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A Mesa da Camara dos Deputados ao Congresso
Mineiro, usando da attribuição que lhe confere a Re-
solução n. 16, de 3 de setembro de 1908, reorganiza
a Secretaria da Camara dos Deputados e expede, de
accordo com a nova organização, o seguinte

REGULAMENTO
Capitulo I

DA ORGANIZ4ÇÃO nA SECRETARIA

Art. 1.0 A Secrdaria da Gamara dos Deputados
do Estado de Minas Geraes compõe-se de duas dire-
ctorias com o pessoal abaixo especificado, a saber:

Directoria da Secretaria

1 Director.
1 Offieial archivista.
1 Official bibliothecario.
1 Offieial encarregado do resumo dos debates e

do extracto das sessões.
4 Offieiaes.
1 Amanuense.
1 Porteiro.
3 Continuos.
2 Serventes.
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Directoria do serviço das sessões

1 Director.
1Tachygrapho-chefe.
1 Tachygrapho auxiliar.
1 Amanuense.

<Japitnlo 11

DAs OBRIGAçõES DOS EMPREGADOS E DIVI'3ÃO DOS
TRABALHOS

SECÇÃO I

Do director da Secretaria

Art. 2? Ao director, ao qual ficam subordina~
dos todos os empregados de sua directoria, com-
pete:

S_1.: Dirigir os trabalhos da Secretaria, que co-
meçarao as 10 1/2 horas da manhã e terminarão ás 4
horas da tarde, podendo alterar a divisão dos traba-
lhos, conforme as exigencias do serviço.
. S 2? Dar posse aos empregados de sua directo-
n~ que prestarão o"respectivo juramento ou compro.
mISSa.

. S 3? Expedir as guias para pagamento dos di.
reltos dos contractos celebrados com a Secretaria

S 4? Mandar lançar no livro da porta o extr~cto
das peças de expediente, remettendo as que se desti-
nare.m ás ses.sõesd~ Camara ao director do respectivo
serVIço,.mediante ltvro de carga, em que se mencioua-
rão o dIa e a hora da remessa e dando ás outras o
destino conveniente.

S 5? Determinar q,:aes os .livros necessarios para
os. trabalhes da Secretana, abnl-os, numeral-os, ru-
bncal-os e encerraI-os.
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S 6? Authenticar, com sua assignatura, todas as

certidões, attestados e mais documentos que tenham
de ser expedidos pela Secretaria.

S 7? Assignar todos os editaes publicados pela
Secretaria.

S 8? Mandar proceder o inventario de todos os
moveis pertencentes á Secretaria e á Camara e trans.
crevel.os em li~ro para esse fim destinado, abrindo
carga ao porteiro, que por elles fica responsavel.

S 9? Fazer, com autorização do Secretario, a
compra do expediente para a Secretaria e do que se
fizer necessario para os trabalhos da mesma e da Ca-
mara.

S 10. Distribuir aos empregados os trabalhos
que lhes competirem e bem assim quaesquer outros
que se fizerem necessarios para a boa regularidade do
serviço.

S 11. Justificar, independente de qualquer do.
• cumento, até tres faltas por mez de cada empre-
gado.

S 12. Assignar, de conformidade com o livro do
ponto e salvo a disposição do paragrapho anteceden-
te, a folha de pagamento dos empregados de sua Di-
rectoria e envial-a á Secretaria das Finanças no prin-
cipio de cada mez.

~ 13. Admoestar, reprehender e suspender, até
oito dias, com recurso para o Secretario neste ultimo
caso, os empregados que faltarem ao cumprimento
de seus deveres e representar á Mesa da Camara,
quando reunida, ou ao Secretario, contra aquelles que
não se corrigirem.

S 14. Organizar, no interval10 de cada sessão,
uma synopse dos trabalhos da Camara, precedida de
um breve relatorio, afim de ser apresentada nos pri.
meiros dias da sessão seguinte, distribuindo esse ser-
viço pelos respectivos empregados j fa7.er no do uI.
timo anno da legislatura uma ligeira recapitulação
dos trabalhos desta e revêr as provas typographicas,
fa?endo nellas as devidas correcções.



!3 15. Propôr á Mesa quaesquer medidas neces-
sarias â bôa direcção do serviço a seu cargo.

!3 16. Mandar fazer a correspondencia official
segundo as instrucções que receber da Mesa ou dos
Secretarias.

~ 17. Conferir todos os papeis que tiverem de
sahir da Secretaria e passaI-os ao official archivista
para dar.lhes destino.

~ 18. Redigir todos os offieios que tiverem de
ser expedidos pela Secretaria, fazendo registral.os nos
competentes livros.

~ 19. Convocar os empregados para trabalharem
á noite ou em horas cxtraordinarias, quando houver
afflueneia de serviço.

~ 20. Não consentir que entrem na Secretaria
ou della saiam papeis sem que as partes interessadas
tenham pago os respectivos direitos.

~ 21. Encerrar diariamente o ponto dos empre-
gados de sua directoria.

SECÇÃO II

Do director do servz{:o das sessões

Art. 3.° Compete ao director :
S 1? Assistir a todas as sessões publicas e redi-

gir a acta sob a inspecção do 2? secretario.
~ 2.° Ter a seu cargo e sob sua guarda, durante

as sessões sóml:nte, os autographos das mate rias que
estiverem na ordem do dia, com os documentos que
lhes forem relativos, devendo entregal.os ao presiden-
te quando tiverem de entrar em discussão, restituin-
do-os á Secretaria, para os fins convenientes, logo que
tenham qualquer solução.

~ 3? Transmittir diariamente ao director da Se.
cretaria, no fim de cada sessão, os apontamentos da
acta para, á vista delles, fazer-se o expediente e entre-
gar.lhe a acta, depois de approvada, afim de ser ar-
chivada,
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~ 4? Verificar si a acta, com os respectivos do-

cumentos e o extracto das sessões são publicadas no
jornal da casa com exactidão ou si contém algum erro,
incorrecção ou falta, e neste caso providenciar a res-
peito.

!3 5." Organizar um resumo dos trabalhos da Ca-
mara, afim de serem lidos no dia. do encerramento das
sessões da mesma Camara. '

~ 6.° Extractar todas as peças que tiverem de
entrar em expediente de cada sessão, verificando si'
estão revestidos das formalidades legaes, afim de serem
lidas e terem o' conveniente destino.

~ 7? Organizar conforme determinação do Pre-
sidente da Camara, a ordem do dia de cada sessão e
remettel-a immediatamente á imprensa, afim de ser
distribuida de vespera pelos srs, deputados.

S 8.° Tomar' para a acta, com a maior prestesa,.
as notas sobre os projectos, pareceres, requerimentos:

• indicações e moções apresentadas em cada sessão; en-
viando-os incontinente á Secretaria para serem copia-
dos e remettidos á imprensa.

~ 9.° Remetter, findo o serviço das sessões, ao
director da Secretaria, todos os papeis afim de serem
recolhidos ao archivo da repartição.

~ 10. Protocollar, em livro para esse fim desti-
nabo, todos os papeis que tiverem de ser remettidos ao
director da Secretaria, mencionando o dia e a hora da
remessa.

!3 1.1. Fornecer ao Secretario a lista dos objectos
necessarios ao expediente de sua directoria.

!3 12. Encerrar diariamente o ponto.
!3 13. Exercer todos os actos que lhe competirem

como director, propondo as medidas que julgar conve-
niéntes para o bom desempenho do serviço a cargo de
sua directoria.

!3 14. Enviar, no fim de cada mez, á Secretaria
das Finanças, depois de assignal-a, a folha de paga:'
mento dos empregados de sua directoria.
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SECÇÃO IH

Dos tac/tygraphos

\Art. 4? Ao tachygrapho-chefe compete:
S 1.0 Tomar na integra todos os discursos que

forem proferidos durante as sessões da Camara e do
Congresso, traduzindo-os e entregando-os aos respecti-
vos oradores no prazo de 48 horas, prorogavel por mais
24, quando houver aflluencia de serviço,

~ 2.° Confeccionar todas as actas, afim de serem
publicadas, recebendo de sua directoria copia dos docu-
mentos para esse fim necessarios, que não estiverem
impressos.

~ 3? Fazer o indice dos annaes dos trabalhos da
Camara.

Art. 5? Ao tachygrapho-auxiliar compete: au-
xiliar ao tachygrapho-chefe, cumprindo todas as ordens
que por este lhe forem dadas.

SECÇÃO IV

Dos offieiaes e amanuetlses

Art. 6.° Aos empregados incumbe:
~ I? Executar os trabalhos que lhes forem dis-

tribuidos pelo director, coadjuvarem-se e prestarem
reciprocamente as informações que forem precisas.

~ 2.° Copiar para a imprensa todos os projectos,
emendas, additivos, pareceres, requerimentos, indica-
ções e mais documentos que lhes forem distribuídos.

~ 3,° Registrar em livros proprios todos os pro-
jectos, logo depois de sua apresentação, lançando nelles
as notas que tiverem no correr da discussão e bem as-
sim transcrever integralmente todas as emendas, sub.•
emendas additivoa aos mesmos offerecidosi
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~ 4? Registrar, com as competentes notas, até

final decisão, os pareceres, indicações e requerimen tos
apresentados em cada sessão.

~ 5.° Registrar em livros proprios todos os pro-
jectos vindos do Senado, lançando nelles as notas
que tiverem no correr da discussão, transcrevendo inte-
gralmente todas as emendas, additivos e substitutivos
aos mesmos offerecidos.

~ 6.° Registrar todos os officios que tiverem de
ser expedidos pela Secretaria.

~ 7.° Registrar, no intervallo das sessões os pro-
jectoscemettidos á satlcção e sanccionados, bem como
aquelles cuja sancção lhes foi negada, transcrevendo
junto delles as rasões da não sancção.

~ 8.° Copiar os projectos que forem remettidos á
sancção e ao Senado.

~ 9.' Fazer o resumo pos debates e o estracto das
sessões, -

S 10. Ao Amanuense da Directoria do Serviço
• da sessões incumbe, além do serviço que lhe fôr dis-
tribuido pelo respectivo director, copiar a acta e as pe-
ças necessarias á confecção da mesma.

SECÇÃO V

Art. 7,' Compete especialmente ao official archi.
vista:

~ I? Manter na melhor ordem e asseio o archivo
classificando e guardando os autographos, papeis findos:
livros, folhetos, impressos e manuscriptos que perten-
cerem á Camara.

~ 2?Fazer um catalogo completo de tudo quanto
estiver sob sua guarda.

S 3,° Lançar em livros proprios todos os termos
de posse dos empregados da Secretaria e reo-istrar as
portarias de ~icença a estes concedidas, lanç~ndo nel-
.las as respechvas notas, depois de pagos os direitos.

~ ~? Pres~ar á Camara e ~o Congresso, por in-
termed~o.do duector, todas as mformações que lhe fô-
rem eXlgldas sobre assumpto de sua attribuição.
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~ 5? Ministrar egualmente os documentos que to
em exigidos pelos srs. deputados, mediante recibo em
protocollo especial, exceptuando-se, porém, 03 auto-
gr:'lphos de leis, que não pódem sahir da Secretaria.

S 6.' Extractar nos protocollos, geral e especiaes,
os oflicios, representações, requerimentos e mais pa-
peis lidos em expediente de cada sessão e expedil.os in-
continente a seu destino, conforme o despacho nelles
proferido.

~ 7.' Fazer seguirem seu destino todos os papeis
que tiverem tido discussão e que receber da sala do di-
rector, precedendo as formalidades legaes.

~ 8.' Colleccionar as actas, depois de approvadas,
para serem encadernadas no tempo proprio.

~ 9.' Passar, em virtude de despacho, todos as
certidões requeridas á Camara dos Deputados.

~ 10. Registrar, em livro proprio, os titulas dos
empregados e os termos de possse dos Presidentes e
vice-Presidentes do Estado.

SECÇÃO VI

Art. 8.' Compete especialmente ao official bib lio-
thecario:

~ 1.' Inventariar em livro proprio, numerado e ru-
bricado pelo director, todos os moveis e, separadamen-
te, todos os livros e mais papeis pertencentes á bi.
bliotheca.

~ 2,' Ministrar promptamente a qualquer deputa-
do as obras que forem necessarias para seus estudos e
consultas.

~ 3.' Não permittir que saia da bibliotheca qual-
quer obra sem que o deputado que a retirar assigne o
competente recibo em livro para esse fim destinado e
que deverá abrir, numerar e rubricar .

. S 4.' Trazer sempre em perfeita oreiem os livros
e todo o material a seu cargo.

~ 5.' Organizar um catalogo completo, em ordem
.alphabetica, dos livros, revistas, e mais papeis existen-
tes. S 6.' Não consentir que na bibliotheca permane-
çam pessoas extranhas á Camara dos Deputados, salvo
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Comauctorização da Mesa ou sob a responsabilidade de
algum deputado, assumida por escripto.

S 7.' Providenciar para que na sala respectiva,
além da ordem, asseio e commodidades, encontre o de-
putado o silencio necessario para que possa estudar.

S 8.' Colleccionar todas as facturas de livros e ob-
jectos comprados para a bibliotheca, bem como as co-
pias dos pedidos que para ella forem feitos.

S 9.' Procurar enriquecer a bibliotheca cl)m as
obras que se publicarem e cuja acquisição convenha,
re~resentando ao Secretario para providenciar a res-
peIto.

S :0. Ter aberta a sala da bibliotheca desde ás
10 ]/2 horas da manhã até ás 4 da tarde, nos dias
uteis, e durante os trabalhos daCamara, por todo o tem-
po que durar a sessão.

S 11. Organizar e apresentar ao Secretario, em
principio de caua sessão, uma lista dos objectos neces-

• sarios para a sala da bibliotheca, afim de ser pedida a
verba precisa para esse fim.

Art. 9.' O bibliothecario será substituid~ em suas
faltas e impedimentos pelo empregado que o secretario
designar, sob proposta do director.

A:t. 10. Fica o bibliothecario responsavel, não só
peles hvros e mais papeis, como pelos moveis existen-
tes na bibliotheca.

Art. ] 1. Serão marcados todos os livros e documen-
tos da bibliotheca com um sinete que tenha o segninte
distico: Bibliotheca da Camara dos Deputados.

Art. 12. De todos os impressos que forem publica-
dos na Imprensa Oflicial do Estado, relativos á CaIOara
dos Deputados, e:lviará o director da Secretaria no dia
da distribuição ou entrega dos mesmos, um ex~mplar á
bibliotheca.

Art. 13. O bibliothecario fica sujeito a todas as
penas e vantagens constantes deste regulamento .

~rt. 14. De accordo com este Regulamento, será
orgamzado pela Mesa da Camara um regimento inter-
~o para a bibliotheca, que será distribuido, depois de
impresso, aos srs. deputados.



- 12-

SECÇÃO VII

DO PORTEIRO, CONTINUOS E SERVENTES

Art. 15. Compete ao porteiro:
S 1.' Abrir a Secretaria uma hora antes de começa-

rem os trabalhos e fechal-a logo depois de terminados,
devendo, além disso, abril-a sempre que lh'o ordenar o
director ou quem suas vezes fizer.

S 2.' Cuidar do asseio da casa e da conservação
dos moveis e mais objectos pelos quaes é re3ponsavel.

S 3? Assignar carga dos objectos comprados para
a Secretaria e responder por sua applicação.

S 4? Fazer as despesas pequenas da Secretaria,
com auctorização do director, a quem prestará contas.

S 5? Ter em conveniente ordem todos os livr~s,
folhetos, jornaes e mais odjectos que devam ser d1s- •
tribuidos.

S 6? Providenciar no sentido de serem tratadas
com urbanidade as pessoas decentemente trajadas q~e
desejarem assistir ás sessões, como faculta o Reg1-
mento da Camara, comtanto que estejam desarmadas.

S 7? Dar parte ao director ou ao I? secr~tario
de qualquer facto que deva ser levado ao conheclmen-
to da Mesa occorrido nas salas e galerias, sujeitas á
sua inspecção como fiscal.

S 8? Expedir com pr~mptid~o e regulari~ad.e a
correspondencia da Secretana, os jornaes e malS lm-
preEsos pertencentes aos srs. deputados.

S 9? Receber toda a correspondencia e expedien-
te da Secretaria, entregandq-os ao respectivo director
e fazer collecção completa dos jornaes recebidos.

S 10 Extractar, com urgencia, por determina-
ção do director da Secretaria, no livro da porta,
todos os papeis que entrarem na casa, mencionando o
dia e a hora em que os mesmos tiverem sido reee-
bidos,

i
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S 11. Prover as mesas dos empregados e a sala
das sessões com o que fôr necessario para os tra.
balhos.

~ 12. Fechar os offieios e mais papeis que te-
nham de ser expedidos pela easa e envial.os ao seu
destino.

ã 13. Manter a ordem entre os continuos e ser.
ventes e distribuir por eUes o serviço.

S 14. Representar ao director contra os empre-
gados da porta que deixarem de cumprir suas ordens
relativas ao serviço da Secretaria.

Art. 16. O porteiro será substituido pelo conti.
nuo que o director designar.

Callitulo 111

DA NOMEAÇÃO DOS EMPREGADOS, SEUS VENCIMENTOS,
VANTAGENS, LICENÇAS E PENAS A QUE FICAM SUJEITOS

Art. 17. Os empregados das Directorias serão
nomeados pela Mesa da Camara.

Art. 18. Perceberão eUes os vencimentos con.
stantes da tabella annexa que será observada, excepto
na parte referente a augmento de vencimentos que
só entrará em vigor em I? de janeiro do seguinte
exercicio.

Paragrapho unico. Esses vencimentos serão di.
vididos em duas partes eguaes, uma das quaes con-
stituirá o ordenado e outra a gratificação.

Art. 19. Os empregados, uma vez empossados,
não poderão ser exonerados senão a requerimento seu
ou por grave falta de exacção no cumprimento de
seus deveres, nos termos do regimento interno da
Camara.

Art. 20. Egualmente perceberão todos os seus
vencimentos quando faltarem á repartição por motivo
de s.erviçopublico obrigatorio e durante oito dias, por
motIvo de gala de casamento ou nojo por fal1ecimento
de paes, filhos, irmãos ou conjuge.

J
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Art. 21. Os directores poderão abonar a cada

empregado até tres faltas por mez, independente de
qualquer documento.

Art. 22. Os empregados das Directorias só po-
derão obter licença remunerada até um anno com me.
tade dos vencimentos, provando molestia por meio de
attestado medico e além desse praso até dois annos
sem remuneração alguma.

Estas licenças só poderão ser concedidas pela
Mesa da Camara ou pelo Secretario no intervallo das
sessões.

Art. 23. Salvo o disposto no art. 21, perderá
todos os vencimentos o empregado que faltar á Se-
cretaria sem motivo justificado ou que comparecer a
ella despois de encerrado o ponto, retirar.se antes de
findos os trabalhos e faltar a quaesquer serviços ex-
traordinarios para que tenha sido convidado, fican-
do isento desta pena aquelle que incorrer nestas fal- •
tas por motivo de força maior devidamente communi-
cado e provado.

Art. 24. Além das penas acima mencionadas,
ficam os empregados da Secretaria sujeitos ás se-
guintes:

I. Admoestação por negligencia.
lI. Reprehensão por desobediencia.
lU. Suspensão por grave infracçâo deste regu-

lamento.
I 1. Demissão pelas reincidencias nas faltas dos

ns. U e lU.
rt. 25. As penas dos ns. I U e III poderão

ser impos.las pelo Secretario ou pelos directores.
Art. 26. As penas do n. IV poderão ser impos-

tas pelo Secretario ou pela Mesa.
Art. 27. Do acto dos directores impondo a pena

de q e t ata o n. DI do art. 24 haverá recurso para
o Secretario.

"} .
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Capitulo nT

DISPOSIçõES GERAES

Art. 28. Fica creada annexa á Secretaria a bi-
bliotheca da Camara dos Deputados para uso exclusi-
vo de seus membros.

Art. 29. Fica creado o cargo de afficial biblio-
thecario da Secretaria da Camara dos Deputados su-
bordinado á Mesa e, no intervallo das sessões, ao Se.
cretario, pelo que fica o respectivo funccionario isen-
to da assignatura no livro do ponto.

Art. 30. O funccionario designado para outras
attribuições de que dependa novo titulo, desde que
não l1aja differença em seus vencimentos, fica isento
de pagamento de novos direitos.

Art. 31. Não é permittido ao funccionario per-
ceber duas gratificações e assim nas substituições por

• licença de qualquer empregado perceberá o substitu-
to em vez da sua, a gratificação que perder o substi-
tuido, sendo aquelle designado pela Mesa ou Secre-
tario.

Art. 32. Os directores serão substituidos em
suas faltas e impedimentos pelo official designado pela
Mesa ou pelo Secretario. .

Art. 33. Para se tornar effectiva a disposição do
art. 24 relativa á demissão dos embregados, proceder-
se-á a processo administractivo perante a commissão
de Policia, que, verificando a culpabilidade do emgre-
gado, deliberará a respeito.

Art. 34. Os empregados que tiverem de fazer
reclamações ao Secretario ou á Mesa deverão encami-
nhaI-as por intermedio dos respectivos directores, afim
de prestarem elles informações, si forem precisas.

Art. 35. Ficam creados mais um logar de offi-
cial e outro de oflicial encarregado do resumo dos deba-
tes e do extracto das sessões, sendo, desde já snpprimi-
dos um logar de amanuense e o cargo de redactor dos
debates creado pela Resolução n. 15, de 28 de agosto
de 1907.
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Art. 36. Ficam supprimidos, á proporção que se
vagarem, dois logares de officiaes, dois de ama.nuenses
e um de continuo.

Art o 37. Este regulamento entrará em vigor
desde já, ficando revogadas as disposições em con.
trario.

Sala das Sessões da Camara dos Deputados, 2 de
setembro de 1909.

O Presidente, Antonio Prado Lopes Pereira.
OI? Secretario, A11lerico Ferreira Lopes.
O 2? Secretario, Argemiro de Resmde Costa.

Tabelln a (Iue 8e ref'ere o art,. i~

Sala das Sessões da Camara dos Deputados, 2 de setembro de
1909. .

O Presidento, Antonio Prado Lopes Pereira.
O 1.0 secretario, Americo ]?erreira Lopes.
O %.0 secretario, Argemiro de Resende Costa.

Director da Secretaria. " " •o' ••••••• , •
Director do serviço das sessões o •

1 tachygrapho-chefe ..•..•.•......•...•
l tachy~rapho-auxiliar .......•.• o •• ' •••

1 official-arc!tivista .............•.•...•
1 official bibliot!tecario. o • o o • o o •••• o' ••

1 oftlcial encarregado do resumo dos de.
bates e extracto das sessões. o' •• ,.

4 officiaes a 4:300$000 o ••• o •••••

2 amanucnses a 2:400$000 .. o" o •••••• o"

1 porteiro .. o o •••••••••••••••••••••• o o •

2 continuos a 1:500$000 ..•... ". " ..••.•
1 continuo (licenciado} o" •••••.•••
2 serventes a 1:100.,'000 o •••••••••

7:200$000
7:000$000

10:000$000
4:300$000
4:300$000
4:300$;000

4:300$000
lí:200 000
4:800$000
2:000$000
3:000$000
1:350$000
2:200$000

71:\)50$000

•
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