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RESOLUÇÃO N. 9

Aprova o Regulamento da Secreta-
ria da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE MINAS GERAIS DECRETA:

--
Art. 1." Fica aprovado o Regulamento da Se-

cretaria da Assembléia Legislativa do Estado dle Mi-
nas Gerais, organizado pela Comissão Executiva,
nos termos do art. 47, S 4.°, do Regimento Interno.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Sala das sessões, 25 de outubro de 1937.

Dorinato. de Oliveira Lima, Presidente.
José Ma1'tins Prates, 1.0 Secretario.
A1'i Teixeim da Costa, 2.° Secretario.
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REGULAMENTO DA SECRETARIA DA ASSEM-
BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS

CAPITULO I

Da Secretaria

Art. 1.n A Secretariada Assembléia Legislati-
va do Estado de Minas Gerais reger-se-á por êste Re-
gulamento.

Dos fins

Art. 2." A Secretaria terá por fim executar os
serviços inherentes ao funcionamento da Assembléia
Legislativa. .

Art. 3." Os serviços da Secretaria constarão de
todos os trabalhos que, dentro dêste Regulamento,
lhe forem afetos pela Mesa e pelas Comissões perma-
nentes da Assembléia.

Da direção

Art. 4." Todos os serviços da Secretaria serão
superintendidos pelo 1.0 secretário, nos termos :db Re-,
gimento Interno, cabendo á Mesa preencher as la-
cunas deste Regulamento, do qual será interprete.
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Da organiação
Art. 5.° A Secretaria da .Assembleia, cujo nume-

ro de funcionários se acha discriminado na tabela
de venci.mentos, terá a seguinte organização:

I Diretoria Geral
Secretaria da Presidência
Arquivo e Almoxarifado
Biblioteca
Portaria.

II - Diretoria da Taquig'ra!ia e dos Serviços Legis-
lativos

Taquigrafia
Atas
Anais
Avulsos

!lI - Diretoria dos Servicos ele Expediente e Conta-
bilidade .

ExpedJiente em ,geral
Protocolo
Contabilidade
Sinópse.

CAPITULO 11

DOS SERVIÇOS
Secção I

DA DIRECTORIA GERAL
Das requisições

Art. 6.° As requisições relativas ás dotações de
material, a serem expedidas pela Secretaria ,da As-
sembléia á Secretaria das Finanças, serão feitas por
ordem :0 diretor geral, depois de autorizadas as des-
pesas pelo 1." secretário, a cuja assinatura serão sub-
metdJos os oficios-requisição.

Art. 7." Para o suprimento necessário ás des-
pesas da Secretaria serão extrai das requisiçcGs a fa-
vor do porteiro ou do funcionário que o diretor geral
designar.
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Art. 8./ÍAs requisições para pagamento das dota-

ções referentes ao pessoal, serão feitas á Secretaria
das Finanças mediante fôlhas de pagamento men-
sais.

S 1." As fôlhas de pagamento ode ajuda die custo
e subsidio dos deputados, inclusive as da Comissão
de Representação, serão assinadas pelo 1." secretá-
rio e por êste enviadas, acompanhadas de oficio-re-
quisição, á Secretaria das Finanças.

S 2." Q'uanto ás fôlhas de pagamento :dbs vencr-
mentos do pessoal à'a Secretaria, serão assinadas e en-
caminhadas á repartição pagadora pelo diretor geral,
na fórma do disposto no art. 80, n. XXII, indepen-
dentemente de oficio, devendo delas constar, :dliscri-
minadamente, as diversas parcelas de que se com-
põem os vencimentos de cada funcionário, em colu-
nas separadas, bem como a sôma das quantias regis-
tradas em cada coluna e a sÔIlla geral.

Do processo de compras de material e respectivo
pagamento

Art. 9." A aquisição de objetos de expediente,
moveis, materiais diversos e quaisquer compras, a
serem feitas pela Diretoria Geral, deverá ser pro-
cessada mediante concurrência publica, salvo quando
se tratar de compra de pequenos objetos.

S Lu Uma vez realizada e aprovada pelo 1." Se-
cretário a concurrência, a Diretoria Geral expedirá
ao fornecedor pedl.ido do material a ser fornecido, es-
pecificando a quantidade, qualidade e prêço unitário.

S 2. fi O fornecf>i'Or deverá fazer acompanhar a
fatura de 1 requerimento á Diretoria Geral, pedindo
pagamento, devendo êsse requerimento vir acompa-
nhado da requisição do material que lhe foi enco-
mendado.

S 3." Recebida a fatura, a Diretoria Geral- man-
dará conferi-Ia e informar o requerimento pela secção
competente, submetendo, em seguida, o processo ao
"pague-se" do 1.0 secretário.
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S 4.° Sómente serão liquidadas as contas de for-
necimentos á Secretaria, depois de devidamente exa-
minadas, e autorizado o pagamento pelo 1.0 sceretá-
rio, e nenhum pagamento será efetuado sem que a
parte interessada apresente o respectivo recibo.

Dos balancetes mensais

Art. 10. A Diretoria Geral remeterá até o dia
25 de cada mês, de acôrdo com o disposto no art. 80,
n. XXVI, para exame e aprovação do 1.0 secretário,
as..contas liqu~dladas do mês anterior que, uma vez
aprovadas, deverão ser encaminhadas ao Arquivo.

Do Arq.uivo

Art. 11. Ao Arquivo diaIAssembléia Legislativa
serão recolhi'd1os todos os papeis e documentos, logo
que tiverem findo o seu a!!damento, ou, se o não ti-
verem, depois de encerrada a sessão legislativa.

Parágrafo unico. Todos os papeis de ata despa-
chados "Arquive-se" ou "Inteirada", assim como os
de andamento findo, deverão ser recolhidos ao Arqui-
vo no dia imediato ao da sessão a que se referirem.

Art. 12. Todos os papeis, ou documentos, reco-
lhidos ao Arquivo, serão catalogados, acondicionados
e conservados.

Parágrafo unico. O acondicionamento dos l?~-
peis, ou documentos, deve ser feito de modo a facIlI-
tar, quando necessário, a sua busca.

Art. 13. Os documentos que tenham de ser re-
metidos ao ArquiYo deverão ser relacionados em pro-
tocolo, assinado pelo funcionário que o remeter, pas-
sando recibo o arquivista.

S 1.0 Os papeis ou documentos, que instruirem as
petições e representações dirigidas á A~sembléia, se-
rão recolhidos oportunamente ao ArqUIvo.

S 2." Esses papeis, ou documentos, só p~:ierão ser
restituidos a quem de direito, mediante reCIbo passa-
do no proprio corpo do requerimento, ou .representa-
ção, precedendo despacho do 1.0 secretano.
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S 3." No caso de se tratar de papeis, ou documen-

toc, que hajam servido de base a qualquer resolução
da Assembléia, só será permittido dar-se, a quem de
direito, certidão do teôr dos mesmos.

Da escrituração referente aos deputados

Art. 14. O registro histórico dos fatos relativos
ao exerci cio do man,dato dos dleputados será feito, pe-
lo Arquivo, em fichas.

Parágrafo unico. O registro obedecerá á o~dem
alfabética dos nomes dos deputados, e será feito pelo
lançamento, relativamente a cada um, de acôrkfo com
os documentos oficiais competentes, das notas concer-
nentes á d!ata da eleição, pósse, exercicio e demais
ocurrências verificadas no desempenho .crosrespecti-
vos mandatos.

Das certidões

Art. 15.. Os pedidos de certidões deverão ser di-
rigidos ao diretor geral.

Parágrafo unico. iAs certidões serão passadas pe-
lo chefe do Arquivo e Almoxarifado e em seguida su-
bscritas e autenticadas pelo diretor geral.

Do Almoxarifado

Art. 16. No Almoxarifado será depositado e
de\'idamente relacionado todo o material de expe-
diente destinado á Secretaria.

Parágrafo unico. Esse material sómente poderá
ser retirado em virtude de requisições visadas pelos
diretores.

Da Biblioteca

Art. 17. .A Biblioteca será constituida pelas
obras e periodicos, relativos á legislacão ao direito
e á economia social, e, tambem, pelos que' interessem
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á cultura histórica, cientifica, filosófica e literária.
S 1.0 A Biblioteca será privativa dos deputados

e dos funcionários da Assembléia.
S 2.° A Biblioteca de\'erá estar, ordinariamente,

aberta durante as horas de exped'iente, e, extraordi-
nariamente, quando assim o determinarem a Mesa
ou o diretor geral.

Art. 18. Haverá na Biblioteca, livros de regis-
tro de aquisição, doação e permuta de obras.

Art. 19. Os volumes da Biblioteca, folhetos, li-
vros, anais e periodicos deverão ser, para o efeito de
sua conservação, uma vez ao menos por ano, trata-
dos um a um.

Art. 20. Haverá dois catalogas de livros - o al-
iabetico (nominal e por assunto) e o topográfico
(por estantes) . .

Art. 21. E' proibida a retirada de qualquer vo-
lume da sala da Biblioteca, a não ser em caso de re-
quisição da Mesa, dos deputados e dos diretores.

Parágrafo unico. Os volumes retirados deverão
ser devolvidos dentro :do prazo 'd'e 15 dias.

Da Portaria

Art. 22. A Portaria da Assembléia Legislativa
cuidará da segurança e asseio da sua séde, dos ser-
viços do recinto, gabinetes, salas, galerias e mais de-
pendências do edificio, fiscalização ,do ingresso nas
mesmas, enderêço dos deputados e do pessoal da Se-
cretaria, remessa e recebimento de correspondência.
publicações e bandeira.

Parágrafo unico. Durante o funcionamento da
Assembléia os serviços de limpesa do edificio, em tô-
das as suas salas e dependências, serão feitos das S
ás 10 horas, devendo os funcionários deles encarrega-
dos, estar de novo presentes á Secretaria ás 11 e
meia horas.

No interregno das sessões legislativas tais ser-
viços terão inicio ás 10 e meia horas.

Art. 23. Para atender aos serviços da reparti.
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ção, o porteiro, ouvi\:l.o o diretor geral, distribuirá o
pessoal ,dl€ acôrdo com as necessidades dos mesmos
serviços.

Art. 24. Os funcionários da Portaria não pode-
rão se retirar da Assembléia enquanto nesta perma-
necer qualquer .dos diretores.

Dos endereço8

Art. 25. A Portaria organizará, ao inicio de ca-
da sessão legislativa, uma relação de todos os depu-
tados e de todo o pessoal da Secretaria, com as res-
pectivas residências, e o endereço par~ a correspon-
dencia postal, telegráfica e telefônica.

Parágrafo unÍCo. Qualquer modificação, veri-
ficadJa durante a sessão legislativa, nêsse enderêço,
deverá ser logo registrada.

Art. 26. O porteiro procurará obter dos depu-
tados que se ausentarem durante a sessão legislati-
va, ou no interregno dos trabalhos parlamentares, os
respectivos enderêços, para o caso de ser necessária
qualquer communicação oficial.

Art. 27. Os funcionário[4 que se ausentarem; da
Capital, por motivo de licença ou outro qualquer, de-
verão, igualmente, comunicar seus enderêços ao por-
teiro.

Da r.nrrespondencia recebida

Art. 28. Toda correspondencia .enviada á As-
sembléia e ás Comissões, inclusive os documentos tra-
zidos pessoalmente pelos interessados, ou seus pro-
curadores, será recebida pela Portaria, que a passa-
rá, intacta, ao diretor geral.

Parágrafo unico. A correspondencia de caratel'
particular será entregue pelo porteiro aos seus des-
tinatarios.
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Do ingresso 1/0 edificio

Art. 29. O ingresso ie pessôas no edificio da
Assembléia será fiscalizado pelo pessoal da Portaria,
auxiliado por guardas civis, ú disposição da Mesa.

Parágrafo unico. Qualquer incidente verificado
entre as pessôas presentes deverá ser comunicado
ao porteiro, ou, dada a sua gravidad'.e, diretamente,
ao diretor geral da Secretaria, ou ainda á _propria
Mesa.

Da sala dos chapéus

Art. 30. Haverá na Assembléia um comparti-
mento destinado á guarda dos chapéus dos deputa:1os,
funcionários da Casa e representantes da imprensa.
em efetivo exercicio na Assembléia.

Parágrafo unico. Enquanto permanecer na Ca-
sa. um deputado, não poderá o encarregado da sala
dos chapéus dela se. retirar.

Das rfUle1'ia.~

Art. 31. As pes ôas que se destinarem ás gale-
rias deverão estar decentemente vestidas.
. S 1.0 Nenhuma das pessôas que pretenda assis-

tir ás sessões poierá conduzir armas.
S 2." Nenhum dos espectadores çoderá manifes-

tar-s'~ sôbre as ocurrência' do recinto, nem para
aplaudir, nein para protestar.

Do recinto das sessões

Art. 32. No recinto das sessões da Assembléia
Legislativa sómente serão admiti~os deput~dos e
funcionários eJa Secretaria em servIço exclUsIVO da
sessão.

Parágrafo unico. Qualquer pessôa estranha que
penetrar no recinto d~s sessées,. duran~e os. trabal~:~~
da Assembléia, devera ser convIdada, ImedIatamel.l<;,
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a retirar-se e no caso de recusa será retiraQa :?"n;-
pulsóriamente.

Da sala do café

Art. 33. Haverá na Assembléia uma sala espe-
cial para servir café.

Parágrafo unico. O encarregado dêsse servico e
seus auxiliares serão responsáveis pelos utensÍlios
que lhes forem confiad'os, apresentando aquêle ao
porteiro uma relação dos objetos acaso inutilizados
no mesmo serviço.

Do policiamento

Art. 34 . .o policiamento do edificio da Assem-
bléia e de suas dependências compete, privativamen-
te, á Comissão Executiva, sob a suprema direcção de
seu presidente, sern intervenção de qualquer outro
poder, e será feito com o pessoal da Casa.

Parágrafo unico. Esse policiamento poderá ser
feito também por 'fôrça publica e agentes :1e policia
ccmum, requisitados ao Govêrno pela Mesa, e postos
á sua inteira e exclusiva disposição, estabelecendo-se,
si fôr julgado necessário, uma guarda permanente
no edificio.

Art. 35. Os espectadores que perturbarem a
sessão serão obrigados a sair ,imediatamente, do edi-
ficio da Assembléia.

Art. 36. Quando, no edifício da Assembléia, se
cometer algum delito, efetuar-se-á a prisão do crimi-
noso, abrindo-se inquérito, sob a direção de um dos
membros ,ia Comissfw Executiva, designado pelo pr~-
sidente.

Dos telefones

Art. 37. Serão instalados telefones nas residên-
cias do presidente, cos diretores da Secretaria e do
secretário da presidência.

..
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S 1.0 Nos telefones da Assembléia só deverão
falar üs deputados, os funcionários -doa Secretaria, os
representantes da imprensa em efetivo exercicio na
mesma Assembléia.

S 2." Só com autorização expressa de um d~pu-
tado ou de um funcionário da Secretaria, poderão as
pessôas estranhas á Assembléia fazer uso dos apare-
lhos telefonicos desta.

S 3.° As comunicações interurbanas sómente po-
derão ser feitas pela Mesa da Assembléia, ou por sua
ordem, em aparelho previamente determinado, de
acôrdo com a Companhia Telefônica.

Da bandeira

Art. 38. A band!eira será hasteada em tôdas as
datas de festa nacional ou estadual.

S L" Quando a Assembléia suspender a sessão
em sinal de pezar, ou por motivo de luto nacional,
a bandeira será posta a meia adriça.

S 2." No "Dia da Bandeira" deverão ser hastea-
das, com tôda a solenidade e na presença da Mesa,
dos diretores da Secretaria e demais funcionários,
as bandeiras nacional e estadual.

Da Secretaria de C01nissões

Art. 39. O serviço da secretaria das Comissões
ficará subordinado á orientação e fiscalização do as-
sistente da Diretoria Geral, afim de que sejam esta-
belecidas normas unifórmes para o mesmo sel"viço,
em tôdas as Comissões.

Art. 40. Os funcionários da Assembléia encar-
regadas 1:1.0 serviço de secretariar as Comissões, assis-
tirão a tôdas as reuniões destas, redigindo as respe-
ctivas átas, e desobrigar-se-ão de quaisquer encargos
que lhes forem cometidos, de acôrdo com êste Regu-
lamento, pelos presidentes das megmas Comissões.

S L" De ca-da reunião das Comissões lavrar-se-á
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uma ata, datilografada ou manuscrita, com a sumula
do que houver ocorrido. Desta ata constarão:

a) a hora e o local em que se realizem as re-
uniões;

b) os nomes dos membros das Comissões que
comparecer9Jm e os dos que não compareceram, com
ou sem causa justificada;

c) a distribuição das materias, por assunto e re-
lator;

d) os pareceres lidos, em resumo;
e) referências sucintas dos debates.
S 2." O funcionário designado para servir de se-

cretário de qualquer Comissão ,continuará responsá-
vel pelos encargos normais que lhe incumbem, e obri-
gado ao ponto no serviço a que pertencer.

S 3.° Compete ao secretário de cada Comissão
receber do protocolo geral da Secretaria todos os pa-
peis despachados ou endereçados á Comissão.

Art. 41. Não poderão ser designados para se-
cretariar Comissões os funcionários que exerçam car-
gos técnicos na Taquigrafia.

SECÇÃO I I

DA DIRETORIA DA TAQUIGRAFIA E DOS SERVIÇOS
LEGIsLATIVOS

Art. 42. A Diretoria da Taquigrafia e dos Ser-
viços Legislativos - Taquigrafia, Atas, Anais e
Avulsos, impressos ou mimeografados - terá a seu
cargo os serdços de taquigrafia, de redação da ata
manuscrita ou datilografada, de organização e re-
visão dos Anais, de organização da ata impressa, de
c6pia de proj etos, pareceres, emel1'd'as e demais pe-
ças que devam figurar na mesma ata, e de impl:essão,
em mimeografo, dos avulsos a sevem distribuidos.

Da Taquigrafia

Art _ 43. A taquigrafia consistirá no "apanha-
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mento" e La decifração, á máquina, dos debates da
Assembléia, serviço que será executado em "quar-
tos", de acôrdo com as tabelas organizadas pelo res-
pectivo diretor.

Art. 44. No alto de cada "quarto", traduzido e
datilografado, serão indicados: o numero do dite,
"quarto", os nomes dos taquigralíos e, se se tratar de
discurso iniciado anterior emente ,o nome do orado!',
com a menção "continúa" ou "conclue".

Art. 45. Os taquigrafos não escreverão os tre-
chos lidos pelos oradores, mas deverão indicar as pri-
meiras e as ultimas palavras da leitura, afim de ser
facilitada a intercalação ulterior.

Art. 46, O ,próprio taquigrafo do "quarto", em
que tiver sido lido o trecho, fará a intercalação e, para
isso, providenciará no sentido de lhe ser o mesmo
fornecido pelo orador, caso conste de qualquer li-
vro, revista ou jornal, não existente na Secretaria
ela Assembléia.

Art. 47. Os taquigrafos deverão se esforçar por
apanhar os apartes e consigná-los com toda a fideli-
dade, especialmente quando provocarem resposta do
orador, ou de alguma forma influirem sôbre a mar-
cha dos debates.

Art. 48. Os taquigráfos entregarão os originais
datilografados ao assistente técnico, que organizará
os discursos a distribuir pelos oradores.

Art. 49. Ressalva:d'os os casos de determinação
expressa da Mesa, ou do orador, e os de impossibi-
lidade material, a juizo do diretor da Taquigrafia e
dJosServiços Legislativos, a regra será a publicação
integral de cada discurso, no dia seguinte áquele em
que houver sido proferido.

Art. 50. C[lda discurso será datilografado em
dois exemplares: um para ser entregue ao orador,
sempre que este desejar fazer a revisão, e o outro
para permanecr na Taquigrafia, afim de ser inserido
no "Diário da Assembléia", si o orador não devolver
a tempo as notas revistas, ressalvados os casos de não
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publicaçüo imed'iata a que se refere o artigo' ante-
rior.

Art. 51. A Taquigrafia não fornecerá a quem
quer que seja outras cópias do discurso, salvo por de-
terminação expressa da Mesa, ou do orador.

Art. 52. Os discursos não revistos pelo orador
sairão com esta nota no orgão oficial.

Art. 53. Quando, pelo adeantado da hora, ou
pela extensão dD discurso, ou em virtude de recomen-
dação expressa da Mesa, ou do orador, não fôr possi-
vel a publicação no dia imediato, deverá ser consigna-
da a seguinte nota no lugar competente da ata res-
pectiva. - "O Sr. F. pronunciou um discurso
que será publicado depois".

Art. 54. O diretor da Taquigrafia e dos Servi-
ços Legislativos, responsavel imediato, pelo trabalho
de sua Diretoria, adotará, com a aprovação da Mesa,
as providências internas necessárias para que o mes-
mo se realize com a devida regularidade, presteza e
exatidão.

Art. 55. O referido diretor será, j unto á Im-
prensa Oficiál, o representante autorizado 1:1'a Mesa,
em nome da qual poderá tomar todas as providências
que entender precisas ao bom and1amento do serviço,
respondendo perante a própria Mesa pelos atos que
nesse carater praticar.

Art. 56. E' absolutamente vedada a entrada de
pessôas estranhas ao serviço nos lugares onde se re-
alizarem a 'd'ecifração e revisão das notas taquigra-
ficas.

Parágrafo unico. A' disposição da Taquigrafia
haverá sempre, pelo menos, um continuo e dois guar-
das.

Da. ata impressa

. Art. 57. O .•Diário da Assembléia" publicará,
diiariamente, a ata da sessão do dia anterior, com to-
dos os pormenores dos respectivos trabalhos.

Art. 58. Os projetos, emendas, pareceres de
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Comissões, indicações, moções e mensagens serão
transcritos por extenso; e os oficios, requerimentos,
representaçoes, em sumula, com a declaração dos res-
pectivos autores.

9 1.0 As informações e os documentos não ofi-
ciais, lidos no exped'iente, em sumula, serão sómente
indicados na ata impressa, com a dec1al"açáo do ob-
jeto a que se referirem, salvo se fôr a sua publicação
integral requerida á Mesa e por ela deferida.

S 2.° As informações enviadas á Assembléia pelo
Poder Executivo, a requerimento de qualquer depu-
tado, serão publicadas, integralmente, na àta impres-
sa, antes de entregues, a quem as solicitou.

S 3.° A's informações oficiais, de caráter reser-
vado, não se dará publicidade.

9 4.° Na ata impressa não será insendo nenhum
documento sem expl essa peromissão d:a Assembléia,
ou da Mesa, por despacho do 1.0 secretário.

S 5.° Será licito.a qualquer deputado fazer inse-
rir, na ata impressa, as razees escritas do seu voto,
vencedor ou vencido, redigido em termos concisos e
sem alusões pessoais de qualquer natureza.

Art. 59. Na ata impressa serão publicados, na
integra, todos os discursos proferidos durante a ses-
são, ressalvados os casos a que se refere o artigo 49.

Art. 60, Organizada a ata, com os discursos,
apartes e falas da Presidencia, e com as materias
constantes do Expediente eà,a ordem do dia da ses-
são, deverá ser enviad-a, incontinenti, á Imprensa Ofi-
cial, em sobrecarta fechada e protocolada, para efei-
to da publicação no dia imediato.

Da ata manuscrita ou, datilografada

Art. 61. A ata malIuscrita ou datilografada re-
gistrará o numero dos deputados presentes e o dos
ausentes, e conterá uma exposição sucinta nos tra-
balhos. .

9 1.0 A ata será lavrada ainda que não haja ses-
são por falta de numero, e, neste caso, nela se men-
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cionarão os nomes dos derutados que tiverem compa-
recido, dos au entes com ou sem causa justificada, e
o expediente despachado.

S 2." Sem expressa determinação da Assem-
bléia, ou da Mesa, nenhum documento será inserido
na ata datilografada.

S 3.° Os projetos, emendas, pareceres das Comis-
sões, indicações, moções, mensagens, oficios, repre-
sentações e requerimentos de qualquer natureza, :,;e-
rão mencionados em resumo.

Ar.t. 62. A ata da ultima sessão ordinária ou
extraordinária, será redigida a tempo ,d:eser subme-
tida, antes de levantada a sessão, á discussão e apro-
vação, que 'e fará com qualquer numero de depu-
tados.

lJOS Anais

Art. 63. Os Anais da Assembléia e os indices
dos mesmos serão organizados e revistos pelo pessoal
da Diretoria d~ Taquigrafia e dos Serviços Legisla-
tivos, sob a orientação do respetivo diretor.

Parágrafo unico. Organizados os Anais, serão
remetidos, por carga, á Imprensa Oficial.

Dos avulsos impressos ou, mimeografado8

'Art. 64. De toda a materia a figurar em ordem
do dia, e de toda aquela que a Mesa julgar necessá-
rio, tirar-se-ão avulsos, impressos na Imprensa Ofi-
cial, ou no mimeografo da Assembléia.

9 1.0 O diretor da Taquigrafia e dos Serviços
Legislativos, fixará o numero de avulsos, a impri-
mir, de cada materia.

S 2.° Os avulsos referentes á ordem do dlia serão
com esta distribuidos aos deputados, na vespera de
cada sessão.

Dos serviços de cópia

Art. 65. Na Diretoria da Taquigrafia e dos
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Serviços Legislativos haverá funcionários em nume-
ro suficiente para atender ás necesisdades dos se-
guintes serviços:

I - Escrita, a máquina, dos discursos ditanos
pelos taquigrafos;

H - Cópia das materias destinadas á ata im-
pressa;

IH Datilografia da ata;
IV Cópia dos discursos lidos pelos orado-

res'
, V - Cópia de todos os papeis destinados á im-

pressão. •
Art. 66. O assistente técnico providenciará no

sentido de serem mimeografadas as peças de natureza
urgente, destinadas ao imedliato conhecimento da As-
sembléia.

SECÇÃO I I I

DA DIRETORIA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE F.
CONTABILIDADE

Art. 67: A' Diretoria dos Serviços de Expedien-
te e Contabilidade compete: o expediente em geral,
o protocolo geral e das Comissões, o registro ,do an-
damento dos trabalhos da Assembléia, a correspon-
dência a ser expedida, a escrituração do livro de ma-
tricula dos funcionários e a contabilidade.

Do expediente

Art. 68. O expediente da Secretaria da Assem-
bléia Legislativa consiste em: A •

a) protocolar e expedir toda a co~responden~la;
b) registrar o andiamento dos pr?Jeto~, sl;lbst~tu-

tivos emendas, requerimentos escrItos, mdlcaçoes,
inter~elações, moções, mensagens, oficios, represe~-
tacões e petições de qualquer natureza, havendo lI-
vro especial para cada especie de proposição. da As-
sembléia; .

/
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c) organizar, de acôrdo com esse registro, a si-
nor:se dos trabalhos legislativos;

d) preparar e fazer imprimir a lista das Co-
missões; .

e) datilografar as proposições de lei a serem en-
viadas á sancão do Governador do Estado:

f) remet~r ao secretario da Presidenciá, a tem-
po de serem lidos em sessão, os papeis que tenham
dado entrada na Secretaria e devam constar do expe-
diente.

Da lista das Comissões

Art. 69. Deverá ser organizada, no inicio de cada
sessão legislativa, uma listadas Comissões eleitas
pela Assembléia, afim de ser, depois de impressa ou
mimeografada, distribuida aos Ideputados.

Da correspondência a se?" exped1'da

Art. 70. Toda correspondencia a ser expedida
pela Secretaria da Assembléa será feita em tripli-"
cata.

Parágrafo unico. Nenhun1a correspondencia se-
rá expedida sem ser convenientemente numerada e
protocolada.

Do protocolo geral

Art. 71. Todos os papeis que tenham de ser sub-
metidos á apreciação da Assembléa, ou de transitar
pela Secretaria, serão protocolados pelo sistema de
registro em livros, ou pelo de fichas;

S 1.0 O protocoio geral do registro de d!ocumen-
tos conterá:

a) o numero de entrada do documento na Se-
cretaria, a data dessa entrada e a do respectivo do-
cumento;

b) o nome, por ordem alfabetica, do primeiro
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sinatário, ou da autoridade, ou repartição de proce-
dência;

c) o assunto, em resumo;
d) a distribuição e o andamento, mencionados

com as respectivas datas, os despachos e a remessa
ás Comissões da Assembléia, ou a qualquer 'dos ser-
viços da Secretaria; . _ .

e) a devolução, por essas Comlssoes ou serVI-
ços, devendo ser indlicados, pela sua numeração, os
projetos e os pareceres, que a cada documento se
refiram assim como a data da remessa desses pro.
jetos o~ pareceres ás Comissées respectivas e, final.,
mente a data ,do arquivamento do processo.

Art'. 72. Quando o documento a protocolar já o
haja sido em ano anterior, registrar-se-ão os indices
de tod'os os protocolos precedentes.

Art. 73. Os documentos que a Mesa despachar
ás Comissões serão protocolados em livro especial,
afim de serem recebidos pelos funcionários que $ir-
vam de secretários das mesmas, contendo esse pro-
tocolo: .

a) a especie e a data do ,documento, aSSIm como
o numero de anexos;

b) o nome, por ordem alfabetica, do primeiro
sinatário, ou dia autoridade, ou repartição de que o
documento proceda;

c) o assunto, em resumo, a data do despacho
de distribuição do documento á Comissão e a de sua
devolucão por essa Comissão, indicados, pela nume-
ração, os projetos~ ou pareceres, que a ca~a d~cumen:
to se refiram, e a data da sua remessa a Mesa 011 ;t

outra Comissão. .
Art. 74. Todas as proposições serão, na DIre-

toria do Exped:iente e Contabilidade, dispostas eI?
capas, com indicação do protocolo em que tenham S!-
do registradas e do respectivo andamento em plena-
rio. bl ,.

Do registro das proposições da Assem ela

Art. 75. Haverá, na Diretoria do Exped'iente e
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Contabilidade: l'ivros espeeIaIS nos quais será feito,
dis rimh1ada'mente, o regis ro dle todas ~s proposi-
ções da Assembléia, no termos da letra "b" do ar-
tigo 68.

Desse registro eonstarão:
a) a d1ata da apre entação Idlaproposição;
b) o assunto, em resumo';
c) o nome do apresentante, ou da Comissão;
di) as datas das discussões e vota-ções;
e) a data da remessa â sanção;
f) a data da sanção, promulgação ou véto;
g) o numero e a idata da lei;
h) a data da publicação da lei no orgão oficial.

Da sinópse

Art. 76. Ao fim de cada sessão legislativa se-
rão coligidos todos os dados fornec~d~ pelos. livros
de registro dias proposições da Assembléia, afim de,
corri eles, ser organizada a' inópse dos trabalhos, na
qual se incluirão indices alfabeticos por autol'es e
])01" materias.

SI." A sinopse dos 1Jrabalhos de cada:.sessão legis-
lativa será organizada: e impressa no Í11terregno das
sessões, para ser, no começo da sessão' seguinte, dis-
tribuida aos deputados. '

S 2." A' sinópse dos trabalhos da Assembléia
adicionar-se-á a publicação dtas atas de suas Comis-
sões.

Da matricula dos luncioná1"ios

Art. 77. Haverá, na Diretoria do Expedienle e
Contabilidade, um livro especial no qual serão regis-
trados os nomes dos funcionários, a idade, o estado ci-
vil, a datadlas nomeações, promoções, licenças, sub-
stituições, demissões e demais atos ao mesmo refe-
rentes.

S 1." O registro será feito de acôrdo com os titu-



Da escrituração

-24-

los e portarias, devendo tambem ser lançadas no LI-
vro de Matricula" todas as referência!l, ou notas ofi-
ciais da Assembléia, da Mesa, ou dos 'C1'iretores,em
virtude dias quais seja o funcionário elogiado ou re-
preendido. .

~ 2.0 Os documentos a que se refere o parágra-
fo anterior serão, depois de feito o registro, enviados
ao Arquivo, afim de serem anexados ás pastas res-
pettivas.

~ 3.0 Cada funcionário poderá compulsar não
só os seus, como os demais assentamentos lançados
no "Livro de Matricula".

Da contabilidade em geral

Art. 78. O serviço de contabilidade compreende:
a escrituração da receita e das d'espesas da Secreta-
ria; o registro, em livros próprios, das verbas; a
averbação das contas das despesas feitas com os ser-
vicos da Assembléia, ou da Secretaria, cujo paga-
m~nto houver sido ordenado legalmente; a lavratu-
ra dos contratos autorizados; a organização das fo-
lhas de pagamento düs vencimentos dos funcionários,
de acôrdo com os dados fornecidós pelas respectivas
Diretorias, assim como a organização da folha de
pagamento dos empregados contratados e 'dias grati-
ficaçces concedidas ,tudo antes submetido ao "v isto"
do diretor geral.

Parágrafo unico. Compreenderá tambem o ser-
vico de contabilidade. a organização das folhas de
pa'gamento de ajuda de custo e subsidio ,düs depu-
tados, assim como a representação do presidente da
Assembléia.

Art. 79. A escrituração da verba orçamentaria
da Assembléia Legislativa será feita do seguinte
modo:

1) Serão adotados, para a escrituração, os se-
guintes livros:
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"Demonstração de verbas".
"Contas correntes".
"Caixa" .
"Discriminação de despesas".
Haverá, tambem, um livro em branco destina-

do, á lavratura de termos de contratos de forneci-
mento de material, devidamente autorizados.

. 2) No livro "Demonstração de verbas" serão
escriturados, separadamente, por titulas, as' consi-
gnações constantes da verba orçamentária, figuran-
do o respectivo histórico, as requisições extraidas por
cont~ .de cada consignação e o destino das quantias
reqUIsItadas, bem como o saldo de cada consignação.

3) No livro "Contas correntes", serão lançadas
as contas do porteiro, dos bancos e dos diversos for-
necedores, pagas e a pagar.

4) Constarão do livro "Caixa", a entrada e a
saida d? dinheiro recebido pela Diretoria Geral, quer
provementes de requisiçées feitas á Secretaria das
Finanças, quer de qualquer outra procedência.

5) O livro" Discriminação de despesas" se desti-
nará ao registro detalhado e minucioso do emprego
das importancias de que fôr suprida a Diretoria Ge-
ral para atender ás dtespesas, a dinheiro, realiza1das
pela Secretaria; devendo essa escrituração ser feita,
separadam~nte, por consignações da verba da Assem-
bléia.

CAPITULO 111

DAS ATRIBUIÇõES DOS FUNCIONÁRIOS

~Do diretor gemi

Art. 80. Ao diretor geral compete: .
I. Dirigir e fiscalizar todos os serviços da Se-

CI taria;
II. Observar e fazer observar todas as dJisposi-

ções dêste Regulamento, representando ao 1.0 secre-
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taria sôbre as modificaçõe-s quê lhe paréçá:nt conveni-
entes;

III. Receber, transmitir e cumprir tadM as de-
liberações da Mesa sobre serviças;

IV. Manter a ordem e a disciplina entre os seus
subaTdinadas e impor-lhes penas: disciplinarés;

V. Determinar a registradas nameações dos
funcianárias da Secretaria, dar-lhes pósse e exer-
cícia;

VI. Designar os funcianários que devam servir
nas várias Diretarias, cam exceção das cargos té-
cnicas de Taquigrafia;

VII. Designar os funcionários que devam secre-
tariar as Comissões, com exceção das que exerçam
cargas técnicas na Taquigrafia; •

VIII. Distribuir pelas Diretarias todos as papeis
e servicas da Secretaria;

IX'. Mandar fazer e assinar a correspandênci~
da Secretaria;

X. Despachar as petições dirigidas á Secreta-
ria;

XI. Autenticar tadas as papeis e certidões pas-
sadas na Secretaria;

XII. M::indar registrar todas as natas relativas
aa campartamentodo pessaal;
. XIII. Representar á Mesa cantra as faltas dos

funcianárias;
XIV. Atender a tados as pedlidas de infarmações

da Mesa, das Camissões 'Ou de qualquer deputada;
XV. Ser a órgão de comunicaçãa da Mesa, 'Ou

de qualquer deputado, com o pessaal da Secretaria;
XVI. Enc-aminha~ toda a carrespondência {lij-

rígida á Assembléia ou á Secretaria desta, e que lhe
deverá ser entregue, intacta, pera parteiro, Ioga após
a seu recebimento;

XVII. Canceder aos funcionários férias anuais
até 20 dias consecutivos, sem perda de vencimento ,
ouvinda sempre os diretares;

XVIII. Admaestar, repreender e suspender,
cam recursa para a 1.<1 secretario,- neste ultima casa,
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os funcionários' que faltarem ao cumprimento de
seus deveres, e representar á Mesa ou ao 1." secre-
tário, contra aqueles que não se corrigirem;

XIX. Comunicar á Mesa as vagas verificadas
no quadro dos funcionários; .

XX. Apresentar á Mesa as informações neces-
sárias á promoçãa das funcianárias, canfarme delibe-
raçãa da Camissão a que se refere a artiga 111.

XXI. Abanar, independentemente de qualquer
dacumenta, até 3 faltas par mês, de cada funcianá-
rio;

XXII. Assinar as folhas de pagamenta do pes-
soal da Secretaria;

XXIII. Ordenar as pequenas despesas da ser-
viça;

XXIV. Pravidenciar sôbre a recebimenta, na Te-
souro, mediante requisição da 1.0 secretário, das quan-
tias votadas para as despesas da Secretaria;

XXV. Recolher ao cofre da Secretaria da As-
sembléia ou a estabelecimento bancaria, em nome
desta, as quantias recebidas do Tesouro, para as des-
pesas da mesma;

Os saques sôbre os bancos serão feitos mediante
cheques assina'dos pelo d~retor geral; .

XXVI. Submeter ao exame e aprovação do 1.0
secretário, até o dia 25 de cada mês, as contas da Se-
cretaria, com os respectivos comprovantes, relativas
ao mês anterior;

XXVII. Apresentar, igualmente, no mês de ja-
neiro, ao 1.0 secretário, um balanço geral da receita e
despesa da Secretaria, referente ao ano anterior;

XXVIII. Rubricar os livros necessários ao ser-
viço;

XXIX. Mandar proceder ao inventário de todos
os móveis pertencentes á Secretaria, dos quais será
feito registro em livro para êsse fim destinado, fican-
do pelas mesmas respansáveis o parteiro, a qual as-
sinará a carga respectiva;

XXX. Representar á Mesa, em caso de necessi-
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dade, sôbre a criação de novos serviços e provimento
dos respectivos cargos.

Do secretá1'io da Presidencia

Art. 81. Ao secretário dia Presidência, além das
funções que por esta lhe foram dadas, i~cumbe:

I. Organizar, de acôrdo com o preSIdente, a 01'-

<'1emdo dia;
II. Ter sempre colecionados os originais dos prO-

jetos e demais peças constantes da ordem do dia, afim
de apresentá-los, sucessivamente, ao J.lresi~e~te.' á
proporção que forem os mesmos submetIdos a delIbe-
ração da Assembléia;

III. Submeter ao despacho da Mesa os proje-
tos e demais papeis em andamento na Casa;

IV. Extratar as peças a serem lidas no expe-
diente;

V. Dar numero aos projetos, pareceres. indica-
ções, moções, requerimentos e emen~as; _

VI. Fornecer á Mesa todas as lllforn:aço~s ne-
cessárias ao andamento dos trabalhos legIslatIvos;

VII. Representar o presidente, de acôrdo com
as deliberações Idêste.

Parágrafo unico. ° secretario da Presidencia
poderá ser auxiliado pelos funcionários que servem
no gabinete do presidente.

Do assistente da Diretoria. Geral

Art. 82. Ao assistente da Diretoria Geral com-
pete:
. I. Efetuar, com os recursos que lhe forem forne-
cidos pelo diretor geral, todos os pagamentos de con-
tas da Secretaria;

II. Controlar e verificar, antes de serem sub-
metidas á aprovação do diretor geral, as despesas
do porteiro; .

In. Processar e informar, ouvidos os dIretores
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e chefes d€ serviço, os pedidos de licenca fédas e abo-
no dos funcionários da Secretaria; > ,

IV. Submeter ao diretor geral, no fim de cada
mês, o resumo do ponto do pessoal da Diretoria Ge-
ral, para o efeito da organização da folha de p~ga-
mento;
. V. Verific~r.' de acôrdo com o diretor do Expe-

dIente e ContabIlIdade, a escrituração geral das con-
tas da Secretaria, e apresentar ao diretor geral o re-
s~ltado de sua ve.rificação, o qual será visado pelo
dIretor do respech vo servico'

:'1. Informar, antes >d~ "visto" ou aprovação
do dIretor gera~,_os. procesos sôbre aquisição, paga-
m~nto _e co.nvelllencla das encomendas de livros, pu-
bhcaçoes, Impressos e obras para a Biblioteca e do
material a ser adquirido pela Secretaria;

VII. Pedir providências á Imprensa Oficial sô-
bre qu~isquer encomendas da Secretaria, procuran-
do se mfOl"mar e resolver, de acôl"dlocom o diretor
geral, sÔ,bre o andamento das mesmas, de mod'o a
atender as necessida'd'es do serviço'

VII~. 9r~anizar a folha men~al de pagamento
dos funclOnarlOS contratados e das gratificações abo-
nadas pela Mesa;

IX. Rever, antes de serem submetidos á assi-
na.tura ~o diretor geral, todos os oficios e papeis da
Dlretona Geral;

X. .Orientar e fiscalizar o serviço dos funcioná-
rios desIgnados para secretariar as Comissões'

XI. Encerrar o ponto da Diretoria Geral' '
XII,' .Exercer quaisquer outras atribuiçõ~s que,

e1? matena de serVIço, lhe forem determinadas pelo
dIretor geral.

Do chefe do Arquivo e Alrnoxarifa.clo

Art .. 83. São atribuições do chefe do Arquivo e
Almoxanfado :

~'. Manter na melhor ordem e asseio o Arquivo,
classIÍlcando, . guardando e conservando os autógra-



-30-

fos, papeis findos, livros, folhetos, i~'pressos e ma.,.
nuscritos que pertecerem á Assemblela;

lI. Fazer um catálogo completo de tudo quanto
estiver sob sua guarda;

III. Registrar, em livros proprios, todos os ter-
mos de posse dos funcionários da Assembléia e regis-
trar as portarias de licenças e quaisquer outras refe-
rentes aos mesmos funcionários, lançando naquelas
:7.8 r~spectivas notas, depois de pagos os di~eitos; .

IV. Prestar á Assembléia, por interméd'lO do dI-
retor geral, todas as informações que lhe forem pe-
didas sôbre assunto de sua atribuicão;

V. Fornecer aos deputados os>papeis que pedi-
rem ficando o recibo em protocolo especial, excetuan-
do-s~, porém, os documentos que serviram de ,?ase.á
elaboracãode qualquer lei, os quais não poderao saIr
da Secr'etaria;

VI. Colecionar as atas, depois de aprovadas,
afim de que sejam oportunamente encadernadas.;

VII. Passar as certidões que forem requerIdas,
bem como entregar ás partes, nos termos do n. V,
e mediante recibo, todos bs documentos que. tiverem
apresentado, precedendo despacho do dIretor geral
em ambas as hipóteses;

VIII. Registrar em livro próprio os titulos dos
funcionários e os termos de posse dos governadores
do Estado;

IX. Proceder á escrituração referente aos dep~-
tados "de que trata o artigo 14, ~ssim. como org~am-
zar as pastas relativas aos fUnCIOnarIOS,de acordo
com o disposto no S 2.° ,do art. 7:; . .

X. Inventariar, em livro proprIO, rubrIcado pe~o
diretor geral, e por determinação dêst:: todos os mo-
veis existentes no edificio da Assemblela, levando ao
porteiro, para assinar, ~ :espectiva ca;~a;

XI. Propor as provIdencIas necessa:-Ias para ~
aquisição d'o material dest~na~o ao s.ervlço, orgam-
zando as bases da concurrenCla publIca;

XII. ,Atender, prontamente, aos pedidos de ma-
terial feitos pelos diretores, por escrito;
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_ XIII. InfOrmar sôbre a idoíi~id3ldE:!dos' fornece.:.
dores, sôbre as propostas apre8entadas e sôbre a qua-
lidade do material;

XIV. Propor ao ;driretor geral a venda' do"mate~
rial inservivel, depois de devidamente avaliado, re-
colhendo-se o produto da venda ao cofre da Secreta-
ria ,da Assemoléia.

Do chefe da. Biblioteca'

A'rt." 84-. Càmpete ao chefe da Biôlioteca:'
I" Inventál'ial; em livro pró'prib, numerado e rU':'

bricado pelodliretor geral, todos os livros e mais pa-
peis pertencenteS' áJ Biblioteca-;

lI. Fornecer aos deputados as obras que forem
nec~ssárias para. seus estudos e consultas;

III. Não permiti!' que pessoas' e8'tranhas retirem
da BiOlioteca quaisquer obras, as quaif:l sõmente po-
derão ser emprestadas aos deputados, nbs termos do
parágra~o\ unico do artigo' 21, mediante o' competente
recibo em livro para êsse fiin destinado, e que deverá
ser aberto, numerado e' rubricado pelo diretor geral;

IV. Trazer sempre em perfeit'a ordem. os livros
e todo material a seu cargo;

V. ~ão permitü'- que na Bioliofeca, que é desti-
nada ao uso dos deputados e funcionários' dà Âssem-
bléia, permaneçam pessoas estrànlias;

VI. Providenciar para que na sala respectiva,
além da ordem,. asseio e comodidade, encontre o'depu~
tado o silêncio necessário para que possa ler;

VII. Colecionar cópia de todas as faturas de li-
vros e objetos comprados para a Biblioteca, bem co--
mo cópia dos pedidos que para ela forem. feitos;

VnI: Organizar um catálogo completo' dos li-
vros, rev'lstas e-mais papeis existentes na. Biblioteca
obedecendo, nessa organização, ao disposto' no'. arti~
go 20;

IX. Procurar enriquecer a Biblioteca com as
obras que se publicarem e cuja', aquisição convenha,
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representando ao- diretor geral para providenciar a.
respeito;

X. Organizar e apresentar ao diretor geral a
listados objetos necessários para a sala da Biblio-
teca, afim de serem dadas providências a respeito.

Do auxiliar do chefe da Bibll:oteca

Art. 85. Ao auxiliar do chefe da Bibliotheca
compete auxiliar o chefe da Bibliotheca em suas
funções, colaborando com êste no s~ntido de ser da-
do á Bibliotheca o maior desenvolvimento possiveI.

Do escriturário da Biblioteca

Art, 86. Ao escriturário da Biblioteca incumbe:
I. Ter a seu acrgo a escrituração dos livros da

Biblioteca e em bôa ordem todos os papeis que lhe fo-
rem confiados;

lI. Fazer a escrituração das obras e impressos
recebidos ou adquiridos, dando-lhes catalogação;

III, Ter em dia a estatistica da Biblioteca;
IV. Fazer e exped'ir a correspondência que o che-

fe d:a Biblioteca determinar;
V, Atender ao pedido de empréstimos domicilia-

res aos deputados e registrá-los devidamente;
VI, Colecionar, á medida que forem publicados,

tddlos os decretos e leis estaduais e federais,

Do di1'etor da Taquigrafia e dos Serviços Legislativos

Art. 87. Ao d~retor da Taquigrafia e dos Servi-
ços Legislati os incumbe:

I. Superintender os serviços de Taquigrafia
Atas, Anais e Avulsos; ,

lI. Organizar a escala móvel para o plantão dos
taquigrafos no recinto, e distribuir o pessoal de acôr-
do com as exigencias do serviço;

III, Determinar, coordenar e fiscalizar os ser-
viços de apanhamento, decifração e revisão dos dis-
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cursos e apartes dos deputados e das falas da 'Mesa ;
IV. Estenografar todos os discursos proferidbs

na sessão, afim de prestar aos taquigrafos os escla-
recimentos precisos, de modo que sejam asseguradas
não só a fidelidade, como a correção gramatical .dos
textos;

V. Distribuir entre os funcionários de sua Dire-
toria o serviço de organização e indice dos Anais, as-
sim como o de revisão dlos mesmos;

VI. Requisitar do Arquivo e Almoxarifado o
material necessario ao serviço de sua Diretoria;

VII. Informar o diretor geral de qualquer ocur-
rência, importante e extraordinária, na Diretoria da
Taquigrafia e dos Serviços Legislativos;

VIII. Admoestar e repreender os funcionários
de sua Diretoria que faltarem ao cumprimento do de-
ver, e propor a suspensão dos mesmos ao .dllretor ge-
raI;

IX. Informar os pedidos de concessão de licen-
ças ou férias dos funcionários de sua Diretoria;

X. Abonar, independentemented'e qualquer do-
cumento, até 3 faltas, por mês, de cada funcionário;

XI. Convocar os funcionários para o trabalho
em horas extraordinárias;

XII. Requisitar do diretor geral, em caso de ser-
viço datilográfico urgente, ou falta de datilógrafos
da Taquigrafia, os funcionários necessários á exe-
cução do mesmo serviço.

Do assistente técnico da Taquigrafia e dos Serviços
LerlÍslativos

Art. 88. Ao assistente técnico incumbe:
I. Verificar a presença ,do pessoal, afim de' dis-

tribui-lo conforme a escala de serviço, organizada
pelo diretor;

lI, Receber de cada taquigrafo o serviço respe-
ctivo, ordenando e numeran1do os discursos;

III. Fiscalizar o horário dos "quartos", em or-
dem a ser o mesmo rigorosamente observado;
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IV: Informar-se dos or-ador se desejam, oU
não, fazer a revisão das notas taqulgráficas, e, em
caso afirmativo, entregar-lhas, recebendo-as, depois
de revistas, e passando-as ao diretor;

V. Registrar, em livl'b próprio, as notas' laqui-
gráficas que porventura tenham de ser remetidas ~iOS'
oradores para a' revisão fóra do edificio da As~em-
bléia;

VI. Distribuir aos' datilógrafos o serviço re:-;pe-
ctivó e providenciar no senti'cto de serem mimeogra-
fadas as peças de natureza urgente, de que devam
ter imediato conhecimento os deputaldos, segundo
determinação do diretor;

VII. Atender, juntamente com o diretor, :1013'
deputados que procurarem a Taquigrafia;

VIII. Apurar o ponto do pessoal d1i Diretorinl

da Taquigrafia e ,dos Serviços I!,egislativós, ao fim
de cada mês, submetendo o resultado da apuração aO
respectivo 'dliretor, que, verificada a exatidão do mes-
mo, o remeterá ao' direto\." geral, para o efeit'o da 01".
ganização da folha de pagamento;

IX. Inspeccionar o serviço datilógrafico e mi-
rrteográfico da Diretoria da 'Paquigraf'ia- e dos Ser-
viços Legislativos;

X. Ter, para consulta, uma coleção d~ todos os
avulsos em andamento durante o funcionamento da
Assembléia;

XI. Ter sob sua guarda os projetos pendente1=;'
de deliberação da Mesa;

xn. Enviar, por carga, á Diretoria do Expe-
IMente, no dia imediato ao da' sessão, os papeis des-
pachados pela Mesa;

Xln. Encerrar o ponto' da Diretoria da Taqui-
grafia e dos Serviços Legislativos;

XIV. Exercer quaisquer outras atribuições que,
em matéria de serviço, lhe forem determinados pelb
diretor da Taquigrafia e dos Serviços Legislativos;

Art. 89. 'O assistente técnico figurará- na esca-
lá móvel de plantão dos taquigrafos, no' recinto, des-
de que hajâ alfÍuência de serviço, a critério do dire or.
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Dos Los 1'aquigr'afos

Art. 90. Aos 1." taquigrafos compete:
I. Taquigrafar e traduzir os d€bates, assim co-

mo datilógrafá-los, se necessário, a juizo do diretor;
lI. Observar rigorosamente a escala móvel de

plantão organizada pelo diretor;
IV. Entrégar ao assitente técnico os originais e

cópias dos discursos datilografados, com indicação .do
seu nome e.do numero do "quarto" de serviço;

V. Comunicar ao diretor o não comparecim,ento,
em caso de doença, pelo menos uma hora antes da ses-
são;

VI. Conservar os originais de" apanhamento"
até a publicação dos Anais de cada sessão legislativa;

VII. Zelar pelo material de serviço.

Dos 2." taquígrafos

Art. 91. Aos 2."s taquigrafos incumbe:
I. Auxiliar o serviço da Taquigrafia, na fórma

estabelecida pelo respetivo diretor;
lI. Substituir qualquer taquigrafo, em caso de

falta ou impedimento temporário, a juizo do diretor
da Taquigrafia e dos Serviços Legislativos.

Do redator da ata impressa

Art. 92. Ao redator da ata impressa incumbe:
I. Acompanhar a sessão, no recinto, registrando

em caderno próprio todos os pormenores <ios traba-
lhos, afim de organizar a ata impressa, nos termos
dos arts, 57 a 60;

lI. Acompanhar a publicação da ata no órgão
oficial, providenciando, junto ao diretor da Taquigra-
fia e dos Serviços Legislativos, sôbre a republicação,
quando haja omissões, ou incorreções, truncamentos,
ou erros de composição tipográfica, que alterem o
senti,do dos discursos.
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Do sub-redator da ata impressa

'í\rt. 93. Ao sub-redator da ata impressa incum-
be auxiliar o redator em todos os serviços a cargo dês-
te, acompanhando as sessões, no recinto, e tomando.
nota da marcha dos traablhos.

Do redator da ata manuscrita ou. datilografada.

Art. 94. Ao redlator da ata manuscrita ou ,dati-
lografada incumbe:

r. Assistir as sessões, anotando todos os porme-
nores dos trabalhos, assinalando as horas do inicio
e d'o térmjno dos mesmos, bem como os nomes dos
oraldores e as falas da presidência, registrando o
ingresso e a saida do recinto dos deputados;

lI. Redigir a ata datilógrafada, entregando-a ao
assistente técnico, que a fará copiar.

Do sub-redator da áta manuscrita, ou. datilografada

Art. 95. Ao sub-redator da ata manuscrita ou
datilografada incumbe prestar sua colaboração ao re-
dator ,da mesma ata, devendo, como êste, acompanhar
as sessões, no recinto, e tomar nota da marcha dos
trabalhos.

Do di'retor dos Serviços de Expediente e
Con tabil idade

Art. 96. Ao diretor dos Serviços de Expedien-
te e ContabiJi,dac1<.}~ompete:

I. Superintender os Serviços do Expediente e
Contabilidade;

II. Promover os serviços que lhe forem deter-
minados pelo diretor geral, nos termos dêstf Regu-
lamento;

III. Ministrar as informações solicitadas pelo
diretor geral;
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IV. Atender ás requisições do diretor geral, for-
necendo-lhe os papeis que solicitar;

,'. Determinar o protocolo dos papeis que"a l\Ie-
sa despachar ás Comissões, afim de serem enviados
aos respectivos presidentes;

VI. Conferir os autógrafo,; dos projetos d~ lei,
destinados á sanção, e remetê-los ao Govêrno;

VII. Informar o diretor geral de qualquer ocur-
r0n;:ia 'importante e extraordinária na Direh ..l'ia dos
Serviços de Expediente e Contabilidade;

VIII. Propor ao ,dJiretor geral as meuid:;l.Sque
julgar necessárias ao bom andamento, organização e
regularidade dos serviços a seu cargo;

IX. Mandar organizar o registro das proposi-
ções da Assembléia e a sinopse dos trabalhos legis-
lativos;

X. Admoestar e repreender os funcionários de
sua Diretoria que faltarem ao cumprimento de seus
deveres, e propor a suspensão dos mesmos ao diretor
geral:

XI. Informar os pedidos de concessão de licen-
ças ou férias dos funcionários 'd'e sua Diretoria;

XII. Distribuir aos funcionários de sua Direto-
ria os trabalhos que lhes competirem, e bem assim
quaisquer outros que se fizerem necessários para a
regularidade do serviço;

XIII. Abonar, independentemente de qualquer
documento, até três faltas por mês de cada funcio-
nário;

XIV. Mandar organizar, para assinatura do di-
retor geral, a folha de pagamento do pessoal da Se-
cretària da Assembléia, de acôrdo com o resumo do
ponto Ide sua Diretoria, com o resumo do ponto da
Diretoria Geral e com o da Diretoria da Taquigrafia"
e dos Serviços Legislativos;

XV. Mandar fazer a correspondência' da Assem-
bléia segundo as instruções que receber do diretor
geral;

XVI. Conferir todos os papeis que tiverem de
sair da. Diretoria do 'Expediente'e Contabilidade;
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XVII, Convocar o funcionários para o traba-
lho em horas extraordinárias;

XYIII, Providenciar para que paguem os direi-
tos devidos quaisquer papeis que entrarem ou saírem
da Secretaria;

XIX, Designar um do funcionários da Dire-
toria dos Serviços de Expediente e Contabilidaide
para encerrar o ponto dos funcionários da mesma
Diretoria.

Do 1.0 oficial encarregado da Contabilidade

Art, 97. Ao 1.0 oficial encarregadb da Contabi-
lidade incumbe:

I, Escriturar, em livros próprios, que terá sob
sua guarda, e nos termos dêste Regulamento, a re-
ceita e a ,despesa da Secretaria;

lI. Manter em dia toda es a escrituração;
lII, Informar o diretor do Expediente e Conta-

bilidade, sempre que julgar conveniente, do estado
das verbas da Assembléia;

IV, Organizar a folha geral de pagamento do
pessoal da Secretaria da Assembléia, de acôrd'o com
as folhas parciais das tres Diretorias, assim como as
folhas de subsidio e ajuda de custo dos deputados, in-
clusive as da Comissão de Representação,

Do 1.° oficial encarregado dos serviços de 1'edação
e datilógrafico

Art, 98, Ao 1.0 oficial encarregado dos serviço
de redação e datilográfico íncumbe:

I. Redigir a correspondência que lhe fôr enca-
minhada;

lI, Distribuir aos datilógráfos as peças a serem
copiadas ou mimeografadas;

III, Fiscalizar a execução dêsse serviço, de mo-
do a assegurar a pet1feição do mesmo;

IV. Providenciar no sentido do bom funciona-
mento e conservação -diasmáquinas de escrever;
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" Süp 'Ir b dáfiI6gt~fó~ dó' rnáiéi'i~i n'étéssá-
ri'o, que de'Ved ser requisitado do .Álm.oxátHa:d~'.

Do 1,n oHéiái tfrícdr'ré{jád6 do' réuistró dé '[J1'ó'posi-
ç'õe's'é do' liV1'6dlj' 1'if/itr'ié'ítÍá

Art. 99, A este funcion'á'ti'o' i cumbe:
I, Fazer o registro das proposições da Assem-

bléia de acôrdo com o dispo to nó art, 75;
lI, Colaborar na organização dia sinopse dos tra-

balhos da AssemoI'éi'á;
IlI. Faz'er 11"Ó" J'ivro ,de' nl:atl'ic'uld dos' funcfona-

rios os registros e anotacões a que s'ê' refêre' 6' arti-
go 7'i, >

D'os s'egu:n:do'sófiéiais

A.rt, 100, Aos segundo' 'ofidái's incmhI5e, de' mo-
do getal:'

I, Têr exercício' I10 serviço para Ó' q'u'al Og dém'-
gne ó diretor gera!';'

tI. Desempenhar' fodbs o frabàl 'ós qü'e Iií~S fo-
rem cometidos pelos d'ü'etores é chéfes dós ser\Tiços
em qué ténham exercicí'o.

Do p'rotocol~s£á:

Art, 101. Âó' Qrofololista ihc'tim15erecéoei' ós
papeis envürdós ao E'x'pedi~nte, pro 6col"ando-ó , in-
continenti, e remetendo-os: a séu destino, nos ferInos
dos artigos 71 a 73 ..

Dos da tilóY;'ta(ós-a7naniteWSes1 dátilótrtdfó~ e Prati..:
cantes-datilógra.f 08

Att. 1'02. Jt( êsses funcionários inêumbe:.
I. Ter exercicio no serviço para o qual ó cie-

sígne O diretor geral';
n, Executa!' os tI atialhoS"'qUe lhés forêml come-

tidos pelos diiretores e chefes dos serviços em qt\e' te..:
nham exercicio,
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Parágrafo unico. Dêsses funcionários os que ti-
verem exercicio na Diretoria ,da Taquigrafia e dos
Serviços Legislativos e que não puderem compare-
cer por motivo de moléstia, ou de fôrça maior, de-
verão justificar sua ~usência perante o respectivo di-
retor, pelo menos uma hora antes da sessão, para o
fim de serem substituidos.

Do porteiro

Art. 103. Ao porteiro incumbe:
I. Dirigir e fiscalizar o trabalho dos serventuá-

rios da Portaria;
lI. Distribuir os continuos e os serventes pelas

dependências .ala Assembléia e da Secretaria, de acôr-
do com êste Regulamento e com o diretor geral;

III. Ter sob sua guarda as chaves do edificio;
IV. Abrir a Secretaria pela manhã, para o ser-

viço de limpeza e fechá-la depois de encerrado o ex-
pedi ente. A Secretaria deverá também ser aberta
pelo porteiro sempre que lhe ordenarem os diretores
ou aqueles que suas vezes fizerem.

V. Cui.d'ar da conservação e asseio do edificio e
dependências, assim como da conservação e limpeza
dos móveis e mais objetos, pelos quais é responsavel,
comunicando ao chefe do Arquivo e Almoxarifado a
necessidade de reparo ou substituição dos mesmos;

VI. Assinar carga dos objetos da Secretaria e
responder por sua aplicação;

VII. Registrar, especificadamente, em livro pró-
prio, com coluna para quitação d'o diretor g~era.l, to-
das as importancias recebidas em consequencla do
que dispõe o artigo 7.°;

VIII. Fazer as pequenas despesas da Secreta-
ria, com autorização do diretor geral, a quem pres-
tará contas;

IX. Ter em conveniente ordem todos os livros,
folhetos, jornais e mais objetos que -devem ser distri-
buidJos;

X. Providenciar no sentido de serem tratadas
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com urbanidade as pessôas decentemente trajadas
que desl;ljarem aSsistir ás sessées, como faculta o Re-
gimento da Assembléia, contanto que estejam desar-
madas;

XI. Da parte ao diretor geral de qualquer fato
que deva ser levado ao conhecimento da Mesa, ocor-
rido nas salas ou galerias, sujeitas á .sua inspecção,
como fiscal;

XII. Expedir, com prontidão e regulaidade, a
correspondência da Secretaria, os jornais e mais im-
pressos pertencentes aos deputados;

XIII. Receber toda a correspondência e expe-
diente da Secretaria, entregando-os, intactos, ao di-
retor geral;

XIV. Fechar os oficios e mais papeis que te-
nham de ser expedidos pela Casa e enviá-los ao seu
destino;

XV. Manter a ordem entre os continuos e ser-
ventes'

XVI. Não permitir que pessôas estanhas per-
maneçam na portaria em conversação ou discussão
com os funcionários;

XVII. Representar ao diretor geral contra os
funcionários da Portaria que deixarem de cumprir
suas ordens, relativas ao serviço da Secretaria;

XVIII. O porteiro será substituido, nos seus im-
pedimentos, pelo continuo que o diretor geral ,desi-
gnar;

At. 104. Ao porteiro cabe, segundo as ordens
recebid1as do diretor geral, distribuir os policiais re-
quisitados pela Mesa para o policiamento interno do
edificio da Assembléia.

Do motorista

Art. 105. Ao motorista compete:
I. Estar sempre á disposição do presidente, cum-

prin:lo as ordens dêle recebidas;
II. Zelar pela bôa consurvação e asseio do auto-

moveI sob sua guarda;
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lII. Mante1" em egutança as peças sobYeceleÍl-
tes e objetos de uso e aplicação no automóvel, fis-
calizando-os para que não d€sapareçam, e tendo in-
ventário dêles.

Parágrafo unico. Quando o motorista não s'é en-
contrar no exerciCio efetiV'o de suas' funç'Ões, deverá.
prestar serviÇ"os na Portaria.

Do continuo z'elador

Art. 106. Ao' contfnuo zelador incumbe':
r. Dfrigir e fiscalibar o a'Sseio dó sarão das ses-

sões, d'o gabinete ida Presidenefa, das salas da Taqui-
grafia, dos chapéus, do café e dependências &as mes-
mas, assim como zelar pela- conservação e limpeza
dos moveis aí existentes;

II. Manter em perfeito estado de conservação e
funcionamento as campainhas e os relógios', deven-
do êstes se achar sempre regulados pela hora oficiai;

lU. Velar pelo };lerfeifo funcionamento das insta-
lações elétricas;

I¥'. l?eumanecer junto á- Mesa dUl'ante' as ses-
sões, exercendo, com os ,demais continuos designados'
para o' recinto, as atribu.ições constantes do arü-
go 108;

V. Providenciar, j'lmto ao porteiro, no sentidb
de ser aumentado o numero de serventes habitual-
mente escalados' para a sala das sessões,. nos casos
em que isso'se fizer necessál1io, de modo'a seren asse •..
gurados os Sél'\ iças de limpeza e de 'disposição do mo"
biliario na mesma sala.

DOIJ continWfIJ

Art. 107. Aos continuos incumbe:
. Ex€cu ar todos ós ser.viços determinados pelo

porteiro;m .Prover as mes'a;s e. bancadas - nas salas das
sessões e Comissões - assim conm a mesas. dos fun-
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cionarios, de todõ - o -matel:fai - necessário ao expe-
diente;

IIl. Cooperar, com os demais funcionários da
Portaria, para a boa or.dem e presteza dos trabalhos;

IV. Obedecer ás determinações dos deputados e
dos funcionários da Secretaria, desde que não exor-
bitem dêste Regulamento;

V. Executar os serviços, com a Secretaria re-
lacionados, que lhes sejam determinados pelo diretor
geral e pelos demais lfuncionários da Assémbléia.

At. 108. Haverá continuas junto á Mesa e no re-
cinto, durante as sessões.

S L" Esses continuas receberão da Mesa ou dos
funcionários que ali trabalham, ordens em matéria de
serviço.

S 2." Deverão ainda atender aos deputados que
ocuparem a tribuna, fornecendo-lhes o que lhes fôr
solicitado, e fiscalizar e vedar o ingresso, no recinto,
de pessôas que não sejam deputados, ou funcionários
da Casa, em' serviço da sessão. .

S 3." Colecionarão todos os avulsos das matérias
em discussão, ou dieliberação, em- plenário, tendo-os
á mão para atender aos pedidos dos deputados e dos
funcionários em serviço no recinto.

Dos ,<;e-rventes

AJ.t. 109. Aos serventes incumbe:
I. Realizar os serviços de limpeza das saJas e

móveis da Secretaria;
II. Fechar as janelas e saJas da Secretaria,

desde que se retirem os funcionários, e tapar cuidJa-
dosam ente todas as maquinas de escrever;

III. Executar os serviços, com a Secretaria re-
lacionados, que lhes sejam determinados pelo diretor
geral e pelos ,demais funcionários da A sembléia;

IV. Coadjuvar os continuas no desempenho de
seus serviços.
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CAPITULO IV

DAS DISPOSIÇõES COMUNS A TODOS OS
FUNCIONÁRIOS

Das nomeações e promoçõe.c;

Art. 110. Os funcionários da Secretaria da As-
semléia serão de nomeação da Mesa.

S Lo. O diretor geral da Secretaria será de livre
nomeação da Mesa.

~ 2.0. O diretor da Taquigrafia e dos Serviços
Legislativos será nomeado livremente pela Mesa den-
tre os primeiros taquigrafos e o assistente técnico.

S 3.0. O diretor dos Serviços de Expediente e Con-
tabilidade será de livre nomeação da Mesa entre os
funcionários da Assembléia.

S 4.0. O secretário da Presidência será de livre
escolha da Mesa entre o corpo do funcionalismo da
Assembléia.

's 5." O assistente da Diretoria Geral será esco-
lhido entre os funcionários da Assembléia, por pro-
posta .do diretor geral.

S 6.0. O assistente técnico da Diretoria da Ta-
quigrafia e dos Serviços Legislativos será escolhido
entre os taquigrafos, por propostl'. do diretor da Ta-
quigrafia e d'os Serviços Legislativos... .

~ 7.0. A promoção dos segundos a prImeIrOS taqu~-
grafos se realizará por proposta do dIretor da Taq~ll-
grafia e 'd'OSServiçôs Legislativ.os! podendo t~mbeI?
ser feita mediante concurso, a JUIZOdo referIdo dI-
retor. .

No caso de concurso, êste consistirá s6mente na
prova ,de recinto, que ;:,erá feita de acôrdo com as nor-
mas para a mesma estabelecidas nêste Regulamento.

S 8.0. Os lugares de segundos taq~igrafos .e de
praticantes datil6grafos serão preenc~dos .n:.edIante
concurso. realizado de acôrdo com as dISposIçoes con-
stantes dêste Regulamento.

S 9.0. A Mesa proverá livremente os lugares de
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serventes, devendo o candidato preenCher os \requi-
sitos constantes dos numeros I a V, do artigo 113.

~ 10. Os demais cargos serão provi.dbs a crité-
rio da Mesa, com funcionários do quadro da Secreta-
ria da Assembléia, sem haver escalas ou hierarquias
decorrentes de vencimentos dos funcionários, e ape-
nas ouvida a Comissão a que se refere o artigo 111.

Art. 111. Os três diretores da Secretaria con-
stituirão uma comissão que, sob a denominação de
"Comissão -de Promoções", proporá á Mesa o funcio-
nário a ser promovido.

Art. 112 . Na elaboração do seu parecer, a Co-
missão de Promoções atenderá exclusivamente, ten-
do em vista a natureza das funções do cargo a ser pre-
enchido, ao critéJ;'io do merecimento e da antiquid3.Jde
dos funcionários, e observará o disposto no artigo
99, da Constituição do Estado.

S 1.0 O merecimento do funcionário será apura-
do por sua competência, capacidade de trabalho, as-
s1duidade e conduta, comprovadas no exercicio de
suas funções.

~ 2." A antiguidade será apurada pelo tempo de
serviço efetivo por êle prestad() na Secretaria da As-
sembléia.

. S 3.0. Si os três diretores não chegarem; a um acôr-
do, na elaboração do parecer a que se refp.re o artigo
112, prevalecerá a opinião da maioria.

Dos' cón.cursos

Art. 113. Para se inscrever em concurso, o can-
didato tem de apresentar, com o requerimento:

1. certidão de idaàe, provando ser brasileIro e
ter mais de 18 e menos de 45 anos;

2. caderneta de reservista, ou documento que
a substitua, provando estar quite com o serviço mi-
litar, salvo 'se o candidato fôr do sexo feminino;

3. titulo de eleitor;
4. atestado de idonei,dade mõral;
5. atestado de saude que proye validez para o



-46-

exercicio a.o cargo e ausência de qualqüer moléstia
contagiosa.

, S 1.0 As comissões julgadoras do concurso serão
constituidas por funcionários da Assembléia, designa-
dos pela Mesa e presididas pelo 1.0 secretário, que,
entretanto, poderá dlelegar êsse encargo ao diretor
geral ou a outra pessôa idonea.

S 2.° Da comissão julgadora do concurso para o
cargo de 2.0 taquigrafo ,deverão fazer par.te o diretor
da Taquigafia e um 1.0 taquigrafo.

S 3." O concurso consiste em duas provas: de ha-
bilitação e técnica.

S 4." A prova de habilitação consi tirá na demon-
stração de conhecimentos gerais das seguintes maté-
rias: português, aritmética, corografia e história do
Brasil.

li 5." As instruções relativas a essa prova serão
publicadas concomitantemente com o edital de aber-
tura de inscrições. .

S 6.° A prova de português precederá as den:als•
considerando-se eliminado o candidato que obtiver
nota inferiór a 6 nessa prova. Em qualquer das ou-
tras matérias, a nota zero inhabílitará, .

li 7.° Só passarão ás provas técni.cas o.s candIda-
tos que obtiverem média global não mferlOr ,a 6 na
prova de habilitação.

I _ Concurso pam pmticante datilógrafo

Art. 114. A prova técnica do concurso para pra-
ticante datilógrafo consistirá em:

a) ditado, durante 15 minutos, d-e um tr~.?o
desconhecido dos candidatos e sorteado na OC~SlaO,
para verificação da r&pidez, limpêsa e correçao do
trabalho;

b) cópia de um trecho durante o ~esmo tempo
.e nas mesmas condições que o determmado na le-
tra a) .- li 1.0 Para o julgamento de ca.d~ uma dess.as pro-
vas técnicas, computar-se-ão as palavras contidas no
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trecho original, e dês 'e total bruto se deduzirão os
êrros (datilográficos e gramaticais) os quais serão
multiplicados por '5, no primeiro caso e por 10 no se-
gundo! obter-se-á, assim, ,o total liquido de -pafavras
nos 15 minutos de caF:laprova, e dividindo-se êsse re-
ultado por i15, ter-se-á o total 'liquido de palavras

por minuto.
S 2.° Na prova de ditado atribuir-se-á o gráu 5

á média de 20 palavras liquidas por minuto, e o gráu
10 ao candilaJato que houver alcançado o maior total
liquido, e na de cópia, corresponderá o gráu 5 á
média de 30 palavras liquidas por minuto.

li 3.° Feita a diferença entre o maior liquido al-
cança:d'Oe os limetes respectivos, estabelecer-se-áa
proporção que permitirá atribuir os diferentes gráus
aos demais candidatos, em ambas as provas técni-
cas.

li 4.° O computo de êrros datilográficos sé fará
de acôrodo com a tabela seguinte:

1. Cada letra ou sinal errado, omitido, falhado,
mal impresso, ou excedendo á márgem anterior -
1 êrro.

2. Cada duas letras ou sinais com as respectivas
posições invertidas - 1 êrro. ' '

3. Cada espaço a mais ou a menos entre as li-
nhas - 1 êrro.

4. Excesso ou falta de espaço nos par~grafos,
ou' entre as palavras e sinais - 1 êrro.

5. Palavras a menos - 1 êrro.
6. Palavras a mais (certas) .~ 1.ên:o.
7. Palavras a mais (erradas) tantos êrros quan-

tos se verificarem na palavra. '
8. Linhas superpostas: computo .de ,deztêrros,ft

dedução das palavras respectivas.
li 5.° Sempre que o candidato houver cometido

qualquer dêsses êrros e -repetir con:etamente logô a
seguir, a parte errada, ser-Ihe-ácomplltado apenas
um êrro.

S ,6." Quando concomitantes, -o-êrro ,gramatical
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prevalecerá sóbre o datilográfico p'ara a dedução d'O
total bruto.

S 7.° A linha padrão será de setenta espaços, sen-
do tolerado, á direita, o excesso ou falta de uma pa-
lavra. Ultrapassado o limite de tolerancia, computar-
se-ão os erros por palavras além ou aquém do refe-
rido limite.

S 8.° Entre as linhas, o espaço-será dois. O pa-
rágrafo será de cinco espaços.

S 9.° Após os sinais Ide pontuação' deverá ser dei-
xado um espaço.

S 10. Cada candi'd'ato deverá vir acompanhado
de pessôa que lhe dite o trecho sorteado para a pro-
va de ditado.

S 11. Não será permitido o uso de borracha.
S 12. Os candidatos que pretenderem levar má-

quina própria deverão comunicá-lo á Secretaria, até
o encerramento das inscrições para o concurso.

S 13. Os can'didatos que não trouxerem máqui-
nas sujeitar-se-ão ás que a Comissão Julgadora for-
necer.

S 14. Antes de iniciadas as provas, os candida-
tos deverão experimentar as máquinas, para o que
lhes será fornecido papel especial, assim como deve-
rão também acusar qualquer defeito acaso nelas en-
contrado, afim de ser o mesmo removi.do a tempo.

S 15. Si, no decorrer da prova, sobrevier des-
arranjo na máquina, o candidato deverá interromper
o trabalho, aguardando, porém, no seu lugar, o fim
do tempo para comunicar o fato á Comissão Julga-
dora, que deliberará sôbre a providência a tomar.

S 16. Será imediatamente eliminado o candidato
que, a juizo da Comissão Julgadora, perturbar de
qualquer modo o trabalho dos demais.

S 17. Os trechos para as provas serão sorteados
no inicio das mesmas, e fornecidos em fôlhas mirr,eo-
grafadas, que deverão ser restituidas á Comissão Jul-
gadora no ato da entrega ,das provas.

S 18. Os textos mimeogralía:d'Os, quer para a pro-
va de ditado, quer para a prova de cópia, não esta-
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rão escritos na linha padrão'de 70 espaços, linna pa-
drão que deverá ser observada pelos candidatos, õe
acôrdo com o S 7.°, deste artigo.

S 19. A prQva técnica será realizada por turmas
de 10 candidatos ou menos.

Il - Concurso para: 2.° taquígrafo.

Art. 115. No concurso para segundos taquigra-
fos haverá duas provas de ditado - respectivamen-
te, de 10 e 5 minutos, sendo a primeira em velocida-
de crescente, de 100 a 120 palavras e a segunda, de
130 palavras por minuto.

S 1.0 Os trechos, de dIscurso parlamentar, serão
sorteados na ocasião, fazendo-se, então, a contagem
das palavras e a sua divisão, pelos diversos minutos
sucessivos.

S 2.° Adotar-se-á, para sigilo do julgamento, o
seguinte processo: as provas serão datilografadas
em papel rubricado pela Comissão Julgad'ora, não se
lhes permitindo emendas manuscritas ou palavras
entrelinha das ; ministrar-se-ão, no' momento, instru-
ções no sentido de se lhes imprimir o mesmo aspe-
to material; os cand1datos não as assinarão, lançan-
,d'Oca:d'aum deles o seu nome em um cartão, que será
fechado numa sobrecarta, a ser colada na primeira
fôlhada mesma prova, rubricada pelo presidente da
Comissão Julgadora.

S 3.° O limite de êrros admissivel será de 10%
do total de palavras proferidas, limite a que corres-
ponderá o gráu 5.

S 4.° Para a contagem dos êrros usar-se-á a se-
guinte norma:

a) cada palavra omitida, acrescida, ou substitui-
da, com alteração do sentido - 1 êrro;

b) 1dem, idem, sem alteração do sentido - meio
êrro;

c) êrros de português, conforme a gravidade, a
critério da Comissão Julgadora - 1 e meio, ou 1, ou
meio êrro;
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S 7:0 O gráu, pàra qualquer número'de êrros, ob-
tem-se subtraindo de 10 êsse nu:mero, 'multiplicado
pela' Íração 1/22.

~ 8.° O segundo ditado, durante cinco minutos,
obedecerá á velocidade de 130 palavras por minuto.

S 9." A sôma total de palavras do segundo .dita-
do será de 650, correspondendo, assim, os .10 % ad-
missiveis .de êrros la '65 palavras.

Adotar-se-á, pois, para limite de êrros, 65 pala-
vras, equivalendo os numeros de -êrros aos seguintes
gráus:

d) na concorrência de ê 'lOS (~o eXempto: omi -
são de 5 :palavras, ubstituidas por 3 e'tradas),
computar-se-á o numefo aior de êrros;

e) os rro's eu'l mais de uma pàlavra contar-se-
ão uma vez, desde que sejam COhséq'l!lêntes.

~ 5.° O primeiro ditado durante dez minutos, obe-
decerá á seguinte velocidade pO'r minuto: '100, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114, 117 e 120 palavras.

's 6.° A sôma totãl de palavras ,do pritnei'r'o dita-
do será 'de 1.093, 'correspol1Jdendo, assim, os 10%
admissiveis de êl'ros a 109,3, palavras. :Adotar-se-á,
pois, para limite de êrros, 110 palavras, equ'ivalen-
do os numeros de êrros aos seg-uintes graus:

110 êrros88 êrros
66 êrros

'4L1 êl~ros
-22 êrros

O êrro ..

65 êrros .. .
52 êrros .
39 êrros ." .
26 êrrós .
13 êrrós . . . . . . . . . . . .

o êrro . . .

5',
6',
7;
8;
9;

10.

:5;
6',
7;
8',
9;

10.

S 10. ÜJ gráu, para qualquer. numero d ,êrros,
obtém-se subtraindo de 10 êsse numero, multiplica-
do pela fração 1/13.

S 11. A contagem de êrros, no segundo ditado,
faz-se d mesma fórma que no primeiro.

S 12. Tendo cada examinador dado sua nota, na
primeira prova; feita a soma ,die todos os pontos, em
relação a cwd'a can1dlidato, e calculada a respectiva mé-
dia, serão eliminados, não passando ás provas sub-
sequêntes, aquêles cuja média fôr inferior a cinco.
Na segunda prova se procederá da mesma fórma, eli-
minando-se, igualmente, os candi-dJatos que tiverem,
média inferior a cinco.

S 13. Os candidatos que maior numero de pon-
to houverem obtido nas duas provas de ditado serão
submetidos á prova final na sala das sessões. O nu-o
mero ,dios admissiveis a esta prova nunca será supe-
rior ao triplo do das vagas a preencher, salv:o no. caso,
de igualdade de nota entre os ultimos colocados.

S 14. Os candidatos escreverão, então, simulta-
neamente, no recinto, trinta minutos de debates, di-
vidi'r\os em "quartos" de dez minutos, acompanhan-
do-os o diretor da Taq!1igrafia, ou um 1.0 taquigra-
fo por êle designado, afim de fornecer a versão ta-
quigrafica destinada a servir de padrão.

S 15. As decifrações serão feitas após cada ap'a-
nhamento, só sendo permitido alterar o texto quan-
do se tratar de correção absolutamente indispensavel,
caso em que o candidato mencionará também, entre
parentesis, a palavra ou palavras que substituir.

~ 16. Obtida a média da prova de recinto, do-
brar-se-á êsse numero, adicionando-se-lhe o total das
notas das provas de ditado; multiplicar-se-á por dois
essa soma, adicionando-se-lhe, por fim, a média ia
prova de habilitação.

,A média final será essa soma dividida por 9.
S 17. Efetuar-se-á, então, a classificacão defini-

tiva dos candidatos, a qual será rigoro.samente res-
peitad'a para o efeito das nomeações.

S 18. Tôda a vez que a diferença entre as me-
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dias finais de dois candidatos sucessivos fôr infe-
rior a 0,5, computar-se-á, para o estabelecimento da
classificação definitiva a hora de entrega das dife-
rentes provas técnicas, a cada meia hora de priorida-
de correspondendo o acrescimo de 0,1, na média fi-
nal.

A hora de entrega das provas deverá, portanto,
ser anotada pelo secretário do concurso na primeira
página de cada uma <telas.

Art. 116. Os candidatos, uma vez julgadas as
provas e antes de anotados os gráus, serão convocados,
por edital, para tomar conhecimento das correções
e apresentar, se desejarem, recurso por escrito. A
Comissão Julgadora, apreciando-o, fundamentará por
escrito, suas .decisões, que serão irrecorriveis, com-
petindo ao secretário do concurso tanto receber os re-
cursos, como dar conhecimento aos interesados das
decisões da Comissão.

Art. 117. No caso de empate entre dois ou mais
candi:ilatos, de modo a impossibilitar a clasificação,
serão eles suhmeUdos de novo á ultima prova que
houverem prestado, até poder ser feita a discrimi-
nação, ressalvado o disposto no artigo 119.

Art. 118. Será lavrada uma ata, pelo funcioná-
rio que sirva de secretário, a qual consignará o resul-
tado do concurso e, em resumo, tudo o que haja ocor-
ri.etodurante as provas, para ser, com estas, remetido
ao Arquivo.

Art. 119. Os funcionários da Assembléia pode-
rão inscrever-se em qualquer dos ~oncursos e terâo
preferência em igualdade condições.

Da posse e exe7"cicio

Art. 120. Compete ao diretor geral da Secre-
taria dar posse e exercicio aos funcionários' nomea-
(los, ou promovidos.

S 1.0 O diretor geral tomará posse perante o 1.0
secretário.

S 2.~ Os funcionários obrigar-se-ão, por com-

~----------
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promisso formal no ato da posse ao desempenho de
seus deveres legais.

Art. 121. O nomeado deverá tomar posse e en-
trar em exercicio dentro de 30 dias, contados da data
da nomeação, prazo que poderá sel' prorrogado pela
Mesa por mais 30 {{ias.

Parágrafo unico. O nomeado que não tomar pos-
se dentro dos prazos mencionados no presente arti-
go, considerar-se-á como tendo renunciado á nomea-
ção, do que se lavrará o competente termo

Do Ponto

Art. 122. Para o registro do comparecimento e
da permanência, durante as horas do expediente,
dos funcionários da Secretaria da Assembléia, no
exercicio de suas funções, haverá em cada Diretoria
um livro .de "ponto".

S L" Os funcionários que chegarem depois da
hora do inicio dos trabalhos serão considerados fal-
tosos, salvo se justificarem convenientemente, peran-
te o respectivo Idiretor, o motivo do seu retarda-
mento.

S 2." Haver-se-á como chegado dlepois da hora
regulamentar o funcionário que comparecer depois
de encerrado o "ponto".

S 3.° E' absolutamente vedado a qualquer funcio-
nário assinar ao mesmo tempo o "ponto" de entra-
da e o de saida.

S 4.° A retirada de qualquer funcionário sem ru-
bricar o "ponto", ou antes de terminados os traba-
lhos, será considerada como falta ao serviço, se para
isso não houver obti'do permissão especial do respe-
ctivo diretor.

Art. 123. Os trabalhos da Diretoria da Taqui-
gra.fia e dos Serviços Legislativos terão inicio uma
hora antes da sessão, e prolongar-se-ão até que seja
remetida a ata ao órgão oficial.

Art. 124. No dia 27 de cada mês, apurar-se-á
o "ponto" das diversas Diretorias, devendo o resul-
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tado da apuração ser enviado ao diret.or geral, para
efeito da organização da folha de pagamento.

Parágrafo unico. Par~ o efeito. des a apuração
o mês será contado do dia 28 de um, ao dia 27 do.
outro.

Art. 125. A verificação da presença do pessoal
das diversas Diretorias ficará exclusivamente a car-
go dos respectivos diretores, e a folha de pag~mento
será organizada, obedecendo-se, rigorosamente, ás.
anotações de cada um dos aludidos. diretores quant0
ao direito de cada funcionário aos seus vencimentos.

Art. 126. Os trabalhos da Diretoria Geral e da
Diretoria dos Serviços de Expediente e Contabilida-
de, durante o funcionamento da Assembléia comeca-
rão ás 12 horas e prolongar-se-ão pelo t~mpo que.
fôr necessário.

Art. 127 . No intervalo das sessões, o compare-
cimento .dJiário dos funcionários da Secretaria obede~
cerá ao horario estabelecido pelos respectivos direto-
res, de acôrdo com as necesisdades .do senoico.

Art. 128. Não serão s.ujeitos á assinafura do
"ponto" os. ld!iretores, o secretário da PresÍ'<:l'ência e
os funcionários á disposição do presidente -dia As-
sembléia. .

Art. 129. Nenhum funcionário poderá retirar-
se da Diretoria em que trabalha, mesmo fin.na a,
hora do expediente, sem que o respectivo diretor de-
clare terminado o serviço. .

Das lic.enças

Art. 130. Os funcíor.ários só poderão obter li-
cen~a remunerada, com metade dos vencimentos,
provando moléstia por meio de atestado médico Es-
sas licenças só poderão ser concedidas pela Mesa e
não excederão de dois anos.

Art. 131. O funcionário em licença, para tratar
de interesses, perderá todos os vencimentos, não po-
dendo a mesma ser prorrogada por mais de. qU:ltl'O
anos.
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Ar . 132'. Sé'rá livre ao funcionárió renunciar,
em qualquer tempo, á licença em cujo gôso se ache.

Das férias

Art. 133. No intervalo das sessõeg todos os fun-
cionários terão direito a férias anuais, até 20 dias
consecutivos, sem pe1"da de vencimentos, desde que
o requerente:

a) - conte mais de um ano de eXércicio:
b) - tenha em dia o serviço a' seu cargo;
c) - não naja incorrido em grave falta' diSlci-

plinar;
d) - seja dedicado ao serviço.
Parágrafo unico - Durante as sessões somente

poderá ser feita semelhante concessão em caso'de mo~
léstia devidamente provada.

Dt/..s suüstituições

Art. 134. - As substituições dos funcionários
da Secretaria da Assembléa, em seus impedimentos
temporarios, serão feitas por designação da Mesa.

~ 1.0 Esta designação deverá ser feita, tendo-se
em vista os requisitos exigiveis para a promoção de-
finitiva e de acôrdo com o estatui,do no presente Re-
gulamento.

~ 2.° As substituições na Diretoria da Taquigra:-
fia só se farão com funcionários da mesma Direto-
ria, precedendo indicações do respectivo diretor.

~ 3.° A substituição de qualquer funcionário de-
termina a transferência da sua gratificação' pro-
labore ao substituto.

~. 4.° No caso de licença' sem' vencimentos, cabe
ao substituto a diferença entre os seus vencimentos
e os do licenciado.

Art. 135. Q'uando se der vaga definitiva, ou
temporaria, de algunm funcionário, os vencimentos
que êste deixar de perceoer serão retirados da verba
respectiva e 'd~stribuidos pelos que o substituirem, á
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cnterlO do diretor do serviço a que o funcionário per-
tencer.

Art. 136. O funcionário que preencher uma va-
ga, interinamente, perceberá todo o vencimento do
respectivo cargo.

Dos deveres

Art. 137. São deveres dos funcionários, além
de outros inherentes a seu cargos:

I. Comparecer ao serviço ás horas regulamen-
tares e extraordinariamente, quando convocados;

II. Prestar obe~iência aos seus superiores le-
gitimos;

III. Desempenhar com zêlo e prontidão os tra-
balhos que lhes forem distribuidos;

IV. Guardar sigilo dos atos que ainda não te-
nham sido dados á publicidade;

V. Tratar com urbanidade as partes. aviando-
as com brevidade, sem dependência de predileções

VI. Representar á Mesa ou aos diretores sôbre
abusos e irregularidades de que tiverem conheci-
mento.

A'i;. 138. E' vedado a todos os funcionários da
ssembléa:

I. Retirar livros e documentos da Repartição;
II . Fornecer ás partes ou á Imprensa, informa-

ções, ou esclarecimentos, sôbre o andamento de pa-
peis. ou sôbre negócios sujeitos á resolução da As-
s0IDbléia, ou estu~Jo de suas Comissões.

Art. 139. Os funcionários de cada Diretoria não
deverão afastar-se do departamento em que traba-
lham, a não ser em serviço e por determinação, ou li-
cença prévia, do respectivo diretor.

Art. 140 . Nenhum funcionário, sob pena de sus-
penc:;ãoe de exoneração, poderá recusar-se ao desem-
penho de funções regulamentares que lhe forem de-
signadas.

Art. 141. Os funcionários subordinados á por-
taria são obrigados, durante as horas de serviço. a
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usar uniformes estabeleddos pela Mesa e não pode-
rão em caso algum, sob pena de suspensão, e de de-
missão, n"areincidência, usar das salas, móveis, uten-
silios ou quaisquer objetos destinados ao uso dos de-
putados e demais funcionários.

Das faltas e dos descontos

Art. 142. As faltas de comparecimento dos fun-
~ionários são abonáveis, justificáveis e injustifi-
cáveis.

~ 1.°. São abonaveis, quando ocasionadas:
1. Por serviço publico gratuito e obrigatorio por

fôrça de lei;
2. Por serviço publico em comissão da Mesa;
R. Por luto, até oito dias;
.1. Por casamento ,até oito dias.
S 2.° São justificaveis, quando motivadas por

molestia do funcionário ou de pessôa de sua familia,
desde que não ultrapassem de oito dias eml cada ano.

Art. 143. O abono dias faltas dá direito ao re-
cebimento integral dos vencimentos e a contar o tem-
po delas como de efetivo exercicio.

Art. 144. A justificação das faltas 'dá direito
a receber sómente o orl:funado.

Art. 145. A não justificação das faltas inhibe o
funcionario de receber os vencimentos respectivos.

146. As faltas serão contadas á vista do livro
de "ponto".

Art. 147. Nos casos ide ausência semi causa jus-
tificada, por 15 dias, dentro de !dloismeses seguidos,
ficará o funcionário sujeito á pena disciplinar de
suspensão por 15 dias, agravada, na reincidencia,
por 30 dias.

Parágrapho unico. Quando o funccionario, após
ter sofrido a suspensão de 30 düas, reincidir na 'falta
cominada neste artigo, ser-Ihe-á aplicado o dispo<;to
no art. 150 n. IV, (demissão).

Art. 148. Perderá todos os vencimentos o fun-
cionário que faltar á Repartição sem motivo justifi-
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cado, ou que comparecer depois de encerrado o "pou
to", retirar-se antes de findDs os trabalhos e faltar a
quaisquer serviços extraordinários para que tenha
si,do convidado. Ficará isento dessa pena aquele que
incorrer em tais faltas por motivo de força maior,
devidamente comunicado e provado.

Art. 149. O funcionário que deixar de compa-
recer á Secretaria, sem causa justifica,da, durante 30
dias consecutivos, será- considerado como tendo aban-
donado o cargo, devendo promover-se-lhe' a demissão'
nos termos dêste Regulamento.

Das faltas dismplinares

Art. 1'50. As faltas dos funcionários, que não
constituirem crime definido em lei, serão punidas de
conformidade com o sistema penal, que se segue:

I. Advertencia;
Ir Repreensão. verbal, ou escrita, com anot'ação

nos assentamentos do funcionário;'
IH Suspensão até 60' dias;
IV. Demissão simples, ou a bem do serviço pu-

blico.
S 1.0 Todas as penas podem ser impostas pela

Mesa.
S 2~0 As penas dos numeros I e lI' poderão ser

impostas pelos diretores.
S 3.° A pena de suspensão podJerá ser imposta:

- até 15 dias, pelo diretor geral; até 30 dias, pelo
1.0 secretario e por mais de 30 dias pela Mesa.

S 4.° A demissão só poderá ser imposta pela
Mesa.

Art. 151. A a,dvertência terá lugar no caso de
faltas leves.

. Art. 152. A repreensão verbal, ou escrita, será
aplIcada nos casos de reincidência em faltas leves
ou no caso de culpa grave. '

~ rt. 153. A, pena de suspensão, com perda dos
venClmentos, sera cominada nos casos de:
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a) - não cumprimento de ordens leg~is, QU

não execução de sérviço;
b) - desacato a superiores legitimos ou a de-

putados; -'
c) - for.necimento conciente de informações

inexatas;
d) - relapsia no cumprimento dos deveres;
e) - reincidência em faltas, depois de reitera-

das repreensões: .
Art. 154. Das penalidades impostas pelo 1.0

secretário, pelo diretor geral, ou pelos .diretores,ha-
verá recurso voluntário, sem efeito suspensivo, para
a Mesa, interposto dentro dJe 5 dias após ciência da
imposição da pena.

Art. 155. Perdem todos os vencimentos os fun-
cionários que incorrerem na pena de suspensão.

Da aposentadoria

Art. 156. A aposentadoria dos funcionários da
Assembléia será concedida pela Mesa, preenchidas as
concllições legais.

Da demissão

Art. 157. Os funcionários da Assembléia só po-
derão ser exonerados de acôrdo com as disposições
do art. 169 e parágrafo unico da Constituicão Fe-
deral. ~

Art. 158. A demissão ainda poderá ser decreta-
,diaa pedido, ou em virt.ude de abandono do cargo.

Parágrafo unico. Considerar-se-á abandonado o
cargo quando o funcionário não comparecer dentro
do prazo estabelecido para a posse (inclusive o da
prorrogação), ou quando o funcionário der mais de
30 faltas consecutivas á repartição, sem causa jus-
tificada.

Art. 159. O processo administrativo, inclusive
o de abandono do cargo, ~~rá feit9 por uma cqmiªsão
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Art. 160. Os vencimentos dos funcionários da
Assembléia serão divididos em duas partes iguais,
constituindo uma - o ordenado, e outra - a gra-
tificação . .

Art. 161 ~ Serão os seguintes os vencimentos
anuais dos funcionários da Assembléia Legislativa do
Esta,do de Minais Gerais:

9:840$000
39:360$000
29:520$000
9:840$000

9:840$000
8:400$000

16:320$000
24:480$000
24:960$000
4:800$000
9:600$000
3:960$000

36:000$000
6:000$000
4:800$000
3:960$000

18:000$000
18:000$000

Disposições gemis e transito rias
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Art. 162. Não poderão ser cedidas a particula-
res ou a associações as salas e dependências do pa-
ço da Assembléia, sendo tambem proibido o emprés-
timo dos móveis e utensilios que guarnecem o edi-
ficio.

Art. 163. O diretor geral tornará responsável
~ funcionário que, por culpa ou negligência, concor-
rer para a perda, ou deterioração de qualquer obje-
to confiado á sua guarda.

Art. 164. Será permitido aos funcionários dj'Í
Assembléia a consulta, em qualquer departamento
Ida Secretaria, de todos os papeis cujo conhecimento
devam ter para o desempenho de suas obrigações.

Art. 165. Aos funcionários designados para o
serviço noturno da Taquigrafia será abonada a quan~
tia necessária para as refeições.

Art. 166. Cada órgão diário da Capital poderá

e dos ServIços Legislativos
4 prim~iros taquigrafos a 9 :840$000
3 primeiros oficiais a 9 :840$000 ..
1 subredator Ida ata impressa .
1 sub-redator da ata manuscrita ou

datilografada . . .
1 auxiliar do chefe da Biblioteca ..
2 segundos taquigrafos a 8 :160$000
3 segundos oficiais a 8 :160$000 .. , .
4 amanuenses-datilografos a 6 :240$
1 escriturario .dla Biblioteca .
2 datilografos a 4 :800$000 .
1 protocolista . . . . .
10 praticantes-datilógrafos a . . . .

3:6000$000 .
1 porteiro . . . . ' .
1 motorista . . . . . . .
1continuo zelador . . . . .
2 continuos a - 3 :240$000 . . .
6 serventes a 3:000$000 - .

30:000$000

24:000$000

24:000$000
18:000$000
18:000$000
15:000$000
15:000$000
12:000 000

12:000$000

" "

composta"de um diretor e de dois funcionários, para
êsse fim designados pela Mesa .
.. , ~ 1.0. O processó a que responderem os direto-
res correrá perante a Mesa da Assembléia.

- ~ 2.0 A comissão ouvirá o acusado e todos os
funcionários, ou pessôas que tenham conhecimento db
fato que é imputado áquele, ou que possarnJ prestar
quaisquer esclarecimentos a respeito, bem como pro-
cederá a todas as diligências que se tornarem neces-
sárias para a ,descoberta da verdade.

~ 3.° Ao acusado será assegurada plena defesa:
terá vista do processo, na Secretaria da Assembléia,
por cinco dias, contados da data de sua citação, para
oferecer a sua defesa, bem como o prazo de 10 dias
para oferecer quaisquer provas, e ainda o prazo de
cinco. dias para alegações finais.

1 diretor geral .
1 diretor da Taquigrafia e dos Ser-

viços Legislativos .
1 ,diretor dos Serviços de Expediente

e Contabilidade .
1 secretário ida Presidência .
1 assistente da Diretoria Geral .
1 chefe do Arquivo e Almoxarifado
1 chefe da Biblioteca .
1 redator da ata impessa .
1 redator da ata manuscrita ou dati-

lografada . . .
1 assistente técnico da Taquigrafia
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ter representante na Assembléia, para o efetivo
exercicio da sua profissão, ao qual será expedida
uma carteira de identidade, pela Secretaria, assi-
nada pelo diretor geral.

~ 1.0 Os jornalistas que não exercerem, efetiva
e permanentemente, a sua profissão na Assembléia
não poderão gosar as mesmas regalias dos que a
exercem.

S 2.° Aos jornalistas em efetivo exercicio na
Assembléia serão reservados lug~res especiais.

S 3.° Nenhum jornalista poderá utilizar-se de
qualquer documento da Assembléia, para copiá-lo ou
extratá-Io, sem prévia autorização do 1.0 secretario,
sob pena de lhe ser cassado o cartão de ingresso no
edificio.

S 4.° Todos os anos, no começo da sessão legis-
lativa, as redações de jornais deverão comunicar á
Mesa os nomes de seus representantes na Assem-
bléia.

S 5.° Qualquer modificação feita nessa repre-
sentação no decorrer da sessão legislativa, deverá
ser tambem comunÍcada .

Art. 167. Ficam aprovadas todas as portarias
expedidas anteriormente pela Mesa, relativas aos
funcionários e aos serviços da Assembléia.

Art. 168. Quando se vagar, definitivamente,
um cargo da Secretaria da Assembléia, poderá a Me-
sa, verificada a desnecessi,dadJe do seu preenchimen-
to, suprimi-lo.

Art. 169. Os cargos de secretário da Presidên-
cia, assistente da Diretõria Geral e assistente té--
cnico da Taquigrafia e dos Serviços Legislativos,
quando se vagarem, serão preenchidos em comissão,
por funcionários da Casa, observadas as disposições
dos parágrafos 4.°, 5.° e 6.° ido art. 110.

Art. 170. O cargo de escriturário da Bibliote-
ca, criado por êste Regulamento, será provido pela
Mesa com a remocão de um dos datilógrafos da Se-
cretaria, cujo cargo ficará suprimido.

Art. 171. O primeiro concurso para pratican-

I

1
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te-datilógrafo somente será feito depois de aprovei-
tados os funcionários contratados existentes na Se"
cretaria ,da Assembléia.

Art. 172. As dluvidas que surgirem na inteli-
gência ou execução dêste Regulamento serão resol-
vidas pela Mesa da Assembléia.

Art. 173. O presente Regulamento entrará em
vigor na data de sua promulgação.

Art. 174. Revogam-se as disposições em con-
trário.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativà de
Minas Gerais, em Belo Horizonte, 25 de outubro de
1937.

Dorinato de Oliveira Lima, presidente. - J 0-
sé Martins P.rates, 1.0 secretário. - Antônio Au-
gusto Junqueira, 2.° secretário.
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