembro de 1967, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo mencionados, o crédito
suplementar de N Cr$ 892.500,00(oitocentos e noventa e dois mil e
quinhentos cruzeiros novos), para refôrço dos seguintes elementos da
subconsignação vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
0910 - Gabinete do Diretor
3.11.06 - Ajuda de Custo

Cr$5.000,00

0940 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
3.11.04 - Salário de Diaristas - Pessoal Variável
3.11.06 - Ajuda de Custo
3.11.17 - Gratificação por Serviço Insalubre

Cr$270.000,00
Cr$5.000,00
Cr$7.000,00

0950 - Serviço de Orientação e Fomento
3.11.06 - Ajuda de Custo
3.11.18 - Gratificação por Serviços Extraordinários

Cr$.7.000,00
Cr$2.500,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.561, de 19 de setembro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.561, de 19 de setembro de 1967, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo mencionado, o crédito suplementar de NCr$ 264.049,96 (duzentos e sessenta e quatro mil, quarenta
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e nove cruzeiros novos e noventa e seis centavos), para refôrço do
seguinte elemento da subconsignação vigente:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
0430- Divisão do Material

NCr$

3.12.01 - Material de Expediente e Desenho;
impressos e papelaria

264.049,96

Art. 2º - Constitui recurso para a presente suplementação a anulação
do saldo das seguintes dotações constantes do orçamento vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
0920- Seção de Administração
3.12.01 - Material de Expediente e Desenho;
impressos e papelaria

699,72
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.562, de 28 de setembro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 1.562, de 28 de setembro de 1967, dá inicio
à reforma administrativa determinada pela Lei n.1.379, de 7 de julho de 1967.
É criada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, à qual são incorporados os
"Departamentos de Abastecimento", "Limpeza" e "Parques e Jardins".
Art.1 Passam a denominar-se Secretaria Municipal de Administração,
Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Comunicações e Obras, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social e Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos respectivamente os atuais Departamento de
administração, Departamento de Fazenda, Departamento de Obras,
Departamento de Educação e Cultura, Departamento de Assistência
e Saúde e os Departamentos de Abastecimento, Limpeza e Parques e
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Jardins; bem como Conselho Municipal de Desenvolvimento e atual
Superintendência das Terras Urbanas e Rurais.
[...]
§ 6° - Os atuais Departamentos de Abastecimento, Limpeza e Parques
e Jardins comporão a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.566, de 18 de outubro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.566, de 18 de outubro de 1967, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins".
Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo mencionado, o crédito suplementar de NCr$ 36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros novos), para refôrço
do seguinte elemento da subconsignação vigente:
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
0940 - Serviços de Parques e Jardins e Lagos

NCr$

3.13.12 - Locação de Máquinas, Veículos e equipamentos 36.000.00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.572, de 21 de novembro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.572, de 21 de novembro de 1967, abre crédito
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suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo mencionado, o crédito suplementar de NCr$ 109.602,85 (cento e nove mil, seiscentos e dois cruzeiros
novos oitenta e cinco centavos), para refôrço dos seguintes elementos
da subconsignação vigente:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
0920 - Seção de Administração
4.13.12 - Mobiliário em geral

1.300,00

0950 - Serviço de Orientação e Fomento
4.13.12- Mobiliário em geral

150,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.578, de 4 de dezembro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.578, de 4 de dezembro de 1967, abre crédito
especial ao "Departamento de Parques e Jardins" e outros setores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo mencionados o Crédito Especial
de NCr$ 32.904,17 (trinta e dois mil, novecentos e quatro cruzeiros
novos e dezessete centavos), obedecida a seguinte classificação:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
910 - Gabinete do Diretor
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores
Ajuda de Custo

NCr$ 539,50
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920 - Seção de Administração
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores
Gratificação Adicional por Tempo de Serviço

NCr$ 181,98

940 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores
Ajuda de Custo

NCr$ 756,86

950 - Serviço de Orientação e Fomento
3.15.0 - Despesas de exercícios anteriores
Ajuda de Custo

NCr$ 854,89
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.583, de 19 de dezembro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.583, de 19 de dezembro de 1967, abre crédito
especial para o pagamento de abono provisório ao "Departamento de Parques e
Jardins" e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial no valor de
NCr$ 1. 526. 694,87 (hum milhão, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e quatro cruzeiros novos e oitenta e sete centavos),
para pagamento de Abono Provisório no período de março a dezembro
do corrente ano.
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
910 - Gabinete do Diretor
3.11.26 - Abono Provisório

915,92

920 - Seção de Administração
3.11.26 - Abono Provisório

2.612,28

930 - Serviço de Arborização
3.11.26 - Abono Provisório

7.940,96
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940 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
3.11.26 - Abono Provisório

111.270,40

950 - Serviço de Orientação e Fomento
3.11.26 - Abono Provisório

23.594,32

960 - Jardim Zoológico
3.11.26- Abono Provisório

13.387,52
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.584, de 19 de dezembro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.584, de 19 de dezembro de 1967, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o Crédito Suplementar de NCr$
609.005,29 (seiscentos e nove mil, cinco cruzeiros novos e vinte e
nove centavos), para refôrço dos seguintes elementos das subconsignações vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
920 - Seção de Administração
3.11.22 - Gratificação de Função

200,00

930 - Serviço de Arborização
3.11.01 - Vencimentos

2.000,00

3.11.04 - Salário de Diaristas

2.000,00

940 - Serviço de Parques, Jardins e Lagos
3.11.04 - Salário de Diaristas.
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS

110.305,29
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940 - Serv. de Parques, Jardins e Lagos
3.11.01 - Vencimentos

110.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.587, de 19 de dezembro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.587, de 19 de dezembro de 1967, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito Suplementar de NCr$
264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil cruzeiros novos), para
refôrço do seguinte elemento das subconsignações vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
930- Serviço de Arborização
3.11.04 - Salário de Diaristas

2.000,00

940- Serviço de Parques, Jardins e Lagos
3.11.04 - Salário de Diaristas

30.000,00

950 - Serviço de Orientação e Fomento
3.11.04 - Salário de Diaristas

2.000,00

960 - Jardim Zoológico
3.11.04 - Salário de Diaristas
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara

2.000,00
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Decreto n° 1.590, de 20 de dezembro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.590, de 20 de dezembro de 1967, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo mencionados o crédito
suplementar de NCr$ 994.564,98 (novecentos e noventa e quatro
mil, quinhentos e sessenta e quatro cruzeiros novos e noventa e oito
centavos), para refôrço dos seguinte elementos das subconsignações
vigentes:
[...]
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
920 - Seção de Administração
3.28.0 - Cont. Previdência Social

8.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 055
Título: Legislação Municipal e Resoluções da Câmara
Decreto n° 1.598, de 29 de dezembro de 1967
Data(s): 1967
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.598, de 29 de dezembro de 1967, estabelece
a estrutura da administração municipal de Belo Horizonte, vinculando o
"Departamento de Parques e Jardins" à Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Belo Horizonte, no uso de atribuição legal e
tendo em vista as disposições das Leis nºs 1.379, 1.393 e 1.406, tôdas
do corrente exercício, bem como do Decreto nº 1.562, de 28 de setembro dêste ano, decreta:
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Art. 1º - A Administração Municipal compreende:
I - Administração Direta, que se constitui dos serviços que integram a
estrutura administrativa da Prefeitura;
II - Administração Indireta, que se compreende nas seguintes entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a - Autarquias;
b - Sociedades de Economia Mista.
Parágrafo Único - As entidades compreendidas na Administração
Indireta consideram-se vinculadas ao Conselho Municipal de Planejamento do Desenvolvimento.
Art. 2º - Os órgãos da Administração Direta do Município, aos quais se
refere o item I do artigo 1º da Lei nº 1.406, de 25 de outubro de 1967, e
o Decreto nº 1.562, de 28 de setembro de 1967, ficam estruturados da
seguinte forma:
[...]
X - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS:
a - Assistência e Assessoria;
b - Serviço Administrativo;
c - Departamento de Abastecimento:
1 - Divisão de Armazéns Reguladores;
2 - Divisão de Feiras e Mercados;
d - Departamento de Engenharia Sanitária:
1 - Divisão de Limpeza Urbana;
2 - Divisão de Saneamento do Meio;
e - Departamento de Parques e Jardins:
1- Divisão de Praças, Parques e Lagos;
2 - Divisão Zoo-Botânica;
f - Departamento Habitacional:
1 - Divisão de Orientação;
2 - Divisão de Política Habitacional;
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.609, de 31 de janeiro de 1968
Data(s): 1968
Nível de descrição: item documental
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.609, de 31 de janeiro de 1968, fixa a
classificação e a nomenclatura das secções da estrutura municipal, incluindo o
Departamento de Parques e Jardins.
Art. 1º - As Secções a que se refere o parágrafo único do art. 2º, do Decreto nº 1.598, de 29-12-67 com a nomenclatura que lhes é dada neste
Decreto, ficam assim classificadas:
[...]
VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
3 - DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Divisão de Praças, Parques e Lagos:
a) - Seção do Parque Municipal Américo René Giannetti
b) - Seção de Conserva e Recuperação
Divisão de Zôo-Botânica:
a) - Seção do Horto Florestal
b) - Seção do Jardim Zoológico

216
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal
Lei n° 1.538, de 26 de setembro de 1968
Data(s): 1968
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 1.538, de 26 de setembro de 1968, proíbe edificações
na área reservada ao Parque Municipal.
Art. 1º - Fica proibida qualquer nova edificação na área reservada ao
Parque Municipal.
Parágrafo único - A proibição a que se refere o artigo 1 ° é para qualquer tipo de construção, com exceção daquelas que se destinam ao
embelezamento ou ao funcionamento do próprio Parque Municipal.
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Art. 2º - As construções já existentes, tais como Teatro Francisco
Nunes, Imaco, Biblioteca Pública, Abrigo Santa Tereza etc., em caso
de transferência para outro local, suas áreas desocupadas deverão ser
ajardinadas.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.688, de 7 de novembro de 1968
Data(s): 1968
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.688, de 7 de novembro de 1968, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao "Departamento de Parques e Jardins" e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o crédito suplementar no valor
de NCr$3.415.214,00 (três milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e quatorze cruzeiros novos), para refôrço dos seguintes elementos
da subconsignação vigente:
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
0950 - Departamento de Parques e Jardins
3.11.01 - Vencimentos
3.11.04 - Salário Diaristas
3.11.17 - Gratificação por serviço insalubre
3.11.30 - Salário de Contratado
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.689, de 7 de novembro de 1968
Data(s): 1968

43.291,00
323.910,00
8.812,00
10.300,00
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Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.689, de 7 de novembro de 1968, abre
crédito especial para o pagamento de despesas de exercícios anteriores ao
"Departamento de Parques e Jardins" e outros setores da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial no valor
de NCr$156.708,00 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e oito
cruzeiros novos) destinado ao pagamento de despesas de exercícios
anteriores.
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
0950 - Departamento de Parques e Jardins
3.11.17 - Gratificação p/ serviço insalubre

[NCr$]115,37
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.691, de 18 de novembro de 1968
Data(s): 1968
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.691, de 18 de novembro de 1968, abre
crédito especial para o pagamento de despesas de exercícios anteriores ao
"Departamento de Parques e Jardins" e outros setores da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial no valor de
NCr$39.33,57 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e três cruzeiros
novos e cinquenta e sete centavos), para pagamento a servidores da
Prefeitura, relativo a exercícios anteriores.
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[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
0950 - Departamento de Parques e Jardins
3.11.04 - Salário de Diaristas
3.11.17 - Gratificação p/ serviço insalubre
3.11.26 - Abono Lei 1.393/67

[NCr$]400,20
59,29
3,84
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.694, de 25 de novembro de 1968
Data(s): 1968
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.694, de 25 de novembro de 1968, abre crédito
especial para o pagamento de servidores do Departamento de Parques e Jardins
e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o crédito especial no valor de
NCr$9.626,04 (nove mil, seiscentos e vinte e seis cruzeiros novos e
quatro centavos), para pagamento a servidores da Prefeitura, conforme papeleta da Seção de Preparo de Pagamento de 30-11-67.
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
0950 - Departamento de Parques e Jardins
3.11.04 - Salário de diaristas

221
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.696, de 27 de novembro de 1968

[NCr$]3.621,88
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Data(s): 1968
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.696, de 27 de novembro de 1968, abre crédito
suplementar para reforço de verba a alguns setores da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, incluindo a Divisão de Praças, Parques e Lagos e a Divisão
de Zoobotânica – ambas subordinadas ao Departamento de Parques e Jardins.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de NCr$36.487,27(trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete
cruzeiros novos e vinte e sete centavos), para reforço dos seguintes
elementos das subconsignações vigentes:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
951 Divisão de Praças, Parques e Lagos
3.12. 04 - Peças, acessórios e artefatos de borracha [NCr$]3.500,00
3.12.12 - Materiais diversos
5.500,00
952 - Divisão de Zoobotânica
3 12.06 - Alimentos de animais
3.12.12 - Materiais diversos

12. 080,00
2.500,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.712, de 19 de dezembro de 1968
Data(s): 1968
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.712, de 19 de dezembro de 1968, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento de Parques e Jardins e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o Crédito Suplementar de NCr$
663.800,00 (seiscentos e sessenta e três mil e oitocentos cruzeiros
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novos), para refôrço dos seguintes elementos das subconsignações
vigentes:
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
950 - Departamento de Parques e Jardins
3.11.01 - Vencimentos

[NCr$]18.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.717, de 20 de dezembro de 1968
Data(s): 1968
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.717, de 20 de dezembro de 1968, abre crédito
suplementar para reforço de verbas à Divisão de Praças, Parques e Lagos e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de NCr$332.129,80 (trezentos e trinta e dois mil, cento e vinte e
nove cruzeiros novos e oitenta centavos), para refôrço dos seguintes
elementos das subconsignações vigentes:
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
951 - Divisão de Praças, Parques e Lagos
3.13.12 - Locação de máquinas,
veículos e equipamentos
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal

[NCr$]10.000,00
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Decreto n° 1.730, de 28 de dezembro de 1968
Data(s): 1968
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.730, de 28 de dezembro de 1968, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento de Parques e Jardins e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar de
NCr$1.799.857,00 (hum milhão setecentos e noventa e nove mil oitocentos e cinqüenta e sete cruzeiros novos), para refôrço dos seguintes
elementos das subconsignações vigentes:
[...]
900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
950 - Departamento de Parques e Jardins
3.11.01 - Vencimentos
3.11.30 - Salário de Diaristas

[NCr$]13.675,00
16.453,00

225
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 067
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.739, de 30 de dezembro de 1968
Data(s): 1968
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.739, de 30 de dezembro de 1968, estabelece
a classificação e a nomenclatura dos órgãos da estrutura administrativa direta
municipal, como a Divisão de Parques e Jardins, e dá outras providências.
Art. 1º - Os Órgãos da Administração Direta, aos quais se refere o item
I do artigo 1º da Lei 1.406, de 25 de outubro de 1967, passam a ter a
seguinte estrutura:
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[...]
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
11.1 - Assistência e Assessoria
11.2 - Serviço Administrativo
11.2.1 - Seção de Pessoal e Material
11.2.2 - Seção de Comunicação e Arquivo
11.2.3 - Seção de Contrôle Financeiro
11.2.4 - Seção de Conservação e Limpeza (Zeladoria)
11.3 - Departamento de Engenharia Sanitária
11.3.1 - Assistência
11.3.2 - Divisão de Saneamento do Meio
11.3.2.1 - Seção de Limpeza de Galerias Pluviais
11.3.2.2 - Seção de Orientação e Fiscalização
11.3.3 - Divisão de Limpeza Urbana
11.3.3.1 - Seção de Coleta Domiciliar
11.3.3.2 - Seção de Destino do Lixo
11.3.3.3 - Seção de Limpeza de Via Pública
11.4 - Departamento Zoo-Botânico
11.4.1 - Assistência
11.4.1 - Divisão de Parques e Jardins
11.4.1.1 - Seção de Parques
11.4.1.2 - Seção de Paisagismo
11.4.1.3 - Seção de Conservação
11.4.2 - Divisão Zoológica
11.4.2.1 - Seção de Jardim Zoológico
11.4.2.2 - Seção de Museu Zoológico
11.5 - Departamento Habitacional
11.5.1 - Assistência
11.5.2 - Divisão de Orientação
11.5.2.1 - Seção de Planos Habitacionais
11.5.2.2 - Seção de Triagem e Assistência
11.5.3 - Divisão de Execução
11.5.3.1 - Seção de Recuperação de Favelas
11.5.3.2 - Seção de Fiscalização
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 068
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.743, de 20 de janeiro de 1969
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Data(s): 1969
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.743, de 20 de janeiro de 1969, revoga o
decreto n° 1.713, de 19 de dezembro de 1968 e abre crédito especial para
despesas com servidores do Departamento de Parques e Jardins e outros
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o crédito especial no valor de
NCr$13.074,38 (treze mil, setenta e quatro cruzeiros novos e trinta e
oito centavos), para atender ao pagamento de vencimentos, salários,
abono de família e outras vantagens a diversos servidores da Prefeitura.
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
950 - Departamento de Parques e Jardins
3.11.04 - Salário de diaristas
3.11.26 - Abono provisório

[NCr$]288,80
3,84

227
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 068
Título: Legislação Municipal
Lei n° 1.627, de 31 de março de 1969
Data(s): 1969
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 1.627, de 31 de março de 1969, autoriza o prefeito
a estabelecer convênio com o Instituto Estadual de Florestas para a elaboração
de planejamento de arborização da cidade.
Art.1 “Fica o Prefeito Municipal autorizado a celebrar convênio com o
Instituto Estadual de Florestas, para a elaboração de planejamento de
arborização de Belo Horizonte”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 068
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.783, de 18 de julho de 1969
Data(s): 1969
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.783, de 18 de julho de 1969, abre crédito
especial para pagamento de despesas de exercícios anteriores ao Departamento
de Parques e Jardins e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial no valor de
NCr$8.831,64 (oito mil, oitocentos e trinta e um cruzeiros novos e
sessenta e quatro centavos), para ocorrer às despesas com o pagamento de vencimentos, salários, abono de família, adicionais, abono da Lei
1.393/67 e outras vantagens a servidores da Prefeitura:
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
Verba - 1150- DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
3.11.30 - Salários de contratados

[NCr$]717,50
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 068
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.790, de 5 de agosto de 1969
Data(s): 1969
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.790, de 5 de agosto de 1969, revoga os
decretos n° 1.713, de 19 de dezembro de 1968, o n° 1.743, de 20 de janeiro
de 1969, e abre crédito especial ao Departamento de Parques e Jardins e outros
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
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Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o crédito especial no valor de
NCr$13.074,38 (treze mil e setenta e quatro cruzeiros novos e trinta e
oito centavos), para atender ao pagamento de despesas em exercícios
anteriores, assim discriminadas :
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
1150 - Departamento de Parques e Jardins
3.11.01 - Vencimentos
3.11.30 - Salário de Contratado

[NCr$]3,84
288,80
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 068
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.803, de 22 de setembro de 1969
Data(s): 1969
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.803, de 22 de setembro de 1969, abre crédito
especial ao Departamento de Parques e Jardins e outros setores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito especial no valor de
NCr$84.548,32 (oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito
cruzeiros novos e trinta e dois centavos), para ocorrer à despesa com
pagamento de vencimentos, salários, abonos de família, adicionais,
gratificações da Lei 860/61 e outras vantagens a servidores da Prefeitura, relativamente a exercícios anteriores, conforme especificações
abaixo:
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
1150 - Departamento de Parques e Jardins
3.1.1.01 - Vencimentos
[...]

NCr$158,67
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1150 - Departamento de Parques e Jardins
3.1.1.30 - Salário de contratado

NCr$1.595,60
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 068
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.818, de 27 de novembro de 1969
Data(s): 1969
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.818, de 27 de novembro de 1969, modifica
a estrutura de órgãos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, como o
Departamento de Parques e Jardins, transformado em Departamento ZooBotânico, parte da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, e faz apropriação
de dotações orçamentárias.
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, e
em virtude dos podêres que lhe foram conferidos pelo Ato Institucional nº 8, de 2 de abril de 1969, decreta:
Art. 1º - Para a execução orçamentária de 1969, considerar-se-ão as seguintes denominações das unidades orçamentárias constantes na Lei
de Meios número 1.584, de 26-11-68, adaptando-as a atual organização administrativa, citada pelo Decreto nº 1.739, de 30-12-68:
[...]
VII - O Departamento de Parques e Jardins é transformado em Departamento Zoo-Botânico, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 068
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.828, de 15 de dezembro de 1969
Data(s): 1969
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
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Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.828, de 15 de dezembro de 1969, abre crédito
especial ao Departamento de Parques e Jardins e outros setores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o crédito especial no valor de
NCr$13.417,97 (treze mil, quatrocentos e dezessete cruzeiros novos
e noventa e sete centavos), para pagamento de vencimentos, salários,
abonos de família, adicionais, extraordinários e outras vantagens a
servidores da Prefeitura, relativos a exercícios anteriores, conforme
especificações abaixo:
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
1150 - Departamento de Parques e Jardins
3.1.1.30 - Salário de contratados

NCr$915,13
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 068
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.838, de 30 de dezembro de 1969
Data(s): 1969
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.838, de 30 de dezembro de 1969, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento de Parques e Jardins e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1 - Fica aberto aos órgãos abaixo o Crédito Suplementar, no valor
de NCr$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos cruzeiros novos),
para refôrço dos seguintes elementos das subconsignações vigentes:
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
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1.152 – Divisão de Praças e Parques
3.1.3.12 – Locação de Máquinas,
Veículos, Equipamentos

[ NCr$]40.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 069
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.875, de 6 de maio de 1970
Data(s): 1970
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.875, de 6 de maio de 1970, abre crédito
especial ao Departamento Zoo-botânico e outros setores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo, o crédito especial no valor de
NCr$ 24.175,29 (vinte e quatro mil, cento e setenta e cinco cruzeiros
novos e vinte e nove centavos), para pagamento de despesas de exercícios anteriores, relativas a vencimentos, salários e abono de família de
servidores da Prefeitura, conforme especificações abaixo:
[...]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1120 - Serviço Administrativo
3.2.3.4-06.00 - Abono familiar

471,35

1140 - Departamento de Zoo-Botânico
3.1.1.1-01.09 - Salário de contratados
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 069
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.922, de 16 de novembro de 1970
Data(s): 1970
Nível de descrição: item documental

261,93
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.922, de 16 de novembro de 1970, dispõe sobre
a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, à qual
o Departamento Zoo-Botânico está subordinado, e contém outras providências
“O Ato Institucional nº 8, de 2 de abril de 1969, atribuiu ao Poder
Executivo Municipal competência para realizar, por decreto, reforma
administrativa, desde que observados os princípios fundamentais
adotados para a Reforma Administrativa Federal;
O Decreto-Lei Federal nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, estabeleceu
as diretrizes gerais à reformulação administrativa que deve ser seguida pela Administração Pública;
há necessidade imediata de se dar nova estrutura administrativa à
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
a nova organização não determina aumento nas despesas de custeio
de pessoal, decreta:
Art. 1º - A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSU - compreende:
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
3 - DEPARTAMENTO DE ZOO-BOTÂNICO
3.1 - Seção do Jardim Zoológico
3.1.1 - Setor de Parques Municipais
3.1.2 - Setor de Hortos Municipais
3.2 - Seção de Praças e Jardins
3.2.1 - Setor de Conserva
3.2.2 - Setor de Construção e Jardins
3.3 - Setor de Arborização e Poda”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 069
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.923, de 16 de novembro de 1970
Data(s): 1970
Nível de descrição: item documental
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.923, de 16 de novembro de 1970, aprova
competências e atribuições da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, à qual
o Departamento Zoo-botânico está subordinado.
Art. 1º - Ficam aprovadas as competências e atribuições dos órgãos
e dos ocupantes de cargos de provimento em comissão da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos, como constam dos Anexos I e II deste
decreto.
[...]
ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS compete:
Executar a limpeza da cidade e construção e conservação de parques,
jardins, praças e hortos e promover a conservação e o desenvolvimento do jardim zoo-botânico do Município, nos termos da legislação
pertinente, segundo as atribuições e competências fixadas no presente
decreto.
[...]
DOS SETORES DE LIMPEZA DAS ZONAS LESTE E OESTE
Ao SL-1 e ao SO-1 compete:
[...]
c) capina manual ou por processos físico-químicos, nos logradouros
públicos;
d) roçada em vias públicas;
[...]
DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Ao SF-su compete:
[...]
VII - exercer a vigilância das praças, jardins, parques, lagos e monumentos, para evitar qualquer tipo de depredação, evasões e danos.
[...]
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DO DEPARTAMENTO DE ZOO-BOTÂNICO
Ao DZB compete:
I - Executar a construção de parques, praças, jardins e hortos no Município, promovendo a conservação e remodelação dos já existentes;
II - proceder a arborização dos logradouros públicos;
III - manter e administrar o Jardim Zoológico e encarregar-se da organização e manutenção do jardim botânico do Município;
IV - articular-se com órgãos incumbidos do planejamento urbanístico,
a fim de promover a reserva de áreas do Município destinadas à construção de parques, praças, jardins e lagos.
V - prestar contas das verbas recebidas na forma exigida pelo órgão
competente da Secretaria Municipal da Fazenda.
[...]
DO SETOR DE PARQUES MUNICIPAIS
Ao SPM compete:
I - manter e administrar os Parques Municipais, velando pela conservação das respectivas instalações;
II - fiscalizar todos os concessionários de serviços recreativos terrestres e aquáticos, bem como de bares ou restaurantes existentes nos
parques municipais;
III - estudar e propor medidas de ordem urbanística em benefício dos
logradouros sob sua responsabilidade.
DO SETOR DE HORTOS MUNICIPAIS
Ao SHM compete:
I - Manter e administrar os Hortos Municipais, visando à aquisição e
multiplicação de plantas destinadas aos parques, jardins e arborização;
II - efetuar pesquisas vegetais destinadas a selecionar espécies adequadas à arborização, parques e jardins;
III - manter entendimentos com os demais setores, a fim de obter a
previsão de consumo de mudas, de cada um.
DA SEÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
À SPJ compete:
I - Coordenar os trabalhos dos setores;
II - orientar a construção e conservação dos jardins, praças e lagos
municipais.
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DO SETOR DE CONSERVA
Ao SC-j compete:
I - Promover a administração de todos os serviços de conserva de
jardins;
II - manter em bom estado os jardins, praças e lagos existentes no
Município, tomando as providências necessárias para o embelezamento dos mesmos.
DO SETOR DE CONSTRUÇÃO DE JARDINS
Ao SJ-j compete:
I - Receber os projetos de construção de praças e jardins e diligenciar
para construí-los;
II - executar a construção dos jardins, praças e lagos;
III - promover o embelezamento das áreas que circundam a lagoa da
Pampulha, para a preservação de seus atrativos turísticos.
DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO E PODA
Ao SAP compete:
I - Organizar os planos de arborização dos logradouros públicos;
II - efetuar o plantio e replantio e poda das árvores nos logradouros
públicos;
III - diligenciar a fim de que sejam tomadas as providências necessárias
de defesa das árvores dos logradouros públicos e combate às pragas.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 069
Título: Legislação Municipal
Lei n° 1.912, de 17 de dezembro de 1970
Data(s): 1970
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 1.912, de 17 de dezembro de 1970, autoriza
a abertura de crédito especial para pagamento de despesas de exercícios
anteriores ao Departamento Zoo-Botânico e outros setores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
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Art. 1º - Fica o Prefeito de Belo Horizonte autorizado a abrir crédito
especial no valor de Cr$ 23.220,61 (vinte e três mil, duzentos e vinte
cruzeiros e sessenta e um centavos), para pagamento de despesas de
exercícios anteriores, conforme especificação abaixo:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1140 - Departamento de Zoobotânica
3.1.1.1-01.01 - Vencimentos

Cr$ 120,95
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 069
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.942, de 18 de dezembro de 1970
Data(s): 1970
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.942, de 18 de dezembro de 1970, abre crédito
suplementar para reforço de verbas e anula parcialmente dotação orçamentária
ao Departamento Zoo-Botânico e outros setores da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte.
Art. 1º - Para reforço de verba dos respectivos elementos das subconsignações vigentes, ficam abertos, no total de Cr$ 2.165.500,00
(dois milhões, cento e sessenta e cinco mil e quinhentos cruzeiros), os
créditos suplementares destinados aos seguintes órgãos:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento de Engenharia Sanitária
3.1.1.1-01.09 - Salário de Contratados
3.1.1.1-02.09 - Gratificação por Serviço Insalubre
4.1.4.0-04.00 - Materiais Diversos

70.000,00
10.000,00
10.000,00

1140 - Departamento de Zoo-Botânico
3.1.1.1-01.09 - Salário de Contratados
3.1.2.0-06.00 - Material de Recuperação e
Conservação em Geral

20.000,00
60.000,00
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3.1.2.0-08.00 - Mudas e Sementes
3.1.2.0-10.00 - Material Elétrico de Iluminação
e Comunicação
3.1.2.0-11.00 - Materiais Diversos
4.1.3.0-04.00 - Máquinas e Motores
4.1.3.5-07.00 - Equipamentos e Instalações em Geral

5.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
50.000,00

Art. 2º - Para atender os créditos abertos de conformidade com o artigo anterior, constitui fonte de recursos, respectivamente, as anulações
parciais das seguintes Verbas:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento de Engenharia Sanitária
3.1.3.0-13.00 - Locação de Máquinas,
Veículos e Equipamentos

160.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 069
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.949, de 29 de dezembro de 1970
Data(s): 1970
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.949, de 29 de dezembro de 1970, abre
crédito suplementar para reforço de verbas e anula parcialmente as verbas do
Departamento Zoo-Botânico e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$ 69.920,00 (sessenta e nove mil novecentos e vinte cruzeiros)
para reforço dos seguintes elementos das subconsignações vigentes:
[...]
Art. 2º - Constitui recurso para a presente suplementação a anulação
parcial dos saldos das seguintes dotações do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
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1140 - Departamento de Zoo-Botânico
3.1.1.1-02.13 - Gratificação por Serviços
Extraordinários

[Cr$ ]420,00

240
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 069
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 1.950, de 30 de dezembro de 1970
Data(s): 1970
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.950, de 30 de dezembro de 1970, abre crédito
especial e anula parcialmente as verbas do Departamento Zoo-Botânico e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o Crédito Especial no valor de
Cr$ 38.791,94 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e hum cruzeiros
e noventa e quatro centavos), para pagamento de despesas de exercícios anteriores, com a seguinte discriminação:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1120 - Serviço Administrativo
3.1.1.1-01.01 – Vencimentos

165,70

1130 - Departamento de Engenharia Sanitária
3.1.1.1-01.01 – Vencimentos

313,84

1140 - Departamento de Zoo-Botânico
3.1.1.1-01.01 – Vencimentos

701,98

Art. 2º - Constitui recurso para a presente abertura de Crédito Especial, a anulação parcial do saldo da seguinte dotação do orçamento
vigente:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1120 - Serviço Administrativo
3.2.3.4-06.00 - Abono familiar

8.791,94
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1140 - Departamento de Zoo-Botânico
3.1.1.1-02.09 - Gratificação por Serviço Insalubre

30. 000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.939, de 11 de fevereiro de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.939, de 11 de fevereiro de 1971, autoriza
a Prefeitura de Belo Horizonte a doar à Fundação Palácio das Artes parte do
terreno do Parque Municipal e as benfeitorias realizadas para a construção do
Teatro Municipal.
Art. 1º - Fica a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte autorizada a
firmar convênio com a Fundação Palácio das Artes, instituída pelo
Decreto Estadual nº 12.977, de 3 de setembro de 1970, e a doar-Ihe a
área do terreno do Parque Municipal, correspondente à projeção dos
edifícios integrantes do projeto arquitetônico do Palácio das Artes,
conforme planta apresentada no corrente exercício, pela Comissão Especial, do Palácio das Artes, instituída pelo Decreto Estadual nº 9.935,
de 16 de julho de 1966, que constituem os anexos I e II da presente lei
e dela fazem parte integrante, bem como as benfeitorias realizadas
para a construção do Teatro Municipal.
Art. 2º - Não se aplica à Fundação do Palácio das Artes, até a conclusão
das obras previstas nesta lei, a restrição contida no artigo 2º da Lei
Municipal nº 1.538, de 26 de setembro de 1968.
Art. 3º - Fica ainda, o Prefeito autorizado a abrir créditos especiais até
o limite de Cr$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil cruzeiros)
para auxílio da Municipalidade à Fundação Palácio das Artes, com
vigência até 31-12-71.
Art. 4º - Constituirão recurso para o crédito de que trata o artigo anterior operações de crédito.
Art. 5º - O Convênio de que trata o artigo 1º conterá para a Fundação
Palácio das Artes a obrigação de inteirar em seu Conselho Curador (2)
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dois representantes efetivos, sendo um da Prefeitura de Belo Horizonte e outro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, indicados respectivamente, o primeiro pelo Chefe do Executivo Municipal.
Art. 6º - Em caso de extinção da Fundação Palácio das Artes, ou
destinação diversa da que lhe é dada pela presente lei, o imóvel doado
reverterá ao patrimônio Municipal, sem ônus para a Municipalidade.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.980, de 5 de março de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.980, de 5 de março de 1971, abre crédito
especial ao Departamento Zoo-Botânico e outros setores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo relacionados o crédito especial
de Cr$ 23.220,61 (vinte e três mil, duzentos e vinte cruzeiros e sessenta e um centavos), para pagamento de despesas de exercícios anteriores, conforme especificação abaixo:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1140 - Departamento Zoo-Botânico
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 1.993, de 13 de abril de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental

Cr$ 120,95
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 1.993, de 13 de abril de 1971, abre crédito
especial para pagamento de despesas de exercícios anteriores ao Departamento
Zoo-Botânico e outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo relacionados o crédito especial
no valor de Cr$ 22.596,07 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e
seis cruzeiros e sete centavos), para pagamento de despesas de exercícios anteriores, conforme especificação abaixo:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento de Engenharia Sanitária
3.1.1.1.01.09 - Salário de Contratados

Cr$ 6.790,76

1140 - Departamento Zoo-Botânico
3.1.1.1.01.09 - Salário de Contratados

Cr$ 5.453,30
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.055, de 27 de agosto de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.055, de 27 de agosto de 1971, abre crédito
suplementar para reforço de verba ao Departamento Zoo-Botânico e outros
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$26.100,00 (vinte e seis mil e cem cruzeiros), para refôrço das
seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1140 - Departamento Zoo-Botânico
4.1.4.008.00 - Materiais Diversos

Cr$ 25.000,00
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245
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.062, de 20 de setembro de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.062, de 20 de setembro de 1971, abre
crédito suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-Botânico e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
[...]
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$ 42.950,00 (quarenta e dois mil, novecentos e cinqüenta cruzeiros), para refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1140 - Departamento Zoo-Botânico
4.1.3.2 01.00 - Equipamentos Rodoviários e Tratores Cr$25.000,00
Art. 2º - Constitui recurso para atender às despesas decorrentes do
presente decreto o Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, no valor de Cr$ 16.000,00
Art. 3º - Para atender o crédito aberto de conformidade com o artigo
1º, constitui fonte de recurso a anulação parcial das seguintes dotações:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento de Engenharia Sanitária
Cr$25.000,00
4.1.3.201.00 - Equipamentos Rodoviários e Tratores
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.065, de 21 de setembro de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.065, de 21 de setembro de 1971, cria o
Parque Municipal da Vila Betânia, transfere ao Departamento Zoo-Botânico a
responsabilidade de guarda e manutenção das áreas verdes e mananciais de
água e dá outras providências.
Art. 1º - Fica criado o Parque Municipal da Vila Betânia, constituído
de uma área de terreno de 468.500 m2 (quatrocentos e sessenta e oito
metros quadrados e quinhentos decímetros quadrados), de propriedade da Prefeitura, localizada na antiga Fazenda do Cercadinho, no local
denominado Várzea do Felicíssimo, na Vila Betânia.
Art. 2º - O Departamento do Zoo-Botânico, da SMSU - Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos, providenciará, no prazo de 60 dias,
a elaboração de um plano de obras, destinadas a melhorar a área
referida, aí incluídos dispositivos relacionados com a conservação e
proteção das espécies florestais e dos mananciais d’água existentes
nas imediações.
Art. 3º - A partir desta data, ficam transferidos ao Departamento do
Zoo-Botânico os serviços de guarda e vigilância da mencionada área,
que deve ser preservada de invasões e de aproveitamentos indevidos,
considerada, nestes casos, a cominação de multas regulamentares.
Art. 4º - Caberá ao Departamento do Zoo-Botânico promover, de
imediato, a recomposição, ampliação e sistema preservativo da flora e
fauna locais.
Art. 5º - A freqüência e uso do logradouro pelo público serão objeto de
oportuna regulamentação.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
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Decreto n° 2.067, de 24 de setembro de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.067, de 24 de setembro de 1971, institui
campanha educativa de proteção às árvores nas escolas municipais.
“Considerando a importância capital da preservação dos recursos
naturais como condição da própria sobrevivência humana;
Considerando que a destruição indiscriminada desses recursos está
perturbando o equilíbrio biológico e criando situações graves para a
sociedade;
Considerando que práticas nocivas estão se generalizando de maneira
alarmante, com empobrecimento do País;
Considerando que tais atos, nas áreas urbanas, têm contribuído para
acentuar a poluição do ambiente e dizimação de vidas humanas;
Considerando a urgência com que se impõe a interrupção dêsse processo predatório;
Considerando que o problema é, bàsicamente, de educação, e que a escola pode contribuir para a criação de uma consciência coletiva capaz
de mudar o comportamento social;
Considerando a necessidade de criar condições de apoio para melhorar
a higiene, conforto e embelezamento da cidade, decreta:
Art. 1º - Fica a rêde de ensino da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em todos os seus níveis, obrigada a introduzir nos currículos
o estudo permanente do uso e conservação dos recursos naturais em
seus diferentes aspectos.
Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Educação e Cultura providenciará a coordenação de um programa básico que será executado
nas cadeiras de disciplinas pertinentes de modo a assegurar-se o
máximo de rendimento aos estudos e à divulgação sistemática dos
códigos da legislação específica.
Art. 2º - Fica instituído o prêmio “Pio Corrêa” a ser fixado anualmente
pelo Prefeito, ao aluno que fizer a melhor composição sobre a árvore.
[...]
Art. 3º - Poderão concorrer ao prêmio referido no artigo 2º os alunos
das terceiras e quartas séries de todos os grupos escolares da Capital,
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estaduais, municipais e particulares.
Art. 4º - O concurso deverá encerrar-se no dia 24 de outubro quando
serão recolhidas tôdas as composições.
Art. 5º - As diretoras de cada estabelecimento, com as professôras das
classes concorrentes, selecionarão a melhor prova do grupo escolar.
Art. 6º - A prova vencedora de cada unidade escolar será encaminhada
ao Departamento de Ensino Primário da Prefeitura, até o dia 30 de
outubro, com identificação do estabelecimento, localização, diretora,
nome do aluno e sua série.
Art. 7º - Uma comissão especial, designada pelo Prefeito, fará a seleção final, indicando o vencedor.
Art. 8º - Fica instituído o prêmio “Álvaro da Silveira”, a ser conferido
ao melhor estudo ou pesquisa, de caráter inédito, feito por estudante
de 2º grau e de quinta à oitava séries de 1º grau (colegial e ginasial),
de estabelecimento de ensino de Belo Horizonte, sobre utilização e
preservação de recursos naturais no País.
Art. 9º - Cada estabelecimento de ensino relacionará e encaminhará à
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o seu melhor trabalho até
o dia 30 de outubro de cada ano”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.070, de 24 de setembro de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.070, de 24 de setembro de 1971, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-Botânico e outros
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$594.667,40 (quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos
e sessenta e sete cruzeiros e quarenta centavos), para refôrço das
seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 261

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1140 - Departamento do Zoo-Botânico
3.1.2.008.00 - Mudas e Sementes

Cr$ 200.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Portaria n° 1.822, de 1º de novembro de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Portaria n° 1.822, de 1º de novembro de 1971, vincula
provisoriamente ao prefeito o Departamento Zoo-Botânico.
“O Prefeito de Belo Horizonte,
[...]
Considerando, por outro lado, que a Administração Municipal tem
todo interesse em que o Departamento Zoo-Botânico, constituído pela
Seção de Praças e Jardins e Seção de Jardim Zoológico, cumpra plenamente suas atribuições, especialmente no que se refere à ampliação da
área verde de Belo Horizonte, com a urgência desejável,
RESOLVE
Recomendar que, em caráter transitório e até que se efetive a restruturação dos órgãos da Prefeitura, já em estudo pelo ETRA, fique o Departamento Zoo-Botânico vinculado administrativamente ao Prefeito,
com quem despachará diretamente o seu Diretor”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.122, de 3 de dezembro de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
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Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.122, de 3 de dezembro de 1971, abre
crédito suplementar para reforço de verbas e anula parcialmente dotações
orçamentárias do Departamento Zoo-Botânico e outros setores da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos.
Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$ 984.000,00 (novecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros), para
refôrço das seguintes verbas do orçamento vigente:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento de Engenharia Sanitária
3.1.3.013.00 - Locação de Máquinas,
Veículos e Equipamentos
3.1. 3. 0 15. 00 - Trabalho de Natureza Técnica,
Científica ou de Utilidade para o Serviço Público
4.1.4.007.00 - Móveis e Utensílios

Cr$100.000,00
Cr$ 800.000,00
Cr$4.000,00

1140 - Departamento Zoo-Botânico
3.1.2. 0.02.00 - Material para limpeza e Higiene
3.1.2.0 05.00 - Forragens e outros Alimentos
para Animais
3.1.2.006.00 - Material de Recuperação e
Conservação em Geral
3.1.2.007.00 - Drogas e Medicamentos
3.1.2.009.00 - Vestuários e Calçados
3.1.2.010.00 - Material Elétrico, de Iluminação
e Comunicação
3.1.2.011.00 - Materiais Diversos
3.1.2.015.00 - Ferramentas e Outros Materiais
para Oficinas

Cr$ 2.000,00
Cr$10.000,00
Cr$ 30.000,00
Cr$ 6.000,00
Cr$ 5.000,00
Cr$ 2.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 5.000,00

Art. 2º - Constitui recursos para atender às despesas decorrentes
do presente e decreto as anulações parciais das seguintes dotações
orçamentárias:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento de Engenharia Sanitária
4.1.1.5 01.00 - Para Obras Diversas
Cr$ 300.000,00
4.1.1.601.00 - Para Obras de Domínio Público
Cr$ 100.000,00
4.1.3.201.00 - Equipamentos Rodoviários e TratoresCr$ 195.000,00
4.1.3.301.00 - Veículos em Geral
Cr$ 389.000,00
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251
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 056
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.127, de 7 de dezembro de 1971
Data(s): 1971
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.127, de 7 de dezembro de 1971, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-Botânico e anula
parcialmente a dotação orçamentária ao Serviço Administrativo da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$291.000,00 (duzentos e noventa e um mil cruzeiros), para refôrço de verbas do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
1140 - Departamento Zoo-Botânico
3.1.3.0.13.00 - Locação de Máquinas,
Veículos e Equipamentos

[Cr$]110.000,00

[...]
Art. 3º - Para atender o crédito aberto conforme o artigo 1º dêste
decreto, constitui, também, fonte de recurso a anulação parcial das
seguintes dotações orcamentárias:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1120 - Serviço Administrativo
3.1. 3. 0. 07. 00 - Confecção Gráfica
3.1.3.0.13.00 - Locação de Máquinas,
Veículos e Equipamentos
3.1. 3. 0.16. 00 - Serviços Geográficos,
topográficos, Aerofotogramétricos e Fotográficos
4.1.4.0.08.00 - Materiais Diversos5.000,00

Cr$ 2.000,00
7.000,00
2.500,00
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252
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.190, de 17 de abril de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.190, de 17 de abril de 1972, abre crédito
suplementar para reforço da verba e anula dotação orçamentária da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos.
Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo especificado o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) para reforço da
seguinte verba do orçamento vigente:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1110 - Serviço Administrativo
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1 .3.0 - Serviços de Terceiros
3.1.3.0.0t.00 - Fretes e Carretos

Cr$ l0.000,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º do
presente Decreto, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento de Zoo-Botânico
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1 .0.0 - Investimentos
4.1 .4.0 - Material Permanente
4.1.4.0.06.00 - Veículos de Tração não Motorizada
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal

Cr$ 10.000,00
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Decreto n° 2.221, de 21 de junho de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.221, de 21 de junho de 1972, abre crédito
suplementar para reforço de verba ao Departamento Zoo-Botânico e outros
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo especificados o crédito suplementos no valor de Cr$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil
cruzeiros), para reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.3.1 - Máquinas, Motores e Aparelhos
4.1.3.1.03.00 - Outras Máquinas,
Motores e Aparelhos

Cr$ 30.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.225, de 27 de junho de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.225, de 27 de junho de 1972, declara de
utilidade pública, para preservação de áreas verdes e implantação de parque
florestal recreativo, áreas de terreno no lugar denominado “Fazenda São José”,
nas proximidades do bairro Padre Eustáquio.
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Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, as áreas de
terreno adiante descritas, situadas no lugar denominado “Fazenda São
José”, nas proximidades do Bairro Padre Eustáquio, nesta Capital:
[...]
Art. 2º - A desapropriação, de que trata o artigo anterior, se destina
a preservação de matas naturais, à implantação de parque florestal
recreativo, de autódromo ou de outras obras públicas de interesse
do Município.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Lei n° 2.113, de 2 de agosto de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 2.113, de 2 de agosto de 1972, dispõe sobre a
construção, a reforma de muros e passeios, e a manutenção da arborização no
município.
[...]
Art. 4° - Ficará a cargo da Prefeitura a reconstrução ou conserto dos
passeios, no caso de alteração do nivelamento, redução ou estragos
ocasionados por prepostos do Município ou pela arborização.
[...]
Art. 7° - Todo proprietário de terreno não edificado, com frente para
via pública dotada de pavimentação e meio-fio, é obrigado a mantê-lo
capinado, drenado e em perfeito estado de limpeza.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.248, de 24 de agosto de 1972
Data(s): 1972
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Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.248, de 24 de agosto de 1972, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-Botânico e anula
parcialmente dotações orçamentárias.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
Cr$ 160.640,00 (cento e sessenta mil, seiscentos e quarenta cruzeiros)
para reforço seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.9.0 - Material de Consumo
3.1.2.0.11.00 - Materiais Diversos

Cr$ 11.500,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º
presente Decreto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.2.0.18.00 - Material para Combate a
Incêndios e Inundações
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.261, de 22 de setembro de 1972

Cr$ 11.500,00
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Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.261, de 22 de setembro de 1972, abre
crédito suplementar para reforço de verba ao Departamento Zoo-Botânico e a
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$ 245.206,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e seis
cruzeiros) para reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
1130 - Departamento de Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.2.0-06.00 - Material de Recuperação e
Conservação em Geral
3.1.2.0-08.00 - Mudas e Sementes
3.1.2.0-11.00 - Materiais Diversos
3.1.2.0-15.00 - Ferramentas e Outros
Materiais para Oficina

Cr$100.000,00
Cr$40.000,00
Cr$60.000,00
Cr$40.000,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º do
presente Decreto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
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3.1.2.0-03.00 - Combustíveis e Lubrificantes
3.1.2.0-14.00 - Animais para Laboratórios
3.1.2.0-17.00 - Material para Sinalização de Trânsito
3.1.2.0-18.00 - Material para Combate a
Incêndios e Inundações
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1.3.0-15.00 - Trabalho de Natureza Técnica,
Científica ou de Utilidade para o Serviço Público

Cr$4.000,00
Cr$4.000,00
Cr$4.220,00
Cr$6.500,00

Cr$ 20.000,00

4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.1.0 - Obras Públicas
4.1.1.1-01.00 - Estudos e Projetos Diversos

Cr$ 10.000,00

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.3.4-01.00 - Equipamentos e Instalações em Geral Cr$ 15.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente
4.1.4.0-08.00 - Materiais Diversos

Cr$ 29.700,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.262, de 25 de setembro de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.262, de 25 de setembro de 1972, estabelece
normas de proteção para a execução de obras e serviços em vias e logradouros
públicos, zelando pela limpeza urbana de Belo Horizonte.
Considerando que a execução de obras em vias públicas tem direta
implicação com o problema de limpeza e asseio da Cidade;
Considerando que essas obras são executadas não só pela Administração Pública, mas também por empresas privadas, principalmente
pelas concessionárias de serviços públicos;
Considerando, por isso mesmo, ser necessário perfeito entrosamento en-
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tre todos os órgãos, entidades e empresas que, direta ou indiretamente,
executem obras ou serviços que possam afetar a limpeza pública;
Considerando que, para tanto, se faz necessário o estabelecimento
de normas definidoras e providências e cuidados de que se devam
revestir as obras executadas em vias e logradouros públicos, visando à
preservação da limpeza urbana bem como à segurança e comodidade
da população;
Considerando as sugestões oferecidas pelo Grupo de Trabalho coordenado pelo Senhor Secretário Municipal de Serviços Urbanos e do qual
participaram representantes da Companhia Força e Luz do Estado
de Minas Gerais, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura,
Companhia Telefônica de Minas Gerais, Departamento Estadual de
Trânsito, Sindicato da Indústria da Construção Civil, Departamento
Municipal de Águas e Esgotos, Superintendência do Desenvolvimento
da Capital, Secretaria Municipal de Comunicações e Obras, Secretaria
Municipal da Fazenda e Departamento do Zoo-Botânico, sugestões
essas aprovadas pelo Conselho Municipal de Planejamento do Desenvolvimento;
Considerando, finalmente, a oportunidade da medida, exatamente
quando a Presidência da República, através da AERP, enceta a Campanha Nacional de Limpeza Pública, sob o lema de que “Povo Desenvolvido é Povo Limpo”; decreta:
Art. 1º - Qualquer obra ou serviço executado em via pública ou que
possa afetar, de algum modo, a limpeza e asseio da Cidade, fica sujeito
às seguintes determinações:
[...]
4 - Os responsáveis pelos serviços que danificarem a pavimentação ou
qualquer equipamento urbano já existente (jardins, passeios, redes de
água e esgoto, arborização, etc.) deverão providenciar sua recomposição, obedecidas as normas específicas para cada tipo de pavimentação,
material e calçamento.
[...]
12 - Os serviços que atingirem área pública gramada ou ajardinada, ou
reclamarem poda de árvores das praças, ruas ou avenidas, só poderão
ser executos depois de prévia autorização do Departamento Zoo-Botânico da Prefeitura. Terminados esses serviços, é obrigatória a remoção
total dos galhos e a varrição das folhas caídas.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
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Decreto n° 2.267, de 11 de outubro de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.267, de 11 de outubro de 1972, modifica
dispositivo do Decreto Municipal n° 2.067, de 24 de setembro de 1971, o qual
institui campanha educativa de proteção às árvores mediante o prêmio “Pio Correia”.
Art. 1º - O parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº
2.067, de 24 de setembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Parágrafo Único - No presente exercício, a Prefeitura Municipal
concederá prêmio no valor total de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros),
oferecidos em dinheiro”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.270, de 12 de outubro de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.270, de 12 de outubro de 1972, abre crédito
suplementar ao Departamento Zoo-Botânico e outros setores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, anula parcialmente dotações orçamentárias e
revoga o decreto municipal n° 2.248, de 24 de agosto 1972, que abriu crédito
suplementar para reforço verbas.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos cruzeiros) para reforço
das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
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3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.2.0-11.00 - Material Diversos

Cr$ 11.500,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º do
presente decreto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.2.0 -18.00 - Material para Combate a
Incêndio e Inundações

Cr$ 11.500,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.279, de 26 de outubro de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.279, de 26 de outubro de 1972, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-Botânico e outros
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$ 10.392.110,00 (dez milhões, trezentos e noventa e dois mil,
cento e cruzeiros) para reforço das seguintes verbas do orçamento
vigente:
[...]
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1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - 01.09 - Salário de Contratados
3.1.1.1 - 01.11 - Décimo Terceiro Salário

Cr$62.000,00
Cr$30.000,00

3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.2.0 - 08.00 - Mudas e Sementes

Cr$ 50.000,00

3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1.3.0 - 13.00 - Locação de Máquinas,
Veículos e Equipamentos

Cr$ 30.000,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º do
presente Decreto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
[...]
1130 - Departamento de Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - 01.01 - Vencimentos
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.281, de 7 de novembro de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual

Cr$70.000,00
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Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.281, de 7 de novembro de 1972, abre
crédito suplementar para reforço de verba ao Departamento Zoo-Botânico e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$ 326.690,00 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa
cruzeiros) reforço de verbas, constantes do orçamento vigente, como
segue:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.4.0 - Material Permanente
4.1.4.0 - 07.00 - Móveis e Utensílios

Cr$9.000,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º do
sente Decreto a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.4.0 - Material Permanente
4.1.4.0 - 06.00 - Veículos de Tração
não Motorizada
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Portaria n° 1.899, de 27 de novembro de 1972
Data(s): 1972

Cr$9.000,00
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Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Portaria n° 1.899, de 27 de novembro de 1972, nomeia a
comissão julgadora dos prêmios “Álvaro da Silveira” e “Pio Corrêa”.
“O Prefeito de Belo Horizonte, dando cumprimento ao disposto no
Decreto nº 2.067 de 24 de setembro de 1971, que institui a Campanha
Educativa de Proteção às Árvores – resolve nomear para constituírem
a Comissão Julgadora dos Prêmios – Álvaro da Silveira e Pio Corrêa,
este ano de 1972, os seguintes professores:
Para o Prêmio Álvaro da Silveira:
Professor José Dalmy Silva Gomes
Professor Honório da Silveira
Engenheiro Delano Carlos de Souza
Para o Prêmio Pio Corrêa:
Professora Yêda Dias
Professora Zélia Almeida
Elisa Barbosa de Oliveira Campos”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.304, de 18 de dezembro de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.304, de 18 de dezembro de 1972, abre
crédito suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-Botânico e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias para a mesma Secretaria.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$142.460,00 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta cruzeiros para reforço de verbas constantes do orçamento vigente,
como segue:
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[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.2.0 - 06.00 - Material de Recuperação
e Conservação em Geral
3.1.2.0-07.00 - Drogas e Medicamentos
3.1.2.0-11.00 - Materiais Diversos

Cr$ 37.000.00
Cr$ 20.000,000
Cr$ 9.000,00

4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.3.1 - 03.00 - Outras Máquinas,
Motores e Aparelhos

Cr$ 13.000,00

Art. 2.º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º do
presente Decreto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.2.0-15.00 - Ferramentas e Outros
Materiais para Oficinas

Cr$ 19.000,00

4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.1.0 - Obras Públicas
4.1.1.2 - 01.00 - Para Obras Diversas
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 070
Título: Legislação Municipal

Cr$ 60.000,00
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Decreto n° 2.309, de 27 de dezembro de 1972
Data(s): 1972
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.309, de 27 de dezembro de 1972, abre
crédito suplementar para reforço de verba ao Departamento Zoo-Botânico e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula, parcialmente
dotações orçamentárias para a mesma Secretaria.
Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo o Crédito Suplementar no valor de
Cr$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos cruzeiros) para reforço de verba
constante do orçamento vigente, como segue:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.2.0 - 08.00 - Mudas e Sementes

Cr$ 10.500,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º do
presente Decreto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1 2.0 - 10.00 - Material Elétrico, de iluminação
e Comunicação

Cr$ 7.500,00

4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.4.0 - Material Permanente
4.1.4.0 - 02.00 - Livros e Revistas Técnicas
e Científicas

Cr$ 3.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.345, de 30 de março de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.345, de 30 de março de 1973, declara de
utilidade pública, para fins de desapropriação, terreno de propriedade da
Fundação João Pinheiro.
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, uma área de
terreno com 156.800,00m2 (cento e cinquenta e seis mil e oitocentos
metros quadrados), com frente para a Avenida José Cândido da Silveira e dividindo, nos fundos, com terrenos da UFMG, de propriedade da
Fundação João Pinheiro.
Art. 2º - A área mencionada no artigo anterior será destinada à incorporação ao Jardim Botânico, para preservação da reserva florestal ou a
outra obra de interesse social.
Art. 3º - Fica declarada a urgência da desapropriação.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Lei n° 2.199, de 11 de julho de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 2.199, de 11 de julho de 1973, cria as administrações
regionais de Venda Nova e do Barreiro e dá outras providências.

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 279

Art. 1º - Diretamente subordinada ao Chefe do Executivo, ficam criadas duas “Administrações Regionais” do Município de Belo Horizonte,
a serem instaladas em Venda Nova e no Barreiro.
[...]
Art. 5º - As Administrações Regionais têm a seguinte estrutura administrativa:
1 - Gabinete do Administrador Regional
1.1 - Assistência Executiva
1.2 - Assessoria
2 - Seção de Obras
2.1 - Setor de Construções e Reparos
2.2 - Setor de Jardins e Arborização
3 - Setor Administrativo
4 - Setor de Fiscalização.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.408, de 5 de setembro de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.408, de 5 de setembro de 1973, declara
de utilidade pública, para fins da desapropriação, terrenos situados no bairro
Novo Itapoã.
Art. 1º - Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, a se efetivar por acordo amigável ou judicialmente, os
terrenos de propriedade de Imobiliária Mineira S/A, situados no
Bairro Novo Itapoã, no local denominado “Lagoa do Nado”, com área
aproximada de 300.000,00 m2 (trezentos mil metros quadrados).
Art. 2º - O terreno acima mencionado destina-se à construção de um
parque ou qualquer outra obra de interesse público.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.415, de 19 de setembro de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.415, de 19 de setembro de 1973, abre crédito
suplementar para reforço de verba ao Departamento Zoo-Botânico e outros
setores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e anula parcialmente
dotação orçamentária à mesma secretaria.
Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo o crédito suplementar no valor
de Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) para reforço da seguinte Verba do
orçamento vigente:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.4.0 - Material Permanente

Cr$8.000,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º deste
Decreto, a anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento de Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.431, de 16 de outubro de 1973

Cr$8.000,00
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Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.431, de 16 de outubro de 1973, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-Botânico e outros
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo especificados o Crédito Suplementar no valor de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) para
reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

Cr$20.000,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º deste
Decreto, a anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.435, de 26 de outubro de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental

Cr$30.000,00
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.435, de 26 de outubro de 1973, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-Botânico e outros
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo especificados o Crédito Suplementar no valor de Cr$ 14.100,00 (quatorze mil e cem cruzeiros) para
reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento de Zoo-Botânico
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

Cr$10.00,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.437, de 26 de outubro de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.437, de 26 de outubro de 1973, regulamenta
as feiras de artes e artesanato de Belo Horizonte e dispõe sobre os cuidados
com as áreas verdes nos locais onde elas acontecem.
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento Geral das Feiras de Artes e
Artesanato de Belo Horizonte, instituídas pelo Decreto 2.409, de 5 de
setembro de 1973 e constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Fica igualmente aprovado o Regimento Interno da Feira da
Liberdade, constante do Anexo II deste Decreto.
[...]
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ANEXO I REGULAMENTO GERAL DAS FEIRAS DE ARTES E ARTESANATO
DE BELO HORIZONTE
[...]
DA ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS
Art. 19 - As áreas designadas como local das Feiras de Artes e Artesanato de Belo Horizonte, em recintos abertos e/ou fechados, serão considerados especiais para efeito de prioridades na execução dos serviços
públicos, obras de infra-estrutura urbana e embelezamento.
[...]
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 23º - As FEIRAS serão realizadas, sempre, em áreas fechadas ao
trânsito, quando localizadas a céu aberto em praças, ruas, avenidas ou
jardins.
[...]
DA PARTICIPAÇÃO NAS FEIRAS
[...]
Art. 39º - As áreas de exposição utilizadas serão sempre as pavimentadas, quando as Feiras forem realizadas a céu aberto.
Parágrafo Único - Não se admitirá a instalação de “stands” de exposição nas áreas verdes e floridas de parques, avenidas ou jardins, sob
nenhum pretexto.
Art. 40 - Na organização de seus “stands” de exposição, o expositor:
a) - não poderá colocar letreiros, cartazes, faixas ou outros processos
de comunicação visual dependurados em postes, árvores ou gramados;
[...]
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.445, de 13 de novembro de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
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Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.445, de 13 de novembro de 1973, abre
crédito suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-Botânico e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo especificados o Crédito Suplementar no valor de Cr$ 91.000,00 (noventa e um mil cruzeiros), para
reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos

Cr$19.000,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º deste
decreto, a anulação parcial das seguintes dotações do orçamento
vigente:
[...]
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento do Zoo-Botânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo

Cr$19.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Portaria n° 1978, de 27 de novembro de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Portaria n° 1978, de 27 de novembro de 1973, designa os
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membros da comissão julgadora do concurso Pio Corrêa, campanha educativa
de proteção às árvores do município de Belo Horizonte.
“O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de atribuição legal, resolve
designar os srs. André de Carvalho, Lúcia Machado de Almeida e
Maria Luiza Campos Aroeira, para constituírem, sob a presidência do
primeiro, a Comissão Julgadora do Concurso “Pio Corrêa”, instituída
pelo Art. 2º do Decreto nº 2067, de 24 de setembro de 1971”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Portaria n° 1985, de 17 de dezembro de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Portaria n° 1985, de 17 de dezembro de 1973, designa a
comissão julgadora da concorrência pública ordinária relativa à concessão de
propaganda em grades de proteção de árvores.
“O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de atribuiição legal, resolve
designar os srs. drs. José Gladstone Vilela Parreira, advogado, BM
12.576; Delano Carlos de Souza, engenheiro florestal, BM 15.793 e
Gilson Moreira Neves, arquiteto, BM 15.131, para, sob a presidência
do primeiro, constituírem Comissão, destinada a promover o julgamento da Concorrência Pública Ordinária nº 72/73 – SMSU (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), relativa à concessão de propaganda em grades de proteção de árvores, na Capital”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Lei n° 2.264, de 17 de dezembro de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
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Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 2.264, de 17 de dezembro de 1973, autoriza
o executivo a realizar despesa e operação de crédito até o valor de cr$
3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros) para desapropriação de
área de terreno da Fundação João Pinheiro, visando à preservação florestal e
biológica do espaço.
Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a realizar despesas até o montante de Cr$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros), com a
desapropriação de terreno de propriedade da Fundação João Pinheiro,
com a área de 156.800 00 m2 (cento e cinqüenta e seis mil e oitocentos metros quadrados), situado no Horto Florestal, com frente para a
Avenida José Cândido da Silveira.
Art. 2º - A desapropriação visa a preservar a reserva florestal e biológica existente no referido terreno, o que poderá ser feito em colaboração
com a Universidade Federal de Minas Gerais.
Art. 3º - Para ocorrer à despesa prevista no artigo 1º, fica o Executivo
autorizado a abrir Crédito Adicional ao Orçamento corrente, em igual
valor, nos termos do art. 43, § 1º nº IV, da Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 057
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 2.486, de 28 de dezembro de 1973
Data(s): 1973
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.486, de 28 de dezembro de 1973, abre crédito
suplementar para reforço de verba ao Departamento de Parques e Jardins e
anula parcialmente dotação orçamentária.
Art. 1º - Fica aberto ao órgão abaixo especificado o Crédito Suplementar no valor de Cr$ 470.393,89 (quatrocentos e setenta mil, trezentos
e noventa e três cruzeiros e oitenta e nove centavos) para reforço da
seguinte Verba do orçamento vigente:
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1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
1130 - Departamento de Parques e Jardins
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros

Cr$ 470.393,89
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.599, de 12 de agosto de 1974
Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.599, de 12 de agosto de 1974, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo- Botânico e outros
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente dotação
orçamentária.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo o Crédito Suplementar de Cr$
2.584.000,00 (dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) para reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
11. 38 - Departamento do Zoobotânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal

Cr$ 2.134.000,00
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Decreto n° 2.611, de 18 de setembro de 1974
Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.611, de 18 de setembro de 1974, abre
crédito suplementar para reforço de verba ao Departamento Zoo-Botânico e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
Art. 1 º - Fica aberto aos órgãos abaixo especificados o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.442.000,00 (dois milhões, quatrocentos e
quarenta e dois mil cruzeiros), para reforço das seguintes verbas do
orçamento vigente:
[...]
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
11.38 - Departamento de Zoobotânico
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4 .1. 0. 0 - Investimentos
1.1.4.0- Matéria Permanente

Cr$ 14.000,00

Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1 º deste
Decreto, a anulação parcial das seguintes dotações do orçamento
vigente:
[...]
11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
11.38 - Departamento de Zoobotânico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.622, de 16 de outubro de 1974

Cr$14.000,00
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Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.622, de 16 de outubro de 1974, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-Botânico e outros
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo especificados o Crédito Suplementar no valor de Cr$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos
cruzeiros), para reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
11. 38 - Departamento de Zoobotânica
3. 0. 0. 0 - Despesas Correntes
3.1. 0. 0 - Despesas de Custeio
3.1. 3. 0- Serviços de Terceiros

Cr$ 35. 000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal
Portaria n° 2.029, de 7 de novembro de 1974
Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Portaria n° 2.029, de 7 de novembro de 1974, designa
servidores para constituírem a comissão julgadora do concurso “Álvaro da
Silveira”, que faz parte da Campanha Educativa de Proteção às Árvores, instituída
pelo Decreto n° 2.067, de 24 de setembro de 1971.
“O Prefeito de Belo Horizonte, o exercício de atribuição legal, resolve
designar os Srs. José Nazareth Alves Martins, Marisa Martins de Oliveira e Doris Fonseca para constituírem, sob a presidência do primei-
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ro, a Comissão Julgadora do Concurso “Álvaro da Silveira”, instituída
[sic] pelo artigo 8º do Decreto nº 2.067, de 24 de setembro de 1971”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal
Portaria n° 2.030, de 7 de novembro de 1974
Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Portaria n° 2.030, de 7 de novembro de 1974, designa
servidores para constituírem a comissão julgadora do concurso “Pio Correia”,
que faz parte da Campanha Educativa de Proteção às Árvores, instituída pelo
Decreto n° 2.067, de 24 de setembro de 1971.
“O Prefeito de Belo Horizonte, o exercício de atribuição legal, resolve
designar os Neide Terezinha Rocha Gonzaga, Maria Salomé Campos
e Gilson Moreira Neves, para constituírem, sob a presidência da primeira, a Comissão Julgadora do Concurso “Pio Correa”, instituída [sic]
pelo artigo 2º do Decreto nº 2.067, de 24 de setembro de 1971”.

283
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal
Lei n° 2.377, de 2 de dezembro de 1974
Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 2.377, de 2 de dezembro de 1974, autoriza abertura
de crédito especial ate o montante de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzeiros) para a realização de melhorias no município de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a realizar despesas até o mon-

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 291

tante de Cr$15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), destinadas à execução de obras públicas do interesse do Município, a saber:
- obras de saneamento básico, inclusive usina de beneficiamento do
lixo e implantação de aterro sanitário; galerias pluviais; drenagem e
canalização; construção de praças e jardins; abertura, alargamento e
pavimentação de ruas, praças e avenidas; melhoria do sistema viário;
instalação e complementarão de mercados distritais; implantação
de feiras confinadas; construção de prédios públicos e, ainda, outras
obras necessárias ao desenvolvimento do Município.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.663, de 5 de dezembro de 1974
Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.663, de 5 de dezembro de 1974, abre
crédito suplementar para reforço de verbas ao Departamento Zoo-botânico e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
Art. 1º- Fica aberto aos órgãos abaixo especificados o Crédito Suplementar no valor de Cr$ 17.140.475,00 (dezessete milhões, cento e
quarenta mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros), para reforço
das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
11.38- Departamento de Zoobotânica
4.0.0.0- Despesas de Capital
4.1.0.0- Investimentos
4.1.4.0- Material Permanente

Cr$475,00

Art.2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º desta Decreto, a anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:
[...]
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11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
11.38- Departamento de Zoobotânica
3.0.0.0- Despesas Correntes
3.1.0.0- Despesas de Custeio
3.1.2.0- Material de Consumo

Cr$ 475,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.665, de 10 de dezembro de 1974
Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.665, de 10 de dezembro de 1974, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento de Parques e Jardins e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentárias.
Art.1º - Fica aberto aos órgãos abaixo especificados o Crédito Suplementar no valor de Cr$ 8.479.979,80 (oito milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, novecentos e setenta e nove cruzeiros e oitenta
centavos)para reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
11.38- Departamento de Parques e Jardins
3.0.0.0- Despesas Correntes
3.1.0.0- Despesas de Custeio
3.1.1.0- Pessoal

Cr$1.529.000,00

3.2.0.0- Transferências Correntes
3.2.3.0- Transferências de Assistência
e Previdência Social
[...]

Cr$20.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.674, de 27 de dezembro de 1974
Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.674, de 27 de dezembro de 1974, abre
crédito especial no valor de Cr$ 26.295,82 (vinte e seis mil, duzentos e noventa
e cinco cruzeiros e oitenta e dois centavos), para a regularização de despesas
de exercícios anteriores à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e outros
órgãos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo especificados, o Crédito Especial no valor de Cr$ 26.295.82 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e
cinco cruzeiros e oitenta e dois centavos), para ocorrer ao pagamento
de despesas do exercício passado conforme segue:
[...]
11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
11.38- Departamento de Parques e Jardins
4.0.0.0- Despesas de Capital
4.1.0.0- Investimentos
4.1.4.0- Material Permanente
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.675, de 27 de dezembro de 1974
Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições

Cr$666,90
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Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.675, de 27 de dezembro de 1974, abre crédito
suplementar para reforço de verbas ao Departamento de Parques e Jardins e
outros setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e anula parcialmente
dotações orçamentária.
Art. 1º - Fica aberto aos órgãos abaixo especificados o Crédito Suplementar no valor de Cr$103.000,00 (cento e três mil cruzeiros), para
reforço das seguintes verbas do orçamento vigente:
[...]
11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
11.38- Departamento de Parques e Jardins
3.0.0.0- Despesas Correntes
3.1.0.0- Despesas de Custeio
3 .1. 2. 0 - Material de Consumo

Cr$ 95. 000,00
Cr$ 103.000,00
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 071
Título: Legislação Municipal
Lei n° 2.403, de 30 de dezembro de 1974
Data(s): 1974
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 2.403, de 30 de dezembro de 1974, autoriza a
implantação do Parque das Mangabeiras, a urbanização de terrenos adjacentes
e dá outras providências.
Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a realizar as obras necessárias à
implantação do Parque das Mangabeiras, em terrenos de propriedade
do Município, situados na Serra do Curral.
Parágrafo único - As obras referidas no artigo compreendem inicialmente, o fechamento do contorno da área, a abertura e pavimentação
das vias de acesso, o alargamento e pavimentação do “Anel da Serra”,
bem como a construção de orquidário e instalações próprias para a
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criação e exposição de pássaros e adestramento de cães de raça.
Art. 2º - Fica o Prefeito autorizado a urbanizar e lotear uma área de
terrenos, com aproximadamente 397.000,00 m2 (trezentos e noventa
e sete mil metros quadrados) de propriedade do Município, situada
entre o “Bairro das Mangabeiras” e gleba destinada à implantação do
“Parque das Mangabeiras”.
[...]
Art. 3º - Deverá ser obrigatoriamente respeitado o Decreto-lei nº
1.466, que cria o Parque Municipal das Mangabeiras, obedecendo·se
o seu artigo 1º, que fixa a área mínima do referido Parque em 885.250
m2 (oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e cinqüenta metros
quadrados). Esta área é acrescida de áreas adjacentes à compreendida pela poligonal ABCDE constante da planta nº 19, anexa, assim
caracterizada - “FERROBEL - Planta Geral da Jazida das Mangabeiras,
datada de 23-05-62”. Incorporam·se também no Projeto as plantas
assim caracterizadas, todas devidamente rubricadas: “Área de terreno
pertencente à Prefeitura de Belo Horizonte a ser urbanizada”. Área
aproximada de 397.000 m2 (trezentos e noventa e sete mil metros
quadrados) e Estudo de Urbanização de parte dos terrenos da Ferrobel
- ficando a Prefeitura e a CODEURB obrigadas a respeitá-las para
poderem cumprir o proposto nos artigos anteriores.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 058
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Portaria n° 2.126, de 19 de dezembro de 1975
Data(s): 1975
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Portaria n° 2.126, de 19 de dezembro de 1975, designa
servidores para constituírem a comissão julgadora do concurso “Pio Correia”,
que faz parte da Campanha Educativa de Proteção às Árvores, instituída pelo
Decreto n° 2.067, de 24 de setembro de 1971.
“O Prefeito de Belo Horizonte, o exercício de atribuição legal, resolve
designar Sílvia Maria Mascarenhas Vianna, Alisson Mascarenhas
Vaz, Neide Terezinha Rocha Gonzaga e Maria Glória da Cunha, para
constituírem, sob a presidência da primeira, a Comissão Julgadora
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do Concurso “Pio Corrêa”, instituída [sic] pelo artigo 2º do Decreto nº
2.067, de 24 de setembro de 1971”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 058
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Portaria n° 2.127, de 19 de dezembro de 1975
Data(s): 1975
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Portaria n° 2.127, de 19 de dezembro de 1975, designa
servidores para constituírem a comissão julgadora do concurso “Álvaro da
Silveira”, que faz parte da Campanha Educativa de Proteção às Árvores, instituída
pelo Decreto n° 2.067, de 24 de setembro de 1971.
“O Prefeito de Belo Horizonte, o exercício de atribuição legal, resolve
designar os Srs. Emanuel Sampaio, Elisa de Oliveira Barbosa Campos,
Dora Parma e Laysis O Pieruccetti Gomide, para constituírem, sob a
presidência do primeiro, a Comissão Julgadora do Concurso “Álvaro
da Silveira”, instituída [sic] pelo artigo 8º do Decreto nº 2.067, de 24 de
setembro de 1971”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 072
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.858, de 9 de fevereiro de 1976
Data(s): 1976
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.858, de 9 de fevereiro de 1976, declara de
utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terreno no Bairro Santa
Maria para projeto de ajardinamento do local.
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, a área com
108,87 m2 (cento e oito metros quadrados e oitenta e sete decímetros
quadrados), de forma triangular, a ser destacada do lote nº 3 (três), do
quarteirão nº 26 (vinte e seis), do Bairro Santa Maria, nesta Capital,
correspondente à parte daquele terreno abrangida pelo prolongamento da Rua Maria e pelo projeto de ajardinamento, no local, imóvel
presumivelmente de propriedade de Ary José Cotta.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 072
Título: Legislação Municipal
Lei n° 2.570, de 8 de março de 1976
Data(s): 1976
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 2.570, de 8 de março de 1976, amplia as atribuições
e poderes da Comissão de Uso do Solo e dá outras providências.
Art. 1º - Ficam ampliadas as atribuições e os poderes da Comissão de
Uso do Solo, criada pela Lei n° 2.461, de 23 de maio de 1975, passando
a referida Comissão a reger-se pelos dispositivos da presente Lei.
Art. 2º - A Comissão do Plano de Ocupação do Solo, criada pela Lei n°
2.461, de 23 de maio de 1975, passa a denominar-se Comissão de Uso
do Solo e Proteção ao Meio Ambiente.
Art. 3º - A Comissão de Uso do Solo e Proteção ao Meio Ambiente agirá
em consonância com os dispositivos legais atinentes à matéria, na
esfera Federal e Estadual.
Art. 4º - A Comissão de Uso do Solo e Proteção ao Meio Ambiente será
composta de 7 (sete) membros, de notória competência em assuntos
relacionados com o Meio Ambiente.
Art. 5º - Os membros da Comissão de Uso do Solo e Proteção ao Meio
Ambiente serão nomeados pelo Prefeito Municipal.
[...]
Art. 17 - No que respeita ao uso do solo e sua poluição, a Comissão de
Uso do Solo e Proteção ao Meio Ambiente deverá:
a) Fixar normas quanto ao planejamento das áreas verdes em lotea-
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mentos, a serem aprovados no futuro ou com processo de aprovação
em andamento;
b) Fiscalizar todas as áreas verdes existentes no Município, que não
estejam sob controle de órgãos Federais ou Estaduais;
c) Propor a outros órgãos correlatos, na área da flora e da fauna, medidas destinadas à preservação do Meio Ambiente;
[...]
Art. 18 - Independentemente de outras diretrizes da Comissão, todo
loteamento deverá, para fins de aprovação final, no órgão competente
da Municipalidade, apresentar:
a) Memorial técnico do planejamento de sua área verde, incluindo-se
obrigatoriamente;
b) A plantação de uma espécie florestal, dentre as indicadas pela
Comissão, na área reservada para passeio, em ruas, avenidas, praças,
alamedas, travessas etc., na frente de cada lote.
[...]
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 072
Título: Legislação Municipal
Resolução n° 330, de 18 de junho de 1976
Data(s): 1976
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Resolução n° 330, de 18 de junho de 1976, aprova
convênio que, entre si, celebram a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado De Minas Gerais (Codeurb) e
a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).
Art. 1º - Fica aprovado Convênio que, entre si, celebram a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais -- CODEURB e a Superintendência de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP na forma abaixo:
[...]
CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes convenentes acordam em executar,
por si ou por empreiteiros, os serviços e obras necessários a implantação do “Parque das Mangabeiras”, em terrenos de propriedade do
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Município, situados na Serra do Curral, compreendendo o fechamento
do contorno da área, a abertura e pavimentação das vias de acesso, o
alargamento e pavimentação do “Anel da Serra”, bem como a construção de orquidário e instalações próprias para criação e exposição
de pássaros e adestramento de cães de raça, obedecidos os projetos
elaborados pela CODEURB e aprovados pela Prefeitura.
CLÁUSULA SEGUNDA - À CODEURB compete, como atribuição
específica:
[...]
g) o plantio de árvores de diversas essências;
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 072
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.939, de 27 de setembro de 1976
Data(s): 1976
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.939, de 27 de setembro de 1976, transforma
em reservas biológicas o Parque Municipal da Vila Betânia e o Horto Municipal e
contém outras disposições.
Art. 1º - Fica transformada em Reserva Biológica, o Parque Municipal
da Vila Betânia, criado pelo Decreto nº 2.065, de 21 de setembro de
1971.
Art. 2º - Fica criada a Reserva Biológica do Horto e, em anexo, um Parque Municipal com acesso ao público, aos sábados, domingos e feriados.
Art. 3º - A “Casa de Descanso do Prefeito”, no Barreiro, fica transformada em Parque Municipal do Barreiro, e a casa-sede, destinada à sede do
Departamento de Parques e Jardins, que ali manterá um horto.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 072
Título: Legislação Municipal
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Decreto n° 2.940, de 27 de setembro de 1976
Data(s): 1976
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: No âmbito das comemorações da Semana da Árvore, o
Decreto n° 2.940, de 27 de setembro de 1976, proíbe o corte ou derrubada de
determinadas árvores da cidade. O decreto contém um anexo com informações
específicas sobre as árvores a serem preservadas, tais como o nome vulgar, nome
científico, família, localização, unidades e observações gerais. Os exemplares
botânicos protegidos seriam numerados e identificados com placas indicativas de
sua imunidade. Só poderia haver corte ou retirada em caso de morte da árvore ou
por extrema necessidade, ficando o Departamento de Parques e Jardins obrigado
a plantar duas mudas no mesmo local ou nas proximidades.
“O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e
considerando:
I – que compete ao Poder Público preservar e conceder proteção a
espécimes vegetais que, pela sua beleza, raridade ou localização, se
fizeram carecedoras da medida;
II – que após levantamentos efetuados em todas as regiões da Capital,
verificou-se a existência de inúmeros exemplares que devem ser
protegidos;
III – considerando, finalmente, a oportunidade das comemorações da
Semana da Árvore,
DECRETA:
Art. 1 - São declarados imunes a corte ou derrubadas os exemplares
botânicos relacionados no Anexo que fica fazendo parte integrante
deste Decreto.
Art. 2 - A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos providenciará a
numeração das árvores, bem como a colocação de placas indicativas de
sua imunidade.
Art. 3 - Quando ocorrer a morte do espécime ou houver necessidade
inarredável do corte, o Departamento de Parques e Jardins providenciará o plantio de duas mudas no mesmo local, ou nas proximidades”.
RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ÁRVORES QUE SERÃO INCLUÍDAS
EM DECRETO COMO: “IMUNES DE CORTE OU DERRUBADA”
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Nome Vulgar
Paineira

Nome
Científico
Chorisia
apeciosa

Família

Localização

Unid.

Bombacacoae

Rua Bernardo
Guimarães
esq/ Rua
Mato Grosso
Rua Espírito
Santo, em
frente ao
nº 881, no
passeio
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Av. Carandaí,
trecho compreendido
entre Praça
João Pessoa e
Rua Ceará

I

Jambo do
Pará

Flamboyant

Dalonix regia Leguminoseae

Grevilea

Grevílea
robusta

Proteaceae

Ficus

Fícus retusa

Moraceae

Mulungu

Erytrina
mulungu

Leguminoseae

Espatodea

Espatodea
campanulata
Beauv.
Araucária
angustifólia

Bignoniaceae

Paineira

Chorisia
apeciosa

Bombacacoae

Ipê Amarelo

Tabebuia
serratifolia

Leguminoseae

Cassia
albrisia

Cassia
albrisia

Leguminoseae

Magnólia
Amarela

Michelia
champaca

Magnoliaceae

Eucalipto

Eucalyptus
spp

Myrtaceae

Tipuana

Tipuana tipu

Leguminoseae

Casuarina

Casuarina
Equisetifolia

Casuarinaceae

Mangueiras

Mangifera
indica

Anacardiaceae

Pinheiro do
Paraná

Araucareaceae

I

Observações
Gerais
Árvore majestosa,
de grande porte,
adulta (60 anos
aprox.)
Único exemplar
desta espécie
existente nas ruas
de BH.

VIII

Árvores adultas

IX

Árvores adultas

VII
XIX
V
I
VII
II
II
I
III
I
I
XIX

São as últimas mangueiras restantes
das centenas que
foram plantadas nas
ruas da cidade.
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Quaresmeira

Tibouchina
spp

Melastomastaceae

Ficus

Fícus retusa

Moraceae

Palmeira
Imperial

Poystonea
oleraceae

Leguminoseae

Pau Brasil

Caesalpina
echinata,
LAM
Chorisia
apeciosa
Tabeluia
odontodiscus

Leguminoseae

Paineiras
Ipê Branco

Bombacacoae
Bignomiaceae

Av. Alfredo
Balena,
no trecho
compreendido entre
Carandaí e
Av. Bernardo
Monteiro
Praça da
Igreja da Boa
Viagem
Praça Afonso
Arinos com
Rua Goiás
Todas as
palmeiras
existentes
na Av. Brasil,
no trecho
compreendido entre a
Rua Sergipe
e a Rua Pernambuco
Praça Afonso
Arinos
Praça da
Assembléia
Av. Afonso
Pena, entre
Brasil e Contorno
Todas as
árvores
localizadas
em praças
públicas
Todas as
árvores
localizadas
em Parques
Municipais

I
II
XXIX

II
V
I

Div.

Div.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 072
Título: Legislação Municipal
Lei n° 2.662, de 29 de outubro de 1976
Data(s): 1976

Paineiras que foram
transplantadas
Único Ipê Branco
existente na Av.
Afonso Pena
As praças públicas
de uma cidade
representam o mais
importante centro
de lazer comunitário
Naturais ou artificiais, os Parques
representam, além
de área de lazer,
importantes centros
de preservação da
natureza.
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Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 2.662, de 29 de outubro de 1976, dispõe sobre normas
de uso e ocupação do solo no município de Belo Horizonte e dá outras providências.
Art. 1º - Esta Lei estabelece as normas de uso e ocupação do solo do Município, de acordo com as recomendações do Plano de Desenvolvimento
Integrado Econômico e Social da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Plano de Ocupação do Solo da Aglomeração Metropolitana.
Art. 2º - Para os efeitos do artigo anterior, esta Lei regula o zoneamento do território do Município, disciplina o parcelamento do solo, estabelece as categorias de uso e os modelos de assentamentos urbanos e
delimita áreas a reservar para as vias públicas e projetos especiais.
[...]
Seção II
Modelos de Parcelamento Urbano
Art. 22 - Os modelos de parcelamento urbano, em função da área e
frente mínima dos lotes, do comprimento das quadras, dos percentuais de áreas verdes*, de equipamentos e de vias, e da localização de
vias de pedestres, são os constantes do Anexo 4.
Seção III
Processo de Parcelamento
Art. 23 - A elaboração do plano ou projeto de parcelamento será
precedida pela fixação de diretrizes por parte da Prefeitura Municipal,
mediante requerimento do interessado, acompanhado de planta do
terreno que se pretende parcelar.
Art. 24 - A planta do terreno conterá as seguintes informações:
[...]
VI - localização de áreas arborizadas e construções existentes
[...]
Art. 25 - As diretrizes referidas compreenderão:
[...]
III - localização dos espaços e das áreas verdes e institucionais;
[...]
ANEXO 4
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Modelos de parcelamento urbano do município de Belo Horizonte
* “Áreas Verdes - Áreas livres de caráter permanente com vegetação,
destinadas à recreação e lazer”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 072
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 2.969, de 18 de novembro de 1976
Data(s): 1976
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 2.969, de 18 de novembro de 1976, declara
de utilidade pública, para fins de desapropriação, o quarteirão 12 da 12ª Seção
Urbana para a criação de uma praça e a preservação de espécies vegetais.
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins da desapropriação a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, o quarteirão 12
(doze) da 12ª (décima segunda) Seção Urbana, compreendido entre
as Ruas Ouro Preto, Araguari, Matias Cardoso e Rodrigues Caldas,
com área aproximada de 14.400,00 m2 (quatorze mil e quatrocentos
metros quadrados), inscrito na Prefeitura, para fins fiscais, em nome
de Benzion Levy.
Art. 2º - A desapropriação de que trata o artigo anterior se destina
à implantação de uma praça e à preservação de espécies vegetais ali
existentes.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 059
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.073, de 7 de junho de 1977
Data(s): 1977
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
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Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.073, de 7 de junho de 1977, dispõe sobre a
regulamentação do uso do solo denominado Setor Especial-1 (SE - 1), composto
por áreas verdes e monumentos históricos que devem ser preservados.
Art. 1º - O uso e a ocupação do solo nas áreas consideradas como
Setor Especial-1 (SE-1) obedecerão às disposições contidas na Lei nº
2662 de 29.11.76 e neste Decreto, sem prejuízo das normas federais e
estaduais específicas.
Ar. 2º - Setor Especial-1 (SE-1) são os espaços, estabelecimentos e
instalações sujeitos à preservação ou controle específico, tais como:
áreas de preservação paisagística, proteção de mananciais, bosques,
matas naturais, reservas florestais e minerais, monumentos históricos
e áreas de valor estratégico para a segurança pública.
Art. 3º - As áreas de propriedade pública consideradas como Setor
Especial-1 (SE-1) não poderão ser utilizadas para qualquer outra finalidade diferente de parque, área verde ou área de recreação.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 059
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.074, de 7 de junho de 1977
Data(s): 1977
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.074, de 7 de junho de 1977, dispõe sobre a
regulamentação do uso do solo no Setor Especial-2 (SE-2), composto por locais
de intenso fluxo populacional.
Art. 1º - O uso e a ocupação do solo das áreas consideradas como Setor
Especial-2 (SE-2) obedecerão às disposições contidas na Lei nº 2662
de 29/11/76 e neste Decreto, sem prejuízo das normas federais e
estaduais específicas.
Art. 2º - Setor Especial-2 (SE-2) - são os espaços, estabelecimentos e
instalações sujeitos a controle e destinados a grandes usos institucionais tais como: parques, praças, hospitais, centro cívico, universidades, estádios, terminais, usinas de lixo, aterro sanitário, cemitérios,
áreas de lazer e escolas em geral.

306 CATÁLOGO DE FONTES

Art. 3º - As alterações nas destinações de uso de áreas consideradas
como Setor Especial-2 (SE-2), com ou sem ampliação da área construída, ou com substituição das instalações existentes, ou mesmo a implantação de novos usos em áreas ainda não utilizadas, ficam sujeitas
às seguintes disposições:
(...)
VI - não será admitida a mudança de uso de áreas consideradas como
Setor Especial-2 (SE-2) que tenham a destinação de praças, parques,
áreas verdes ou áreas de lazer e recreação;
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 059
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Lei n° 2.804, de 10 de outubro de 1977
Data(s): 1977
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 2.804, de 10 de outubro de 1977, declara imunes ao
corte as áreas verdes mencionadas.
Art. 1º - Ficam declaradas imunes de corte nos termos do Artigo 7.º, da
Lei 4771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal - as seguintes
áreas verdes, em todo o município de Belo Horizonte.
§ 1º - As árvores existentes, em todas as vias públicas, plantadas ou a
serem plantadas.
§ 2º - As árvores ou conjuntos de árvores, existentes em loteamentos
aprovados (VETADA).
§ 3º - As árvores ou conjuntos de árvores, existentes junto a lagos,
lagoas artificiais ou naturais e junto a cursos d’água.
§ 4º - As árvores ou conjunto de árvores existentes em clubes, áreas de
lazer, páteos de recreação (VETADA) públicos.
§ 5º - Os conjuntos de árvores, bosques, matas e similares existentes
em qualquer ponto de Belo Horizonte, não mencionados acima.
Art. 2º - Aplicam-se aos infratores da presente Lei as penalidades do
artigo 26 do Código Florestal - Lei 4771, de 15 de setembro de 1965,
bem como outras penalidades previstas no mesmo Código e em legis-
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lações correlatas.
Art. 3º - Não se aplicam, os dispositivos da presente Lei, às árvores já
declaradas “imunes de corte”, por ato do Poder Público Executivo, em
Belo Horizonte.
Art. 4º - Nos casos da necessidade de derrubar ou cortar árvores
“imunes de corte”, nos termos desta lei, os interessados deverão ouvir
o Departamento de Parques e Jardins, que para decisão, se pautará
pelos ditames do Código Florestal, legislações correlatas e da real e
efetiva necessidade do corte.
Art. 5º - Quando for concedida licença de corte para árvores “imunes
de corte”, nos termos do artigo 4.º, o interessado deverá efetuar o
plantio de (5) cinco árvores para cada uma cortada, sob a orientação
direta do Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 059
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Portaria n° 2.237, de 9 de novembro de 1977
Data(s): 1977
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Portaria n° 2.237, de 9 de novembro de 1977, designa
servidores para constituírem a comissão julgadora do concurso “Álvaro da
Silveira”, que faz parte da Campanha Educativa de Proteção às Árvores, instituída
pelo Decreto n° 2.067, de 24 de setembro de 1971.
“O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de atribuição legal, resolve
designar os Srs. Luiz Advíncula Reis, Margarida Coelho e Tabajara
Pacheco, para constituírem a Comissão Julgadora do Concurso “Alvaro
da Silveira”, instituída pelo artigo 8º do Decreto nº 2067, de 24 de
setembro de 1971”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 059
Título: Legislação Municipal e Resoluções
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Portaria n° 2.238, de 9 de novembro de 1977
Data(s): 1977
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Portaria n° 2.238, de 9 de novembro de 1977, designa
servidores para constituírem a comissão julgadora do concurso “Pio Corrêa”,
que faz parte da Campanha Educativa de Proteção às Árvores, instituída pelo
Decreto n° 2.067, de 24 de setembro de 1971.
“O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de atribuição legal, resolve
designar os Srs. Euclides Marques Andrade, Carmen de Melo e Jesus
Trindade Barreto, para constituírem a Comissão Julgadora do Concurso “Pio Corrêa”, instituída pelo artigo 2º do Decreto nº 2067, de 24 de
setembro de 1971”
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.190, de 1 de fevereiro de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.190, de 1 de fevereiro de 1978, estabelece
as categorias permitidas para uso do solo no bairro Cidade Nova, instituindo
terrenos para implantação de áreas verdes, e dá outras providências.
Considerando o disposto no artigo 14, § 2º da Lei nº 2662, de 29.11.76,
decreta:
[...]
Art. 4º - Fica caracterizado como Setor Especial-2 (SE-2) o quarteirão de
nº 55 da Cidade Nova, aprovado em 14.10.77 e destinado a área verde.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
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Decreto n° 3.191, de 1 de fevereiro de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.191, de 1 de fevereiro de 1978, estabelece as
categorias permitidas para uso do solo no Bairro Silveira, instituindo terrenos
para implantação de áreas verdes, e dá outras providências.
Considerando o disposto no artigo 14, § 2º da Lei nº 2662, de
29.11.76, decreta:
[...]
Art. 6º - Ficam caracterizados como Setor Especial-2 (SE-2) os quarteirões nºs 57, 58 e 59 do Bairro Silveira, destinados a áreas verdes.

305
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.200, de 15 de fevereiro de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.200, de 15 de fevereiro de 1978, estabelece as
categorias permitidas para uso do solo em quarteirões do Bairro Bandeirantes,
instituindo terrenos para implantação de áreas verdes, e dá outras providências.
Considerando o disposto no artigo 14, § 2º da Lei nº 2662, de
29.11.76, decreta:
[...]
(Art. 1º - Ficam incluídos na Zona Residencial -1 (ZR-1) os quarteirões
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158 e 165; os lotes de nºs 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 do quarteirão 134; os lotes 8, 10, 12, 13, 14,
15, 16 e 17 do quarteirão 139; o lote 16 do quarteirão 140; os lotes 1 a
14 do quarteirão 159; os lotes 1 a 9 do quarteirão 160; os lotes 1 a 3 do
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quarteirão 161; o lote 1 do quarteirão 162; os lotes 1 a 8 do quarteirão
163; os lotes 1 a 9 do quarteirão 164 e os lotes 1 a 11 do quarteirão
166 do Bairro Bandeirantes.)
Art. 2º - Fica caracterizado como Setor Especial -2 (SE-2) o quarteirão
167 destinado a área verde.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.201, de 15 de fevereiro de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.201, de 15 de fevereiro de 1978, estabelece
as categorias permitidas para uso do solo em quarteirões do Bairro das Garças,
instituindo terrenos para implantação de áreas verdes, e dá outras providências.
Considerando o disposto no artigo 14, § 2º da Lei nº 2662, de
29.11.76, decreta:
[...]
(Art. 1º - Ficam incluídos na Zona Residencial -1 (ZR-1) os quarteirões
2, 5, 6, 7, 9, 10; os lotes de nºs 1 a 30 do quarteirão 1; os lotes 1 a 21 do
quarteirão 3; os lotes 15 a 35 do quarteirão 4; os lotes 2 a 24 do quarteirão 8; os lotes 1 a 36 do quarteirão 11; os lotes 1 a 27 do quarteirão
12; os lotes 1 a 33 do quarteirão 13; os lotes 1 a 17 do quarteirão 14 do
Bairro das Garças.)
Art. 2º - Ficam caracterizados como Setor Especial -2 (SE-2) o quarteirão 15 destinado a área verde e o quarteirão 16 destinado a escola.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.214, de 20 de março de 1978
Data(s): 1978
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Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.214, de 20 de março de 1978, estabelece
as categorias permitidas para uso de solo em quarteirões e lotes do Bairro
Santa Rosa, instituindo terrenos para implantação de áreas verdes, e dá outras
providências.
Considerando o disposto no artigo 14, § 2º da Lei nº 2662, de
29.11.76, decreta:
[...]
Art. 4º - Ficam caracterizados como Setor Especial-2 (SE-2) o quarteirão 52 destinados a área verde e o quarteirão 53 destinado em parte a
escola e em parte a área verde, ambos do Bairro Santa Rosa.

308
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.215, de 20 de março de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.215, de 20 de março de 1978, estabelece
as categorias permitidas para uso do solo em quarteirões e lotes do Bairro
Paquetá, instituindo terrenos para implantação de áreas verdes, e dá outras
providências
Considerando o disposto no artigo 14, § 2º da Lei nº 2662, de
29.11.76, decreta:
[...]
Art. 3º - Fica caracterizado como Setor Especial-2 (SE-2) o quarteirão
38 do Bairro Paquetá destinado a área verde.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.218, de 21 de março de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.218, de 21 de março de 1978, estabelece
as categorias permitidas para uso do solo em quarteirões e lotes do Bairro
do Trevo, instituindo terrenos para implantação de áreas verdes, e dá outras
providências.
Considerando o disposto no artigo 14, § 2º da Lei nº 2662, de
29.11.76, decreta:
[...]
Art. 3º - Ficam caracterizados como Setor Especial-2 (SE-2) os quarteirões 20 e 21 do Bairro do Trevo destinado a área verde.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.219, de 21 de março de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.219, de 21 de março de 1978, estabelece as
categorias permitidas para uso do solo em quarteirões e lotes do Bairro Dona Clara,
instituindo terrenos para implantação de áreas verdes, e dá outras providências.
Considerando o disposto no Artigo 14, § 2º da Lei nº 2662, de
29.11.76, decreta:
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[...]
Art. 4º - Ficam caracterizados como Setor Especial-2 (SE-2) os quarteirões 52, 53 e 54 do Bairro Dona Clara destinados a área verde.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.338, de 23 de setembro de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.338, de 23 de setembro de 1978, cria o
Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello.
Art. 1º - Fica criado o Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello,
constituído de uma área de terreno de 242.000,00 m² (duzentos e
quarenta e dois mil metros quadrados), de propriedade da Prefeitura,
localizado na Ressaca, delimitado pela Av. Ressaca, Ruas 23 e Coletora
“B” do Bairro Andrade Mello, Av. 1 e Rua 21 do Bairro do Castelo.
Art. 2º - O Departamento de Parques e Jardins DPJ, da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos - SMSU, providenciara, no prazo de
90 (noventa) dias, a elaboração de um plano de obras, destinadas a
melhorar a referida área, aí incluindo dispositivos relacionados com a
conservação e proteção das espécies florestais existentes.
Art. 3º - A partir desta data, ficam transferidos ao Departamento de
Parques e Jardins - DPJ os Serviços de guarda e vigilância da mencionada área, que deve ser preservada de invasões e de aproveitamentos
indevidos.
Art. 4º - Caberá ao Departamento de Parques e Jardins - DPJ da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSU, promover, logo que
aprovado o plano constante do Art. 2º, a implantação das medidas
nele recomendadas.
Art. 5º - A freqüência e uso do logradouro pelo publico serão objeto de
oportuna regulamentação.
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312
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.354, de 5 de outubro de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.354, de 5 de outubro de 1978, estabelece a
categoria permitida para uso do solo no Bairro Caiçaras, instituindo terrenos
para implantação de áreas verdes, e dá outras providências.
Considerando o disposto no Art. 14, § 2º, da Lei nº 2662, de 29.11.76,
decreta:
[...]
Art. 3º - Fica incluído no Setor Especial-2 (SE-2) o quarteirão 70 do
Bairro Caiçaras, destinado à área verde.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.358, de 9 de outubro de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.358, de 9 de outubro de 1978, estabelece
as categorias permitidas para uso do solo em quarteirões do Bairro das
Mangabeiras, instituindo terrenos para implantação de áreas verdes, e dá
outras providências.
Considerando o disposto no Art. 14, § 2º, da Lei nº 2662, de 29.11.76,
decreta:
[...]
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Art. 2º - Fica incluído no Setor Especial-2 (SE-2), o quarteirão 32, do
Bairro das Mangabeiras, destinado a área verde.

314
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 060
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Decreto n° 3.380, de 3 de novembro de 1978
Data(s): 1978
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.380, de 3 de novembro de 1978, inclui
quarteirões do Bairro Dom Cabral no Setor Especial-2 (SE-2), como áreas verdes.
Considerando o disposto no Art. 4º, do Decreto nº 3075, de 07.06.77,
decreta:
[...]
Art. 3º - Ficam excluídos do Setor Especial-3 (SE-3), os quarteirões 38
e 39, do Bairro Dom Cabral, os quais ficam incluídos no Setor Especial-2 (SE-2), como Áreas Verdes.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 061
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
Lei n° 3.053, de 10 de abril de 1979
Data(s): 1979
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 3.053, de 10 de abril de 1979, dispõe sobre utilização
de área verde adjacente ao Parque das Mangabeiras.
Art. 1º - Os terrenos considerados como Setor Especial 1 pela Lei 2662
de 29/11/76, de propriedade da Prefeitura de Belo Horizonte, e adjacentes ao Parque das Mangabeiras, em parte limitado pelo loteamento
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das Mangabeiras, Rua Paschoal Riccio, e deles separados por cerca
construída pela Ferrobel, passam a integrar-se ao referido Parque.
Art. 2º - A referida área somente poderá ter a mesma utilização daquela dada ao Parque das Mangabeiras, ou seja, o de área verde ou área de
recreação, conforme Parágrafo 5º do Art. 9º da Lei 2662, de 29/11/76.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 061
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
Decreto n° 3.490, de 9 de maio de 1979
Data(s): 1979
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.490, de 9 de maio de 1979, muda a
classificação das áreas públicas que menciona.
Art. 1º - Passam a ser classificados como Setor Especial-2 (SE-2) as
áreas abaixo mencionadas que, nos termos do § 2º do Art. 9º da Lei
nº 2662, de 29 de novembro de 1976, ficam reservados a grandes usos
institucionais tais como: parques, praças, hospitais, centro cívico,
universidades, estádios e outros;
[...]
II - área verde na Cidade Nova, medindo 3.945 00 m2, constituída
de parte do quarteirão 33, delimitada pela Avenida José Cândido da
Silveira, Rua Conselheiro Lafaiete e divisas laterais dos lotes nºs 20 e
21 do mesmo quarteirão, atualmente classificada como Zona Comercial-2 (ZC-2);
III - área verde na Cidade Nova medindo 19.350,00 m2, delimitada
pela Avenida José Cândido da Silveira, Ruas Dr. Júlio Otaviano Ferreira, Prof. Amedée Peret, Deputado Bernardino Figueiredo e Prof Costa
Chiabi, atualmente classificadas como Zona Comercial-1 (ZC-1), Zona
Comercial-4 (ZC-4) e Zona Residencial 4 (ZR-4);
IV - área verde na Cidade Nova, medindo 6.400,00 m2, constituída
pela Praça Manuel Bandeira, limitada pela confluência das Avenidas
Cristiano Machado e José Cândido da Silveira, atualmente classificada
como via pública;
V - área verde no Bairro Estrela do Oriente, medindo 15.525,00 m2,
delimitada pelas Ruas 1, 4 e 12 e uma passagem existente entre a referida área e o quarteirão 19 do mesmo bairro, atualmente classificada
como Zona Residencial-3 (ZR. 3).
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317
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 061
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
Lei n° 3.076, de 11 de julho de 1979
Data(s): 1979
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Lei n° 3.076, de 11 de julho de 1979, fixa critérios de
manutenção relacionados à defesa de reservas florestais, ao reflorestamento e
ao combate a erosão para empresas ou pessoas que exploram minérios na cidade.
Art. 1º - As empresas ou pessoas que façam exploração de jazidas
minerais ou mesmo a prospecção de minérios ficam obrigadas a,
terminados os trabalhos, recomporem o solo de modo que, fechadas as
crateras, a superfície fique restabelecida.
Art. 2º - Terminados os trabalhos de recomposição do solo, ficam
as mesmas empresas ou pessoas mencionadas no artigo anterior
obrigadas a recobrir a terra com vegetação adequada contra erosão e
a promover o florestamento ou reflorestamento de todas as áreas em
que operou a mineração ou a prospecção.
Art. 3º - Se os trabalhos de mineração ou prospecção tiverem duração
superior a 12 (doze) meses ou por prazo indeterminado, as empresas
ou pessoas que se refere esta Lei, devem promover o florestamento ou
reflorestamento da área circunjacente, bem como adotarem providências que impeçam a erosão do solo.
Art. 4º - O descumprimento desta Lei importará na imposição de
multa pela autoridade competente municipal e conseqüente revogação
de alvará de funcionamento.
Art. 5º - As normas quanto à recomposição do solo, reflorestamento e
florestamento e imposição de multas serão fixadas através de regulamentos próprios pela autoridade municipal competente.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 061
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
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Decreto n° 3.557, de 30 de agosto de 1979
Data(s): 1979
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.557, de 30 de agosto de 1979, estabelece
categorias permitidas para uso de solo em quarteirões do Bairro Serra Verde,
instituindo terrenos para implantação de áreas verdes.
Considerando o disposto no artigo 14, § 2º, da Lei nº 2662, de
29.11.76, decreta:
[...]
Art. 2º - Ficam incluídos no Setor Especial Z (SE-2) os quarteirões 1,
14 e 17 do Bairro Serra Verde, destinados a área verde.

319
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 061
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
Decreto n° 3.558, de 30 de agosto de 1979
Data(s): 1979
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.558, de 30 de agosto de 1979, estabelece as
categorias permitidas para uso de solo em parte do Bairro São Bento, instituindo
terrenos para implantação de áreas verdes, e dá outras providências.
Considerando o disposto no art. 14, § 2º, da lei nº 2662, de 29.11.76,
decreta:
[...]
Art. 2º - Ficam incluídos no Setor Especial-2 (SE-2) o lote 41 do
quarteirão 41, o lote 4 do quarteirão 47 e o lote 22 do quarteirão 48 do
Bairro São Bento destinados a área verde.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 061
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
Decreto n° 3.568, de 14 de setembro de 1979
Data(s): 1979
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.568, de 14 de setembro de 1979, declara de
utilidade pública, para fins de desapropriação, terrenos no Bairro Novo Itapoã.
Art. 1º - Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, a se efetivar por acordo amigável ou judicialmente, os
terrenos de propriedade de Imobiliária Mineira S/A, situados no
Bairro Novo Itapoã, no local denominado “Lagoa do Nado”, com área
aproximada de 300.000,00 m2 (trezentos mil metros quadrados).
Art. 2º - O terreno acima mencionado destina-se à construção de um
parque ou qualquer outra obra de interesse público.
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Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
Decreto n° 3.590, de 3 de outubro de 1979
Data(s): 1979
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: Decreto n° 3.590, de 3 de outubro de 1979, declara de
utilidade pública, para fins de desapropriação, terrenos no Bairro Sion.
Art. 1º - Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, os lotes
de terreno adiante indicados, destituídos de edificações ou outras
benfeitorias, integrantes do quarteirão 104 (cento e quatro), do Bairro
Sion (C.P.135-3-M), nesta Capital, lançados no Cadastro da Municipalidade, em nome das pessoas, igualmente, a seguir mencionadas:
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I - lote nº 12 (doze), com a área de 480,00 m2 (quatrocentos e oitenta
metros quadrados), frente para a Rua Washington, de Mário Ricardo
Sepulveda Dolabela;
II - lote nº 14 (quatorze), com área de 480,00 m2 (quatrocentos e
oitenta metros quadrados), frente para a Rua Washington, de Maria
Eugênia Sepulveda Dolabela;
III - lote nº 16 (dezesseis), com a área de 480,00 m2 (quatrocentos e
oitenta metros quadrados), frente para a Rua Washington, de Marcelo
Renato Sepulveda Dolabela;
IV - lote nº 5 (cinco), com a área de 350,00 m2 (trezentos e cinqüenta
metros quadrados), frente para a Rua Califórnia, de Jaime Francisco
Sepulveda Dolabela; e
V - lote nº 6 (seis), com a área de 350,00 m2 (trezentos e cinqüenta
metros quadrados), frente pare a Rua Califórnia, de Lúcia Sepulveda
Dolabela e outro.
Art. 2º - A desapropriação, de que trata o artigo anterior, destina-se a
permitir à Municipalidade a preservação ecológica das áreas formadas
pelos terrenos indicados, assim como a implantação de parques de
recreação e lazer, no local.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 062
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
Resolução n° 445/80, de 4 de julho de 1980
Data(s): 1980
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Resolução n° 445/80, de 4 de julho de 1980, aprova
convênio entre o Instituto Estadual de Florestas e a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, com a interveniência da Secretaria de Estado da Agricultura, visando
à arborização da cidade, a implantação e a manutenção de áreas verdes e a
educação para proteção à natureza.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1º - Fica aprovado Convênio entre o Instituto Estadual de Florestas e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com a interveniência
da Secretaria de Estado da Agricultura [...]
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“DO OBEJTO
Cláusula Primeira – O objeto do presente Convênio é a realização de
atividades em regime de integração e cooperação, visando:
I – arborização de Belo Horizonte.
II- implantação e manutenção de:
viveiro florestal;
áreas verdes de lazer para uso público;
parques municipais;
reservas biológicas municipais;
outras áreas de preservação permanente;
preservação de vegetação ao longo de cursos d’água, topo dos morros e
das encostas entre outras.
III- educação para a conservação e proteção da natureza.
DAS OBRIGAÇÕES DO IEF
Cláusula Segunda – O IEF compromete-se a:
I – colaborar, tecnicamente no remanejamento de praças, jardins e
parques de Belo Horizonte;
II – colocar um engenheiro de seu quadro de Pessoal à disposição da
Prefeitura de Belo Horizonte;
III – elaborar, em conjunto com o Departamento de Parques e Jardins
da PREFEITURA, nos programas e projetos a executar e implantar.
IV- fornecer supletivamente, a seu critério, mudas para arborização de
Belo Horizonte;
V – publicar extrato deste CONVÊNIO no “Minas Gerais” e promover
seu registro no Tribunal de Contas do estado.
DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
Cláusula Terceira – A PREFEITURA responsabiliza-se por:
I - destinar terreno adequado para produção de mudas;
II- efetuar o pagamento do pessoal necessário à arborização de Belo
Horizonte e demais projetos deste Convênio.
III- fornecer insumos, equipamentos e demais utensílios necessários e
transportes para produção de mudas e arborização de Belo Horizonte;
IV – fornecer ao IEF os elementos necessários à elaboração dos programas e projetos deste Convênio;
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V – enviar ao IEF cópia autenticada da Resolução ou Lei autorizativa
deste convênio.”
[...]
DAS DESPESAS
CLÁUSULA QUINTA - 1 - As despesas indiretas do IEF em 1980, são
estimadas em Cr$ 652.600,00 (seiscentos e cinqüenta e dois mil e seiscentos cruzeiros) do Programa de Preservação de Recursos Naturais
Renováveis sub-rogaram - Proteção à Flora e Fauna e correrão à conta
das seguintes dotações orçamentárias:
3.1.1 .1. Pessoal

Cr$ 502.000,00

3.1.3.2 . Outros Serviços e Encargos

Cr$ 150.600,00

II - As despesas da Prefeitura são estimadas em Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), em 1980, das verbas próprias da SMSU-DPJ.
III - As despesas dos anos subseqüentes serão incluídas nas propostas
orçamentárias dos respectivos exercícios.
DA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS
CLÁUSULA SEXTA - As mudas produzidas serão utilizadas, exclusivamente, na arborização e ajardinamento de Belo Horizonte.
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Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
Lei n° 3.262, de 19 de novembro de 1980
Data(s): 1980
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 3262, de 19 de novembro de 1980, descaracteriza
bens públicos de uso comum na região dos bairros Cidade Nova e Sagrada
Família, destinando um deles à preservação de área verde.
Art.1 “Fica o Executivo autorizado a descaracterizar, como bem público de uso comum, tornando-o bem patrimonial, a área de terreno com
4.170,00 m² (quatro mil cento e setenta metros quadrados), aproximadamente, formada pelo quarteirão 55 da Cidade Nova, aprovado em
14 de outubro de 1977, situado entre a Avenida Cristiano Machado,
Rua 16, Rua Cel. Pedro Paulo Penido e Rua 17.
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Art.2 O terreno acima mencionado passou a pertencer ao Município,
por integração decorrente da aprovação do loteamento e cumprimento
da disposição da Lei Municipal nº 15 de 1948.
Art.3 O terreno acima descrito fica caracterizado como ZC-2
Art.4 O terreno delimitado pela Av. José Candido da Silveira, Rua
João Gualberto, Rua São Lázaro e lotes particulares no Bairro Sagrada
Família, com área de 4.840,00 m² (quatro mil oitocentos e quarenta
metros quadrados), figurado na planta CP-188-3-M, passa de ZC-2
para SE-2, passando a ter destinação de área verde.
Art.5 O terreno descrito no artigo 1º destina-se à implantação de um
centro de abastecimento e comercial e não poderá ter outra destinação.
Art.6 Fica o Prefeito autorizado a dar, em “enfiteuse”, ao Mercado D.
Pedro II de Belo Horizonte Sociedade Civil, o terreno mencionado
no artigo primeiro, cabendo-lhe estabelecer, na escritura própria, as
condições pertinentes”.
Pontos de acesso e indexação de assuntos: manutenção de área verde.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 073
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 3.921, de 26 de fevereiro de 1981
Data(s): 1981
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 3.921, de 26 de fevereiro de 1981, declara de
utilidade pública, para fins de desapropriação, alguns imóveis para a ampliação
da área de implantação do Parque “Julien Rien”.
Art.1 Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, os imóveis
adiante indicados a respectivas benfeitorias, situados no bairro Comiteco, neste Capital, e de propriedade presumida das pessoas abaixo
mencionadas:
I – imóveis integrantes do quarteirão n° 53 (cinqüenta e três):
a – lote nº 1 (um) inscrito na Prefeitura em nome da Comiteco S.A.;
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b – lotes de nºs 16-A (dezesseis-A), 17-A (dezessete A), 18-A (dezoito
A), 19-A (dezenove A), 20-A (vinte A) e 21-A (vinte e um A), inscritos
na Prefeitura em nome de Darcy Bessone de Oliveira Andrade.
II- imóveis integrantes do quarteirão nº 65 (sessenta e cinco):
a – lote nº 27 (vinte e sete), inscrito na Prefeitura em nome da Comiteco S.A.;
b – lote nº 28 (vinte e oito), inscrito na Prefeitura em nome de Sinfrônio José da Silva;
c – lote n° 29 (vinte e nove), inscrito na Prefeitura em nome da Comiteco S.A.;
d – lote nº 30 (trinta), inscrito na Prefeitura em nome de Nelson Oliveira Alves de Souza.
Art.2 A desapropriação, de que trata o artigo anterior, destina-se a
permitir à Municipalidade a ampliação da área de implantação do
“Parque Julien Rien”.
Art.3 Fica a procuradoria Geral do Município autorizada a alegar em
juízo a urgência da desapropriação”.
Pontos de acesso e indexação de assuntos: manutenção de área verde;
Parque Julien Rien.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 073
Título: Legislação Municipal
Portaria n° 2467, de 26 de março de 1981
Data(s): 1981
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Portaria n° 2467, de 26 de março de 1981, designa a
formação de uma comissão para organizar as ações necessárias à contratação
de serviços de construção, recuperação e conservação de canteiros e vegetação
em logradouros públicos da cidade de Belo Horizonte.
“O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o artigo 24 do Decreto Federal n° 73.140, de 9 de novembro de
1973, resolve designar os Drs. Landulfo Dornas Filho, José Gladstone
Vilela Parreira e Sebastião Moreira Ferreira da Silva para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão encarregada de organizar os atos
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convocatórios, exame e julgamento da licitação destinada à contratação
de serviços gerais de construção, recuperação e conservação de canteiros
e urbanização vegetal, em logradouros públicos do Município”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 073
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 4074, de 16 de novembro de 1981
Data(s): 1981
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 4074, de 16 de novembro de 1981, estabelece
categorias permitidas para o uso de lotes do Bairro Estrela do Oriente, como uso
comercial e implantação de área verde.
Art.1 “Ficam incluídos na Zona Comercial - 1 (ZC - 1) os lotes 1 a 7
do quarteirão 21, os lotes 1 a 7 do quarteirão 22 e os lotes 1 a 17 do
quarteirão 24 do Bairro Estrela do Oriente.
Art.2 Ficam incluídos na Zona Comercial - 3 (ZC - 3) os lotes 1 e 2 do
quarteirão 23 do Bairro Estrela do Oriente.
Art.3 Fica incluído no Setor Especial - 2 (SE-2) o quarteirão 25 do
Bairro Estrela do Oriente destinado a área verde”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 073
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 4076, de 16 de novembro de 1981
Data(s): 1981
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 4076, de 16 de novembro de 1981, declara
de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóvel situado no Bairro
Mangabeiras, em virtude da implantação do Parque das Mangabeiras.
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Art.1 “Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação,
a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, o imóvel correspondente ao lote n° 34 (trinta e quatro) do quarteirão n° 35 (trinta e cinco), com área aproximada de 570,00 m² (quinhentos e setenta metros
quadrados), situado no Bairro Mangabeiras, nesta Capital, e presumivelmente de propriedade de Maria Umbelina de C. Martins.
Art.2 A desapropriação de que trata o artigo anterior, destina-se a
permitir à Municipalidade a implantação do Parque das Mangabeiras.
Art. 3 Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a alegar, em
juízo, a urgência da desapropriação”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 063
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria
Decreto n° 4151, de 16 de fevereiro de 1982
Data(s): 1982
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 4151, de 16 de fevereiro de 1982, declara
de utilidade pública, para fins de desapropriação, os barracões edificados na
Rua Trifânia (sic) para complementação da abertura de rua e acesso ao Parque
das Mangabeiras.
Art.1 “Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, os barracões edificados na Rua Trifânia (sic), pertencentes a Waldir Vicente, Walter de Jesus
Silva, Waldivino Clarindo dos Santos e Joana Aparecida Evangelista.
Art.2 A desapropriação, de que trata o artigo anterior, destina-se a
permitir à Municipalidade completar as obras de abertura da referida
rua e acesso ao Parque das Mangabeiras.
Art.3 Fica declarada a urgência da desapropriação”.
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Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 327

Decreto n° 4362, de 19 de novembro de 1982
Data(s): 1982
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: textual , 1 encadernação
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 4362, de 19 de novembro de 1982, declara
de utilidade pública, para fins de desapropriação, um terreno entre as ruas Ouro
Preto, Araguari, Matias Cardoso e Rodrigues Caldas, a fim de preservar espécies
vegetais locais e criar uma praça.
Art.1 “Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, o quarteirão 12
(doze) da 12ª (décima segunda) Seção Urbana, compreendido entre
as Ruas Ouro Preto, Araguari, Matias Cardoso e Rodrigues Caldas,
com área aproximada de 14.400,00 m² (quatorze mil e quatrocentos
metros quadrados), inscrito na Prefeitura, para fins fiscais, em nome
de Benzion Levy.
Art.2 A desapropriação de que trata o artigo anterior destina-se à
implantação de uma praça e à preservação de espécies vegetais ali
existentes.
Art.3 Fica a Procuradoria Geral da Prefeitura autorizada a declarar em
juízo a urgência da desapropriação”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 064
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
Decreto n° 4453, de 7 de abril de 1983
Data(s): 1983
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 4453, de 7 de abril de 1983, estabelece a
reestruturação do Departamento de Parques e Jardins da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos.
“O Prefeito Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições,
e de conformidade com o disposto do inciso VII, do art. 77 da Lei
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Complementar n° 3, de 28.12.72, considerando a implantação do Parque Professor Guilherme Lage, criado pelo Decreto n° 4.241/82 e do
Parque Municipal de Vila Betânia, criado pelo Decreto n° 2.065/71
DECRETA:
Art.1 Mantidas suas atuais atribuições, o Departamento de Parques e
Jardins passa a ter a seguinte estrutura básica:
I – Seção do Jardim Zoológico
II- Seção de Praças e jardins
II.1 - Setor do Parque Municipal Américo René Giannetti
II.2 – Setor do Parque Professor Guilherme Lage
II.3 – Setor do Parque Municipal Vila Betânia
II.4 – Setor de Conserva – Região Leste
II.5- Setor de Conserva – Região Oeste
II.6 – Setor de Construção de Jardins
II.7 – Setor de Arborização e Poda”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 064
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria SMFA
Decreto n° 4.534, de 12 de setembro de 1983
Data(s): 1983
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 4534, de 12 de setembro de 1983, dispõe
sobre a estrutura administrativa e as competências da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
Art.1: “A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, integrante da estrutura orgânica da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos
da Lei n° 3.570, de 16 de junho de 1983, tem como área de competência, de acordo com o artigo12, inciso XI, do Decreto nº 4.489, de 13 de
julho de 1983, os seguintes assuntos:
I – promoção de medidas de conservação do ambiente natural;
II – administração de reservas biológicas municipais;
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III – arborização de logradouros públicos;
IV – conservação e manutenção de parques, praças, jardins e monumentos;
V – cultivo e conservação de espécimes vegetais destinados à arborização e à ornamentação de logradouros públicos;
VI – manutenção e administração do Jardim Zoológico;
VII – promoção de medidas de combate à poluição ambiental e fiscalização direta ou por delegação de seu cumprimento;
VIII – serviços de limpeza pública urbana de coleta de lixo domiciliar e
sua industrialização.
Art. 2 A ação administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente terá por objetivos:
[...]
VI - fiscalizar o cumprimento das normas técnicas e padrões de
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, em cooperação e
coordenação com órgãos e entidades da administração pública;
VII – desenvolver estudos e projetos de implantação e conservação da
arborização dos logradouros públicos urbanos;
VIII – desenvolver estudos objetivando a implantação de parques,
praças e jardins;
IX - acompanhar os assuntos de interesse do Município concernentes
a programas e projetos relativos à conservação ambiental, coleta e
industrialização de lixo, junto a órgãos e entidades públicos e privados
X - exercer a administração e fiscalização das reservas biológicas do
Município, excetuada a área pertencente ao Parque das Mangabeiras;
XI – produzir sementes e mudas destinadas a programas, projetos e
atividades de ampliação da arborização e ornamentação de logradouros urbanos e, paralelamente, estimular e incentivar a implantação de
jardins e hortas comunitárias e caseiras;
Art. 3º - A estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente compreende:
[...]
III - Órgãos Operacionais:
III.1 - Departamento de Parques e Jardins
III.1.1 - Seção de Estudos e Projetos
III.1.2 - Seção de Implantação
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III.1.2.1 - Setor de Produção de Mudas
III.1.2.2 - Setor de Plantio e Tratos Culturais
III.1.2.3 - Setor de Herbário, Xiloteca e Carpoteca
III.1.3 - Seção de Manutenção e Conservação
III.1.3.1 - Setor de Poda e Reposição
III.1.3.2 - Setor de Conservação e Reparos
III.1.3.3 - Setor de Profilaxia e Fitossanitarismo
III.1.3.4 - Setor de Monumentos
III.1.4 - Seção de Administração de Parques
III.1.4.1 - Parque Américo Renné Giannetti
III.1.4.2 - Parque Professor Guilherme Lage
III.1.4.3 - Setor de Reservas Biológicas
III.2 - Jardim Zoológico Sargento Sílvio Hollenbach
III.2.1 - Seção de Manejo de Animais
III.2.1.1 - Setor de Preparo e Distribuição de alimentos
III.2.1.2 - Setor de Mamíferos e Répteis
III.2.1.3 - Setor de Aves
III.2.2 - Seção Médico-Veterinária
III.2.3 - Seção de Manutenção e Conservação
III.2.3.1 - Setor de Manutenção e Limpeza
III.2.3.2 - Setor de Conservação e Reparos
III.2.3.3 - Setor de Produção de Alimentos
III.2.4 - Seção de Orçamento e Controle
III.2.4.1 - Setor Contábil
III.2.4.2 - Setor de Transportes
III.2.5 - Seção de Pessoal
III.3 - Departamento de Controle Ambiental
III.3.1 - Seção de Estudos e Projetos
III.3.2 - Seção de Fiscalização e Controle
Art. 7 Ao Departamento de Parques e Jardins incumbe:
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I – implantar e executar programas e atividades que estimulem a criação e ampliação de parques, jardins públicos e particulares, reservas
biológicas, hortas comunitárias e caseiras;
II – promover e estimular a produção e a reprodução de sementes e
mudas, para o uso próprio e fornecimento a população;
III – estabelecer normas técnicas de plantio, tratos culturais e fitossanitários;
IV – plantar e conservar vegetação nas vias e logradouros urbanos;
V – realizar pesquisas sobre alimentação e propagação de espécies
vegetais e animais, práticas de combate às pragas, doenças e ervas
daninhas;
VI – criar, manter e desenvolver herbário xiloteca e carpoteca, visando
a identificação e ilustração de espécies vegetais para uso próprio e do
público em geral;
VII – manter e ampliar biblioteca especializada;
VIII – realizar o levantamento e cadastramento dos logradouros urbanos municipais e de seus equipamentos, em cooperação com o Processamento de Dados do Município de Belo Horizonte S/A (PRODABEL);
IX – manter, administrar e preservar logradouros públicos, propondo
a reparação de danos e medidas corretivas de ordem urbanística;
X – estabelecer intercâmbio com órgãos e entidades, públicos e privados, nacionais e internacionais, objetivando troca de conhecimento e
informações”.
Art. 8º - Ao Departamento de Controle Ambiental incumbe:
I - implantar a executar a fiscalização da proteção, conservação e
melhoria das reservas biológicas e do meio-ambiente;
II - implantar e executar a fiscalização do plantio e conservação da
arborização das vias, praças, parques, hortos, jardins e outros logradouros urbanos;
III - cadastrar as atividades extrativas minerais do Município, objetivando o controle ambiental;
IV - coibir as agressões ao meio-ambiente, visando ao enquadramento
da infração cometida na legislação própria;
V - orientar e responder consultas de interessados quanto ao cumprimento de normas, diretrizes e políticas de proteção, conservação e
melhoria de meio-ambiente;
VI - promover campanhas de conscientização da população quanto à
necessidade de proteção, conservação e melhoria do meio-ambiente.

332 CATÁLOGO DE FONTES

332
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 065
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria Sec.
Decreto n° 4727, de 24 de julho de 1984
Data(s): 1984
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 4727, de 24 de julho de 1984, aprova o
regimento interno do Parque das Mangabeiras.
Art.1 “Ao Parque das Mangabeiras, da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo, dotado de autonomia administrativa e financeira, nos
termos do artigo 1º, inciso V, do Decreto Municipal nº 4.539, de 12 de
setembro de 1983, incumbe:
I – promover, coordenar e executar programas e projetos relacionados com a implementação de atividades culturais, recreativas e de
lazer no Parque;
II – conservar e manter, em perfeitas condições, espaços físicos necessários ao acesso do público às áreas do Parque;
III – adotar medidas de proteção ambiental e ecológica, nas áreas
internas do Parque;
IV – conservar e reparar, quando necessário, os equipamentos e instalações existentes no Parque;
V – articular-se com entidades culturais, folclóricas, artísticas e esportivas, objetivando a elaboração do calendário de eventos do Parque;
VI – contactar o Instituto Brasileiro de Defesa Florestal – IBDF, nos
assuntos de interesse do Parque.
[...]
Art. 7 Ao Setor de Conservação e Reparos incumbe:
[...]
V – manter aceiros nas áreas limítrofes do Parque e nas áreas de utilização do público, de forma a proteger a mata contra incêndios;
[...]
Art.14 À Seção de Preservação Ecológica incumbe:
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I – exercer o controle da proteção da fauna e da flora do Parque das
Mangabeiras;
II – supervisionar e orientar os serviços de fiscalização da fauna e da
flora existentes no Parque;
III – controlar o pessoal que irá atuar na vigilância e na preservação do
Parque das Mangabeiras;
IV – manter estreita e constante colaboração com o pessoal do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, colocado à disposição do Parque;
[...]”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 065
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria Sec.
Lei n° 3.842, de 21 de agosto de 1984
Data(s): 1984
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 3.842, de 21 de agosto de 1984, dispõe sobre a
compra de um terreno, no bairro Itapoã, para a criação de um parque de lazer.
Art.1 “Fica o Prefeito Municipal de Belo Horizonte autorizado a adquirir da Caixa Econômica do Estado a área de terreno com 282.000,00
m² (duzentos e oitenta e dois mil metros quadrados), aproximadamente, situada no Bairro Itapoã – Pampulha, vulgarmente conhecido por
Córrego do Nado, com a finalidade de ali implantar um parque de lazer
ou destina-la a outra finalidade pública.
Art.2 A aquisição, ora autorizada, se fará nas seguintes condições:
o preço do terreno mencionado no artigo 1º será de Cr$1.239.308.475,00
(hum bilhão, duzentos e trinta milhões, trezentos e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros);
período de carência de 30 (trinta meses), contados da assinatura da
escritura de compra e venda, com correção monetária e juros de 9% ao
ano, capitalizados mensalmente;
reajustamento do valor, obedecidos os índices de variação das ORNTs,
partir de 18 de janeiro de 1984;
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pagamento em 36 prestações mensais, consecutivas, calculadas pela
tabela Price, e juros de 9% ao ano.
Art.3 Passa a denominar-se Fazenda Lagoa do Nado o Parque a ser implantado em área a ser adquirida pelo Executivo Municipal, no Bairro
Itapoã – Pampulha”.
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Código de referência: BRNGAPCBH// C.11 / a – 065
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria Sec.
Decreto n° 4.796, de 30 de agosto de 1984.
Data(s): 1984
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 4.796, de 30 de agosto de 1984, cria na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Meio Ambiente.
“O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e:
considerando que a Conferência das Nações Unidas Para [sic] o Meio
Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972, resolveu que em cada 05
(cinco) de junho fosse comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.
considerando que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte se solidariza com os princípios firmados naquela memorável Reunião;
DECRETA
Art.1 Fica criado, [n]a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado, composto de 15
(quinze) membros, encarregado de fornecer ao Prefeito os subsídios
necessários à formulação da política ambiental e melhoria da qualidade de vida no Município de Belo Horizonte.
Art.2 O Secretário Municipal do Meio Ambiente encaminhará ao
Prefeito, no prazo de 60 (sessenta) dias, as normas administrativas
referentes ao funcionamento, composição e representatividade do
Conselho criado no artigo anterior, ficando estabelecido que as funções no Conselho não são remuneradas”.
Pontos de acesso e indexação de assuntos: Conselho Municipal do
Meio Ambiente; Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente.

ARBORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 335

335
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 065
Título: Legislação Municipal e Resoluções
Lei n° 3.884, de 17 de outubro de 1984
Data(s): 1984
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Lei n° 3.884, de 17 de outubro de 1984, reorganiza o
Jardim Zoológico sargento Silvio Hollenbach, incluindo o Setor de Áreas Verdes e
Jardins, cria cargos de provimento em comissão e dá outras providências.
Art. 1° - O Jardim Zoológico Sargento Sílvio Hollenbach, órgão da
Administração Direta, subordinado à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, com autonomia Administrativa e Financeira, tem por
finalidade o cumprimento de políticas e diretrizes definidas no Plano
de Ação do Governo Municipal e nos Programas Gerais e Setoriais
inerentes à Secretaria.
Art. 2° - A estrutura básica do Jardim Zoológico Sargento Sílvio
Hollenbach compreende:
I - Jardim Zoológico Sargento Sílvio Hollenbach.
I.0.1 - Seção de Educação e Promoções
I.1 - Diretoria Administrativa
I.1.1 - Seção Administrativa
I.1.1.1 - Setor de Conservação de Áreas Verdes e Jardins
I.1.1.2 - Setor de Transportes
I.1.1.3 - Setor de Manutenção e Limpeza
I.1.1.4 - Setor de Conservação e Reparos
I.1.1.5 - Setor de Almoxarifado
I.1.2 - Seção de Orçamento e Controle
I.1.2.1 - Setor de Contabilidade
I.1 3 - Seção de Pessoal
I.2 - Diretoria Técnica
I.2.1 - Seção de Nutrição
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I.2.1.1.- Setor de Produção de Alimentos
I.2.1.2 - Setor de Preparo e Distribuição de Alimentos
I.2.2 - Seção de Mamíferos
I.2.3 - Seção de Répteis e Anfíbios
I.2.4 - Seção de Aves
I.2.5 - Seção de Veterinária
Art. 6° - Compete ao Diretor II do Jardim Zoológico Sargento Sílvio
Hollenbach:
I - administrar e supervisionar a manutenção do Jardim Zoológico;
[...]
VI - criar Plano Educacional-Cultural visando transmitir ao público
em geral o espírito preservacionista da fauna e flora;
Art. 7° - Ficam criados no Quadro Geral Permanente de Cargos e Empregos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 04 (quatro) cargos
de Chefe de Seção, DA-14, de provimento em comissão, nível XIX.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 065
Título: Legislação Municipal e Resoluções, Portaria Sec.
Decreto Lei n° 4.885, de 18 de dezembro de 1984
Data(s): 1984
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto Lei n° 4885, de 18 de dezembro de 1984,
estabelece normas para a concessão de permissão de uso para publicidade em
grades protetoras de árvores nas vias públicas.
“O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e
considerando:
I – que é o Município responsável pela arborização e defesa das espécies plantadas nas vias e praças públicas;
II – que a manutenção e preservação das árvores torna o serviço altamente oneroso para os cofres municipais;
III – que há conveniência pública e particular em se estabelecer um
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sistema de proteção às arvores, reduzindo os seus custos;
IV – que, nos termos da Lei 2.324, de 17 de junho de 1974, está o Prefeito autorizado a conceder permissão de uso de bens públicos;
DECRETA
Art.1 Fica a Secretaria Municipal de Obras Civis autorizada a conceder
permissão de uso, em conjuntos de grades protetoras de árvores, que
existam ou venham a existir nas vias públicas da Capital.
Art. 2 As permissões serão dadas mediante as seguintes condições:
I – os permissionários, de número não limitado poderão ser pessoas
físicas ou jurídicas, provada respectiva idoneidade;
II – os permissionários colocarão, a custo próprio, as referidas grades
ou proteções;
III- exercerão suas atividades em locais e vias públicas indicadas pela
Secretaria Municipal de Obras Civis, que poderá aceitar ou recusar os
modelos propostos;
IV – submeter-se-ão às ordens e fiscalização, que concerne aos compromissos no contrato;
V – pagarão, pontualmente, as contribuições estabelecidas em contrato.
Art.3 Os permissionários poderão utilizar-se diretamente, ou através
de terceiros, de grades de proteção para mensagens publicitárias.
Parágrafo único – A permissão para cada interessado compreenderá
um limite de 500 (quinhentas) grades, número este que poderá ser
expandido a critério e interesse da Prefeitura, mediante celebração de
novos contratos.
Art.4 A permissão de uso será objeto de contrato, podendo a Prefeitura nele estabelecer cláusulas assecuratórias dos interesses do
Município.
Art. 5 Nos termos da Lei 2.324, de 17 de outubro de 1974, a permissão
de uso será remunerada e a título precário, reservando-se à Prefeitura
o direito de rescindi-la a qualquer momento, mediante notificação
administrativa, com o prazo de 30 (trinta) dias”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 074
Título: Legislação Municipal
Decreto n° 5.034, de 24 de julho de 1985
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Data(s): 1985
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 5.034, de 24 de julho de 1985, aprova o
regimento interno da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O regimento
dispõe sobre práticas de arborização da cidade, bem como estabelece a estrutura
administrativa do órgão dividido em setores, tais como o Departamento de
Parques e Jardins, responsável direto pela manutenção da arborização municipal
e cujas atribuições foram definidas no artigo 7° do Decreto Municipal n° 4534,
de 12 de setembro de 1983.
O Prefeito Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 10, do Decreto Municipal nº 4.534, de 12
de setembro de 1983, decreta:
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente[...]
REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
CAPITULO I
COMPETÊNCIA
Art. 1 “A área de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos termos do artigo 12, inciso XI,, do Decreto Municipal nº
4489, de 13 de julho de 1983, abrange os seguintes assuntos:
I – promoção de medidas de conservação do ambiente natural;
II – administração de reservas biológicas municipais;
III – arborização de logradouros públicos;
IV – conservação e manutenção de parques, praças, jardins e monumentos;
V – cultivo e conservação de espécimes vegetais destinados à arborização e à ornamentação de logradouros públicos;
VI – manutenção e administração do Jardim Zoológico;
VII – promoção de medidas de combate à poluição ambiental e fiscalização, direta ou por delegação, de seu cumprimento;
VIII – serviços de limpeza pública urbana, de coleta de lixo domiciliar
e sua industrialização.
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Art. 2 A ação administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na forma estabelecida no artigo 2°, do Decreto Municipal nº 4534,
de 12 de setembro de 1983, terá por objetivos:
[...]
VII – desenvolver estudos e projetos de implantação e conservação da
arborização dos logradouros públicos urbanos;
VIII - desenvolver estudos objetivando a implantação de parques,
praças e jardins;
[...]
XI – produzir sementes e mudas destinadas a programas, projetos e
atividades de ampliação da arborização e ornamentação de logradouros urbanos e, paralelamente, estimular e incentivar a implantação de
jardins e hortas comunitárias caseiras”.
CAPÍTULO II
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 3° - A estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, definida no artigo 3°, do Decreto Municipal n° 4534, de 12
de setembro de 1983, com as modificações do artigo 2°, da Lei Municipal n° 3884, de 17 de outubro de 1984, é a seguinte:
I - Órgão de Assistência e de Assessoramento Direto e Imediato ao
Secretário Municipal e ao Secretário Municipal Adjunto:
I.1 - Gabinete
II - Órgão de Planejamento, Administração e Finanças
II.1 - Departamento de Planejamento, Administração e Finanças
II.1.1 - Seção de Planejamento
II.l.2- Seção de Orçamento e Controle
II.1.2.1 - Setor Contábil
II.1.3 - Seção de Modernização Administrativa
II.1 .4 - Seção de Pessoal
II.1.5 - Seção de Serviços Gerais
II.1.5.1 - Setor de Almoxarifado
II.1.5.2 - Setor de Protocolo, Comunicação e Arquivo
II.1.5.3 - Setor de Zeladoria
II.1.5.4 - Setor de Transportes
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III - Órgãos Operacionais
III.1 - Departamento de Parques e Jardins
III.1.1 - Seção de Estudos e Projetos
III.l.2 - Seção de Implantação
III.1.2.1 - Setor de Produção de Mudas
III.1.2.2 - Setor de Plantio e Tratos Culturais
III.1.2.3 - Setor de Herbário, Xiloteca e Carpoteca
III.1.3 - Seção de Manutenção e Conservação
III.1.3.1 - Setor de Poda e Reposição
III.1.3.2 - Setor de Conservação e Reparos
III.1.3.3 - Setor de Profilaxia e Fitossanitarismo
III.1.3.4 - Setor de Monumentos
III.1.4 - Seção de Administração de Parques
III.1.4.1 - Parque Américo Renné Giannetti
III.1.4.2 - Parque Professor Guilherme Lage
III.1.4.3 - Setor de Reservas Biológicas
III.2 - Jardim Zoológico Sargento Silvio Hollenbach
III.2.1 - Seção de Educação e Promoções
III.2.2 - Diretoria Administrativa
lII.2.2.1 - Seção Administrativa
III.2.2.1.1 - Setor de Conservação de Áreas Verdes e Jardins
III.2.2.1.2 - Setor de Transportes
III.2.2.1.3 - Setor de Manutenção e Limpeza
III.2.2.1.4 - Setor de Conservação e Reparos
III.2.2.1.5 - Setor de Almoxarifado
III.2.2.2 - Seção de Orçamento e Controle
III.2.2.2.1 - Setor de Contabilidade
III.2.2.3 - Seção de Pessoal
III.2.3 - Diretoria Técnica
III.2.3.1 - Seção de Nutrição
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III.2.3.1.1 - Setor de Produção de Alimentos
III.2.3.1.2 - Setor de Preparo e Distribuição de Alimentos
III.2.3.2 - Seção de Mamíferos
III.2.3.3 - Seção de Répteis e Anfíbios
III.2.3.4 - Seção de Aves
III.2.3.5 - Seção de Veterinária
III.3 - Departamento de Controle Ambiental
III.3.1 - Seção de Estudos e Projetos
III.3.2 - Seção de Fiscalização e Controle
CAPITULO III
ATRIBUIÇÕES
[...]
Art. 17- Ao Departamento de Parques e Jardins, tal como definido no
artigo 7°, do Decreto Municipal nº 4534, de 12 de setembro de 1983,
incumbe:
I - implantar e executar programas e atividades que estimulem a criação e ampliação de parques, jardins públicos e particulares, reservas
biológicas, hortas comunitárias e caseiras;
II - promover e estimular a produção e a reprodução de sementes e
mudas, para uso próprio e fornecimento à população;
III - estabelecer normas técnicas de plantios, tratos culturais e fitossanitários;
IV - plantar e conservar vegetação nas vias e logradouros urbanos;
V - realizar pesquisas sobre alimentação e propagação de espécies
vegetais e animais, práticas de combate às pragas, doenças e ervas
daninhas;
VI - criar, manter e desenvolver herbário, xiloteca e carpoteca, visando
a identificação e ilustração de espécies vegetais para uso próprio e do
público em geral;
VII - manter e ampliar biblioteca especializada;
VIII - realizar o levantamento e cadastramento dos logradouros urbanos municipais e de seus equipamentos, em cooperação com a Processamento de Dados do Município de Belo Horizonte S/A (PRODABEL);
IX - manter, administrar e preservar logradouros públicos, propondo a
reparação de danos e medidas corretivas de ordem urbanística;
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X - estabelecer intercâmbio com órgãos e entidades, públicos e privados, nacionais ou internacionais, objetivando troca de conhecimento
e informações.
Art. 18 - A Seção de Estudos e Projetos incumbe:
[...]
III - realizar e manter atualizado o levantamento e cadastramento
dos logradouros urbanos municipais com destinação de “área verde”
e/ou “área de lazer”, com detalhamento topográfico, em cooperação
com a Processamento de Dados do Município de Belo Horizonte S/A
(PRODABEL);
IV - executar, por solicitação do Secretário Municipal do Meio
Ambiente, projetos urbanísticos, arquitetônicos e paisagísticos para
parques, praças, lagos e demais logradouros;
V - acompanhar a execução dos projetos elaborados pela Seção;
VI - propor prioridades após estudos, para urbanização de áreas com
destinação de áreas verdes e/ou de lazer;
VII - sugerir, após estudos minuciosos, a desapropriação de áreas
particulares, para transformação em áreas públicas de lazer e/ou
recreação;
VIII - estudar e propor medidas de ordem urbanística em benefício
dos logradouros sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente;
IX - participar da análise e aprovação dos projetos de loteamentos
urbanos, juntamente com os demais órgãos envolvidos, visando assegurar a adequação dos locais destinados a área verde à sua finalidade;
X - executar projetos de complementação, equipamentos de recreação,
composição sazonal paisagística, mobiliário urbano, monumentos;
esculturas e artes;
((XI - instruir processos e papeletas e apresentar relatórios sobre
assuntos referentes à sua área;
XII - fornecer subsídios sobre sua área, para a elaboração de instrumentos executivos e de controle;
XIII - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas
funções, que lhe forem atribuídas.))
Art. 19 - À Seção de Implantação incumbe:
I - estabelecer normas técnicas de plantio, tratos culturais, fitossanitários e outros a serem adotados pelo Departamento de Parques e
Jardins;
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II - promover a produção, reprodução e cultivo de espécimes vegetais,
para atender aos programas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
III - manter herbário, xiloteca e carpoteca destinada à identificação e
ilustração de espécies vegetais do município;
IV - articular-se com órgãos governamentais e particulares afins,
visando dotar de técnicas sempre atualizadas os Setores sob sua
responsabilidade;
V - realizar e manter atualizado o levantamento das vias do Município, arboriza das e a serem arborizadas, procurando estabelecer as
prioridades,
VI - orientar, supervisionar, coordenar e controlar os trabalhos dos
Setores que lhe são subordinados;
VII - instruir processos e papeletas e apresentar relatórios sobre
assuntos referentes a área;
VIII - fornecer subsídios sobre sua área, para a elaboração de instrumentos executivos e de controle; de suas funções,
IX - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza que lhe
forem atribuídas.
Art. 20 - Ao Setor de Produção de Mudas incumbe:
I - produzir, reproduzir e cultivar espécimes vegetais para atender aos
programas da Secretaria;
II - realizar pesquisas sobre aclimatação e propagação de espécies vegetais, visando selecionar espécies adequadas à arborização, parques,
praças e jardins;
III - combater as pragas, doenças e ervas daninhas em viveiros;
IV - manter controle atualizado do estoque de mudas, por espécie e
tamanho, disponíveis para plantio definitivo;
V - manter e administrar os viveiros municipais, visando a aquisição
e multiplicação de plantas destinadas aos parques, jardins, praças e
arborização;
VI - manter entendimentos com os demais setores, a fim de obter a
previsão de consumo de mudas, de cada um;
VII - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de relatórios
e pareceres;
VIII - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas
funções, que lhe forem atribuídas.
Art. 21 - Ao Setor de Plantio e Tratos Culturais incumbe:
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I - executar a arborização das vias e logradouros públicos municipais, segundo orientação de prioridades estabelecidas pela Seção de
Implantação;
II - executar os tratos culturais adequados para o bom desenvolvimento da arborização da Capital, através de capina, desbrota, adubação e
outras que vierem a ser recomendadas pela Seção de Implantação;
III - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de relatórios
e pareceres;
IV - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas
funções, que Ihe forem atribuídas.
Art. 22 - Ao Setor de Herbário, Xiloteca e Carpoteca incumbe:
I - criar, manter e ampliar herbário, xiloteca e carpoteca, destinados à
identificação e ilustração de espécies vegetais do Município.
II - articular-se com entidades governamentais e particulares afins,
visando utilização de técnicas atualizadas de conservação de folhas,
flores, frutas e madeira das diferentes espécies vegetais do Município,
III - implantar e manter áreas de plantio das diferentes espécies do
Município, visando a obtenção de material para fins de estudos, pesquisas e apoio didático e no futuro, à instalação do Jardim Botânico
do Município;
IV - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de relatórios
e pareceres;
V - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas
funções, que lhe forem atribuídas.
Art. 23 - À Seção de Manutenção e Conservação incumbe:
I - promover a administração de todos os serviços de conserva de
jardins do Município;
II - manter em bom estado os jardins, praças, canteiros de avenidas e
lagos existentes no Município, tomando as providências necessárias
para o embelezamento dos mesmos;
III - promover a conservação e reparos dos danos verificados em parques, jardins, praças, lagos e outros logradouros públicos municipais;
IV - realizar a conservação e manutenção de áreas gramadas e ajardinadas em praças, jardins, vias e logradouros públicos através de
práticas recomendáveis;
V - promover a conservação da arborização das vias e logradouros
públicos municipais;
VI - zelar pela manutenção e conservação dos monumentos do
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Município;
VII - promover medidas que visem manter em bom estado fitossanitário a vegetação dos parques, praças, jardins, hortos e reservas
biológicas do Município;
[...]
X - instruir processos e papeletas e apresentar relatório sobre assuntos
referentes à área;
XI - fornecer subsídios sobre sua área, para a elaboração de instrumentos executivos e de controle;
XII - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas
funções, que lhe forem atribuídas.
Art. 24 - Ao Setor de Poda e Reposição incumbe:
I - executar todos os serviços necessários para manter em bom estado
de conservação as praças, jardins, canteiros de avenidas e lagos
existentes no Município, tomando as providências necessárias para o
embelezamento dos mesmos;
II - executar a conservação da arborização das vias e logradouros públicos municipais, através de supressões, podas e replantios, segundo
técnicas e práticas recomendáveis;
III - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração dos relatórios
e pareceres;
IV - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas
funções, que lhe forem atribuídas.
Art. 25 - Ao Setor de Conservação e Reparos incumbe:
I - executar a conservação dos logradouros públicos, reparando os
danos verificados em parques, praças, jardins, lagos e outros próprios
municipais;
II - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de relatórios e
pareceres;
III - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas
funções, que lhe forem atribuídas.
Art. 26 - Ao Setor de Profilaxia e Fitossanitarismo incumbe:
I - executar medidas que visem manter em bom estado fitossanitário a
vegetação dos parques, praças, jardins, hortos e reservas biológicas do
Município:
II - fazer o registro das pragas e doenças ocorridas, bem como do tratamento realizado nas espécimes vegetais sob seus cuidados;
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III - fazer pesquisa visando a adoção de técnicas mais recomendáveis
para atingir os objetivos previstos;
IV - manter intercâmbio com órgãos governamentais e particulares
afins, visando o aprimoramento de técnicas para o bom desempenho
das atividades do Setor;
V - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de relatórios e
pareceres;
VI - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas
funções, que lhe forem atribuídas.
[...]
Art. 28 - A Seção de Administração de Parques incumbe:
I - promover a implantação, ampliação, conservação e manutenção dos
parques e reservas biológicas do Município;
II - estabelecer normas de fiscalização de todos os concessionários de
serviços recreativos, bem como bares, restaurantes e outros existentes
nos parques municipais, em sintonia com a Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e Abastecimento;
III - estudar e propor medidas de ordem urbanística em benefício dos
logradouros sob sua responsabilidade;
IV - estabelecer intercâmbio e troca de informações com entidades
afins, visando o bom desempenho de suas funções,
[...]
Art. 29 - Ao Parque Américo Renné Giannetti incumbe:
I - promover, coordenar c executar programas e projetos relacionados
com a implementação de atividades culturais, recreativas e de lazer no
Parque;
II - conservar e manter em perfeitas condições espaços físicos necessários ao acesso do público às áreas do Parque;
III - adotar medidas de proteção ambiental e ecológicas, nas áreas
internas do Parque;
IV - conservar e reparar, quando necessário, os equipamentos e instalações existentes no Parque;
V - articular-se com entidades culturais, folclóricas, artísticas e esportivas, objetivando a elaboração do calendário de eventos do Parque;
VI - contactar com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
- IBDF, nos assuntos de interesse do Parque;
Art. 30 - Ao Parque Professor Guilherme Lage incumbe:
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I - promover, coordenar e executar programas e projetos relacionados
com a implementação de atividades culturais, recreativas e de lazer no
Parque;
II - conservar e manter em perfeitas condições, espaços físicos necessários ao acesso do público às áreas do Parque;
III - adotar medidas de proteção ambiental e ecológica, nas áreas
internas do Parque;
IV - conservar e reparar, quando necessário, os equipamentos e instalações existentes no Parque;
V - articular-se com entidades culturais, folclóricas, artísticas e esportivas, objetivando a elaboração do calendário de eventos do Parque;
VI - contactar com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
- IBDF, nos assuntos de interesse do Parque;
Art. 31 - Ao Setor de Reservas Biológicas incumbe:
I - cadastrar as unidades de preservação do Município;
II - definir, elaborar e coordenar projetos integrados de sistema de
segurança, administração de usos e manejo específico a cada unidade
de preservação;
III - propor e executar projetos para inventariar a fauna e a flora das
unidades de preservação do Município;
IV - formular plano diretor ou gerenciar a classificação das unidades
de preservação do Município;
[...]
VIII - montar coleção básica das espécies da fauna e da flora, bem
como sítios de interesse das áreas de preservação;
[...]
Art. 33 - A estrutura administrativa do Jardim Zoológico Sargento Sílvio Hollenbach, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tal como
estabelecido no artigo 3° deste Regimento, á a seguinte:
III.2 - Jardim Zoológico Sargento Silvio Hollenbach
[...]
III.2.2.1.1 - Setor de Conservação de Áreas Verdes e Jardins
[...]
Art. 40 - Ao Setor de Conservação de Áreas Verdes incumbe:
I - cuidar da conservação das áreas verdes e preservação permanente
das mesmas;
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II - manter os gramados e jardins públicos em boas condições;
III - cuidar da arborização pública;
IV - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de relatórios
e pareceres;
V - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas
funções, que lhe forem atribuídas.
[...]
Art. 42 - Ao Setor de Manutenção e Limpeza incumbe:
I - manter limpo o sistema viário, gramados e jardins do Jardim Zoológico Sargento Silvio Hollenbach;
[...]
Art. 60 - Ao Departamento de Controle Ambiental, tal como definido
no artigo 8°, do Decreto municipal nº 4.534, de 1 2 de setembro de
1983, incumbe:
I - implantar e executar a fiscalização da proteção, conservação e melhoria das reservas biológicas e do meio ambiente;
II - Implantar e executar a fiscalização do plantio e conservação da
arborização das vias, praças, parques, hortos, jardins e outros logradouros urbanos;
III - cadastrar as atividades extrativas minerais do Município, objetivando o controle ambiental;
IV - coibir as agressões ao meio ambiente, visando ao enquadramento
da infração cometida na legislação própria;
V - orientar e responder consultas de interessados, quanto ao cumprimento de normas, diretrizes e políticas de proteção, conservação e
melhoria do meio ambiente;
VI - promover campanhas de conscientização da população quanto à
necessidade de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.
Art. 61 - À Seção de Estudos e Projetos incumbe:
I - promover o estudo de normas técnicas e estabelecer padrões de
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, observadas as
legislações federal e estadual pertinentes e os objetivos definidos no
Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Município;
II - compatibilizar os planos, projetos e atividades de proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente, definidos pelo Executivo
Municipal, com outros estabelecidos nas demais esferas de governo,
objetivando a conjugação de esforços para o melhor alcance dos objetivos colimados;
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III - promover a execução de medidas de prevenção e de combate à
poluição ambiental;
IV - controlar e disciplinar a implantação e operação de atividades de
qualquer natureza que possam atentar contra o meio ambiente, estabelecendo as medidas preventivas indispensáveis à sua aprovação;
V - responder a consultas sobre a matéria de sua competência, orientando os interessados e o público em geral quanto à aplicação das
normas de proteção ambiental;
VI - promover medidas de conscientização da população sobre necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente;
[...]
Art. 62 - À Seção de Fiscalização e Controle incumbe:
I - executar a fiscalização da proteção, conservação e melhoria das
reservas biológicas e do meio ambiente;
II - executar a fiscalização do plantio e conservação da arborização das
vias, praças, parques, hortos, jardins e outros logradouros urbanos;
III - cadastrar as atividades extrativas minerais no município, objetivando o controle ambiental;
IV - exercer a ação fiscalizadora, diretamente ou por delegação, no
tocante à observância das normas contidas na legislação de proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente;
[...]
VI - exercer a punição dos infratores, nos casos de não cumprimento
da legislação de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente,
inclusive propor a criação de mecanismos e instrumentos e a execução
de medidas que assegurem a defesa ambiental
[...]
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 075
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Âmbito e conteúdo: O Decreto n° 5.362, de 4 de Junho de 1986, aprova o
regimento interno do Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de
Belo Horizonte (Comam).
REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1º - Este Regimento estabelece as normas de organização e funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município
de Belo Horizonte - COMAM.
[...]
CAPITULO II
DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA
Art. 2 “O COMAM foi criado como órgão colegiado, composto por 15
(quinze) membros, com ação normativa e de assessoramento, pela Lei
n° 4253, de 04 de dezembro de 1985.
I – formular as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente;
II – promover medidas destinadas à melhoria da qualidade de vida no
Município;
III – estabelecer as normas e os padrões de proteção, conservação
e melhoria do meio ambiente para o Município de Belo Horizonte,
observadas as legislações federal e estadual;
IV – opinar, previamente, sobre os planos e programas anuais e plurianuais de trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
V – decidir, em segunda instância administrativa, sobre a concessão
de licenças e aplicação de penalidades previstas na Lei n° 4253, de 04
de dezembro de 1985, e sua regulamentação;
VI – deliberar sobre a procedência de impugnação, sob a dimensão
ambiental, relativa às iniciativas de projetos do Poder Público ou
de entidades por este mantidas, destinadas à implantação física do
Município;
VII – avocar a si exame e decisão sobre qualquer assunto que julgar de
importância para a Política Municipal de Meio Ambiente, respeitado o
disposto no artigo 2° deste Regimento;
IX – atuar no sentido de formar consciência pública da necessidade de
proteger, conservar e melhorar o meio ambiente;
X – responder a consulta sobre matéria de sua competência”.
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339
Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 075
Título: Legislação Municipal
Portaria n° 003, de 1º de Julho de 1986
Data(s): 1986
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Portaria n° 003, de 1º de Julho de 1986, dispõe sobre
a normalização da doação de mudas de árvores e de plantas ornamentais.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente, em virtude da desorganização
provocada pelo constante aumento da distribuição de mudas, resolveu que o
Setor de Produção de Mudas só poderia distribuir as espécies aos portadores
de autorização expedida por ele. Instituiu também local, dia da semana e horário
para entrega.
“O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do disposto no artigo 2º - item XI – do Decreto
nº4534 de 12 de setembro de 1983 e considerando o aumento constante de solicitações de doação de mudas, cujo atendimento pelo Setor
de Produção de Mudas, de forma desordenada, tem trazido sérios
prejuízos ao bom funcionamento daquele Setor,
RESOLVE:
Art. 1 “O Setor de produção de Mudas só fornecerá mudas aos portadores de autorização emitida pelo Secretário Municipal de Meio
Ambiente ou pelo Diretor do Departamento de Parques e Jardins.
Parágrafo único – A entrega das mudas se dará na portaria do Setor,
de acordo com as especificações da autorização, não sendo permitida
a entrada de pessoas estranhas ao quadro de pessoal da SMMA no
interior do Setor de Produção de Mudas.
Art. 2 O fornecimento de mudas a que se refere o artigo 1° desta
portaria, será realizado somente nas terças-feiras úteis, no horário de
12 às 16 horas.
Art. 3 Fica limitado em 05 (cinco) o número máximo de mudas a serem
dados por pessoa, excetuando-se as doações de interesse da Chefia do
Executivo Municipal”.
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Código de referência: BRMGAPCBH// C.11 / a - 075
Título: Legislação Municipal
Portaria n° 2.863, de 17 de outubro de 1986
Data(s): 1986
Nível de descrição: item documental
Dimensão e suporte: 1 encadernação, textual
Condições de acesso: sem restrições
Âmbito e conteúdo: A Portaria n° 2.863, de 17 de outubro de 1986, dispõe
sobre a nomeação de pessoal para integrar ao Conselho Municipal do Meio
Ambiente do Município do Meio Ambiente (Comam).
“O Prefeito Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições,
resolve nomear as pessoal abaixo relacionadas para integrarem o Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município do Meio Ambiente –
COMAM, criado pela Lei n° 4253/86 e regulamentado pelo Decreto n°
5362/86: Secretário Irã da Silva Cardoso, que atuará como Presidente,
tendo por suplente o Dr. Egídio de Pádua Correa (Secretário Adjunto);
Celso José de Melo Franco, efetivo e suplente, Maurício Soares Pereira; Dimas de Melo Braz, efetivo; suplente, Renato Camporali Cordeiro;
Renato Nogueira da Silva, efetivo e, suplente, José Fernando Matos
Haddad; Eduardo Nascimento, efetivo; José Andrade de Resede,
suplente; Dirceu Coutinho e Euvezio Antunes de Carvalho, respectivamente efetivo e suplente; Elias Michel farah e Nelson Moreira de
Avelar, efetivo e suplente; Marcus Ferreira de Sousa e Carlos Roberto
Lopes Gouveia, efetivo e suplente; Benjamim Campolina de Avelar
Marques e Adelino Guillen Taboada, efetivo e suplente, respectivamente; Yara Landre Marques e Clair José Benfica, efetiva e suplente;
Carlos Alberto Silva e Luiz Carlos Vasconcelos, efetivo e suplente,
Ildefonso Silveira de carvalho e Bolivar Miranda de Lima, efetivo e
suplente; Leila Maria Franca de Araújo Cunha e Antônio Lopes Neto,
efetiva e suplente; Aloísio Barbosa de Oliveira e Abílio Machado,
efetivo e suplente e José Geraldo de Oliveira e Júlio Ferreira, respectivamente efetivo e suplente.
Belo Horizonte, 17 de outubro de 1986.
O Prefeito
(a) Sérgio Ferrara
Publicado no “Minas Gerais” de 18.10.86
Retificada em 21.10.86”
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As publicações desta linha editorial referem-se
a temáticas relativas ao Patrimônio Cultural, ou
seja, ao conjunto das diversas manifestações e
práticas produzidas ao longo do tempo, seja no
campo das artes, dos saberes, das celebrações,
das formas de expressão e dos modos de viver
ou na paisagem da própria cidade, com seus
atributos naturais, intangíveis e ediﬁcados bem
como do patrimônio documental e museal.
O objetivo é potencializar a salvaguarda
do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte,
garantindo o direito à memória, contribuindo
para o seu conhecimento e disseminação, bem
como provocando a re�lexão sobre a diversidade
cultural e identitária presente na cidade.
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A Série Integrando Conhecimentos
foi criada nas comemorações dos
25 anos do Arquivo Público da
Cidade de Belo Horizonte, em 2016.
Ela visa à promoção de relações
do APCBH com instituições
parceiras com vistas à produção
de publicações que evidenciem as
diversas formas de colaboração e
de interação interinstitucionais para
a produção de conhecimentos em
diferentes áreas do saber.

