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LEIS no ESTADO DE MINAS GERAES

LEI N. 302 - DE 1." DE .JULIlO DE 1901

Muda para. Hf110 Il0rizl)ulc. a l1t1l0lllillaç,ãO lia Capital do E81ado
de Minas Geraes

o pOVOdo Estado de ~1inas Geraes, 'por seus representan-
tes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei:

Art. I.' Fica denominada-BeIlo Horizonte - a Capital
do Elltado de Minas Geraes.

Art. 2.' Revogam-se as dlspo~ições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nheciment.o e execução da referida lei pertencerem que a
compram e façam cumprir tão inteiramente como nello. se
contém.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a faço.
imprimir, publicar e correr.

Dado. no palacio da Presidellcia do Estado de Minas Ge-
raes, na cidade de :'trinas,' ao primeiro de julho de 1901••

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

1Veneeslau Bj'(H Perell'a Gomes.

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado
de ~linas Gerae", na cidade de Minas, ao 1.' de julho do 1901.
-o director, Edmtmdo da 1'eiga.
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LEI I . 3ó3 - DE 5 DE JULHO DE 1001

AII~raas disposições da lei 11. 24:;, lle 17de selemll1'ode 1&03,sobre
leir~sde gadq; designa os municípios de Uueraba e ria eapilal
e os ponlos onde o governo julllar mais convenientes para as
eMes das duas lelras não InslaUarlasde que trata o art. I.' da
citada lei n. 2,15 c aucloriza ao governo rever c modillcar, de
acconlo com IIS disposiçüe8desta lei, os contraclos ccle1Jrados
com os coDcessionarlosdas lelras cio Tres Corações do llio "cr-
de e llemUca.

o povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decreta e eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei:

Art. 1.' -Os concessionario8 das feiras de gado de que
trata a lei n. 245 de 17 de setembro de 1898, terão direito de
cobrar de cada rez que entrar pora as invernadas a quan-
tia de um mil réis, sendo esta paga em duas prestações
eguaes: uma no acto da entrada, outra no acto da venda do
gado.

Art. 2. '-00 gado que fôr vendido nas feiras, ou expor.
tado para os Estados da Bahia, Espirito Santo e S. Paulo,
cobrar.se.ha o imposto de 4 . /' aÚl)alort1n; e do que Cor
exportado para outros pontos sem transitar pelas feiras, co-
brar se.ha o imposto de 20 •/. ad vaIarem.

Art. 3.'-Fica iEento do imposto de 20 '1, o vendedõr do
gado de criar e de córte em pequenas partidas e não. desti-
nado ao matadouro de Santa Cruz.

Paragrapho unico:-B' sufficiente a apresentação do do-
cumento de haver paj,lo 4 ./. na estação tlscal mais proxi-
ma, sobre o gado embarcado ou conduzido nas condiç1les do
artIgo acima, paro. que se veritlque a isenção do imposto,

Art. 4.' Fica elevada a 20 .1' sobro o valor do gado
pertencente ao boiadeiro que fôr prejudicado a multa de que
trata o art. 14 ~ 1.' do decreto Ir. 1.243, de 3 de janeiro de
1898.

Art, 5.' Ficam designados os municipios de Uberaba e da
Capital, n.os pontos que o governo ,julgar mais convenien-
tes, para sedes das duas feiras não instaIladas de que trata
o art. 1.' da citada lei n. 245,

Art, 6,' Fica o governo auctorizado a revêr e modificar,
de accordo com as disposições desta lei, os contractos cele-
brados com os concessionar'ios das feiras de 1'res Corações
do Rio Verde e Bemfica.

Art. 7,' Esta lei entrará em vigor desde a dato. do sua
publicação.

Art. 8.' Ficam revogados os ~~ 1.' e 2.' do art. 2.' da
JQi n. 245, e revogadas as disposições em c.ontrarlo~
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Mando portanto o. todas as auctor'idades a fluem o co-
nbecimentb e execução da referida lei pertencerem que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelIa se
contàm. ., t

O Secretario de Estado dos Negoclos da AgIloul ura,
Commercio e Obras Publicas faça impr'imir, publicar e
correr, . ,

Dada no Palacio da Pl'esidencia do Estado de Mrnas Ge-
raes, na cidade de ~linas, aos 5 dias do mez de julho de
HlOI,

DR. 1<'RA.clec,) SILVIA, o DIi: ALMEIDA BRANDÃO.
Wenceslau Bra; Pereira Gomes.

LEI N. 30,1 - lJE 24 D~l JuLtlO f)F. WOI

Declara BulIa, em parle, a lei n. 85, de 1••de pelemiJl'ode 189D,
da Gamara Municipal de UberaiJa

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus repre-
sentantes, decretou e eu. em seu nome, snncciono a seguin-
te lei;

Art. 1.' E' dedarada nuila a lei n. 85, de 16 de setem-
bro de 1899, da Camara Municipal de Uberaba, na parte em
que tributa com 2:000S000 os mascates quo percorrem a oi-
dade ou o municipio com bahü, cesto, c:J.ixinba, etc.

Art. 2.' Revogam-se as disposiç1les em contrario.
'Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e exeouç1'l.oda presente lei pertencerem que a oum~
prll.m e façam cumpr:r tão inteiramente como nella se
oontém.

O Secretario de Estado dos Nogocios do Interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidenela do Estado de Minas Ge-
raes, na cidade de Minas, aos 24 de julho de 1901, 13.0 da
Republica.

Dl'. FRANCISCO SrLVIANoDE ALMRIDABRANDÃO.
Wenceslau Braz Pereim Gomes.

ellada e publicada nesta Secretario. do Interior do Es-
tado de Minas Gemos, na cidade de Minas, aos 24 de julho
de 190L - O direotor, Edmundo da Veí,qa.
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LEI N. 305 - DE 30 DE JULHO DE 1901
(

Conlém dis!,oõiçüesrelalil'as il votação dos orçamentos municíp~o;

o povo do Estado de Minas Gsraes, por seus representan-
tes decretou e eu,. em seu Dome, sancciono a seguinte lei:

~r.t. I.' DapOl~ da eleição para renovação das camaras
mU,U1Clpaes, no ult1mo anno do triennto, não pOderão estas
deh.berar sobre o orçamento e vencimentos do agente exe-
cut1VO.

Art. 2.' Se ate a eleição não estiver votado o orça-
mento, enten~er-se-~a prorogado o vigente até que a Cama-
1'0. rec~m-.eleJta d~hbere sobre o assumpto, o que fará em
sua pr1melra reuUlão ordinaria.

Paragrapho unico. Quanto aos vencimentos do agente
ex.ecut,JVO,obssrvar se-ha o que estiver disposto para o
tr1ennlO findo.

Art. 3.' Revogam.se as disposições em contrario.
~Iando, portanto,_ a todas as auctoridades a quem o co-

nhecllnento e execuçao da presente lei pertencerem que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como ~ella se
contém.
. O. S~cretari? de Estado dos Negooios do Interior a faça
Imprlm1r, pubhcar e correr.

Dada n? Palacio da Presídencia do Estado de Minas Ge-
raas, na .c1dade d~ Minas, aos 30 dias do mer; de julho de
1901, deolmo-terce1ro da Republlca.

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

'Wenceslau Bra.: Pereira Gomes.
Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-

tado de Minas. Geraes, na cidade de Minas aos 30 de julho
de HJOI. - O dl1'ector, I~'dmulldo da Veiga. '

LE[ r-;. ::l0f) - DH \J Dl' MOSTO DE 1901

llt'êl o impo?to de 10, . /. sobr~ o sllb~idiodos deputados e senadore~,
re\ oga a. lei n. rIO, e l'Onl')ffi outras disposições

O povo do Eshdo de Minas Geraes, por seus repr6-
s6'?-tantes-, decretou e eu, em seu nome sancciono a se-gUlUte lei : _ ,(

AI'~.. 1.' Fica creado o imposto do dez por cento sobre
o subsldlO de deput'ldos 6.Eenadores.
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Art. 2.' Ficam revogadas as leis n. ao, de 23 de junho
de 189-1, que elevou de lO, 15 e 20 por cento os vencimentos
dos funccionarios publicas, o n. 156. de 8 de agosto do
1896, que elevou os vencimentos do omcial de gabinete do
Presidente do Estado.

Art. 3.' Fica revogado o art. 2.' do decreto n. 1.34.1,
de :11 de dezembro de 1899,' que estabelece novos prazos
para amortizaçlio dos dividas contrahidas no Thesouro pelos
funccionarios publicos e provenientes de construcção de ca-
sas nesta Cap1tal.

!3 1.' As quotas de amortização mensal das me8m~s di-
vidas serão calculadas de accordo com os prazos anterlOres.

S 2.' E' extensivo aos (unccionarios publicas que Corem
cesslonarios de casas e aos de que trata a lei n. 274, de 12
de setembro de 1899, o disposto no art. 1.' do citado decreto
n. 1.344, de 1899, comtanto que nenbum gose desse favor
senão para uma casa.

!3 3.' Os (unccionarios publicos que nlio qulzerem se
utilizar dos favores desta lei poderllo continuar a fazer 88
prestações de accordo com o disposto no mesmo decreto n.
1.344. ' .S 4.' Para este fim deverão fazer, ?entro de tr~nta d1as,
contados da data da publicação desta le1, na repartiçãO c?m-
petente declaração por escripto com firma reeonbeClda,
que ser'á tomada por termo e averbada no livro dos debitas
dos mesmos funccionarios.

!3 5.' Findo o prazo, que não poderá sal' prorop;a~o.
sem que essa declaração tenha sido feita, ficarão os funcclO-
narios sujeitos ás disp08ições desta lei. ,

Art. 4.' Os vencimentos dos professores de lllstrucção
primaria serão os constantes da tabella infra, revogada a
annexa á lei n. 281, de 16 de setembro, de 1~99.

Art. 5.' Os vencimentos dos funcclOnarlOs de qualquer
categoria serão divididos em duas partes eguaep, constituindo
uma o ordenado e outra a gratificação.

Art. 6.' Esta lei entrará em vigor desde a data de sua
pu blicação.

Art. 7.' Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as au.ctoridades a quem o conhe-

cimento e execução da referida le1 pertencerem que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nelle. se
contém.

O Secretario de E$t~do dos Negocios das Finanç1l.8 a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, na oidade de Minas, aos nove dias do mez de agosto
lie mil novecentos e um.

pro FRANCI'CO SII,VIANO DE ALMEIDA BRANOÃl'.
Davil/ 11[. C(lmpisl£lr
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data~elIada e publicada na Secretaria das Finanças nesta

, Cid~d~ de Minas,\} de agosto do 19(H-O d' t Theo-phtlo, Rlbmro. • Irec 01',

Tl1belln n Ilne ~e r~lerl~ ••art. '•• '

Escolas nrbanas :
Professores normalistas '
Professores não normali~t~~"""""""""" 1:800$000•••.• , • • • • • • • • • • • • • • 1:300,E000

Escolas disLrictaes :
PrMessores normlllistas .Professores não normaÚstás .•......•. - •. .• .. . .• 1:400$000.•• , .••. , •.•.•. , , .• • 1: 100~OOO

ld
Palacio ~a Presidcncia do E5tado de ~linas Geraes, na

c ade de ?lllnas, 9 de agosto da 1901.

DR. FRA:'\CISCO ~Il. VIANO DE AL:.tEID.'- BRANDÃO,

Dal'i,{ M. Campista.

LEI N. :107-DE 13 Di': ;\.liOS1'O DE 1001

Hegula a concessão de l~c~nl:as. a lJuaesquer fllnccionarios de ordem
admllllslrali \'a ou j udlciaria

t tO povo do Estado de l\1inas Geraes, por sous represen-
t:~e~s,: decretou e eu, em, seu nome, sancciono a seguin-

Art. 1.' !:,odem conceder licença:
1. O P~e~116nte do Es~ad? .a quaesquer funccionarios de

ordem admllll~traUva ou ludlclaria até dois anuas'
li.• O PreSIdente da Relação aos juizes de dirolto 'úizes

SU~stltutoS! promotores de j usUça e 'empreO'ados da' é
tarla do Tribunal até 90 dias' '" ecre-
d ,lII

t
" 03 juiz,~s' de direito ~08 juizes substitutos promotor

e JUS Iça, escrivã s e demais o1Iiciaes do seu )'ulzo ou d
outro lh. comarca, até 60 dias' e
, IV. Os Sec~etarios de E~t~do aos empregados das res a.

ctlvas 89cret!l.rlas e repartições que lhes forem sub d' p
das, até 90 dias. , 01' ma-
d Art. t. As licenças poderão ser concedidas com metade
os vellc mantos por metade de tempo marcado 110 artigo
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antecedente, parll tratamento de saude, á vista do attestaçlíes
de profissional. .

Art. 3.' As licenç'ls poiler[') ser prorQgadas, não e ce-
dendo o tempo da prorogação com o da licença o muimo
ostabelecido nos artigos antecedentes.

Art. 4.' Computar.se-ha nas concessões de licença ou
prorogação, para o ílm do artigo 1.', o tempo de interrupção
do exercicio de que trata o art. 141 da lei n. 18, de 28 de
novembro de 1891.

Art. 5.' As licenças serão concedidas por moio de p:>r-
tarias, quo não poderão ser assignadas antes do pagamento
dos respectivos dirdito3.

Art. 6.' Ficará sem efl'eito a licença, se o (unccionlrio a
quem for concedida não entrar no goso della dentro do
prazo que lhe (01' marcado e que não excederá. de 60 dias.

Art. 7.' O funccionarlo licenciado poderá gosar da licença
onde lhe convier e renuncial-n em qualquer t3mpo, reassu-
mindo o exerciciu de seu cargo.

Art. 8,' As licenças não poderão ser concedidas aos (un-
cclonarios interinos, aos que nlto pertencerem ao quadro
etrectivo ou desempenharem commissões o aos que não tive-
rem tomado posse dos seus cargos.

Art. U.' Reputa.se abandonado o cargo pelo funccionario
que, findo o tempo de Ih.:ença, não reassumir o seu exer.
cicio.Art. 10. O abandono será declarado pelo'governo, ouvido
o funccionario, que poderá justiflcar.se dentro do prazo
que lhe for marcado e nlio exoederá de 30 ,dias.

Art. 11. Os funccionarios licenciados que tiverem gosado
tie licença pelo tempo marca.do nos art~. 1 e 2, nlto poderão
obter nova licença nntes de fin io um anno, contado do dia
om que !louveI' terminado a ultima lioença.

Art. 12. O governo dará regulamento para a execução
desta lei, estabeleoendo o prJces o do abandono, dispondo
sobre communicações de ooncessões de licença e respectivas
averbações.

Art. 13. Revogam.se as disposiçÕes em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nheoimento e execução da reroridll. lei portllncerem, que a
'cuplprnm e façam cumprir Ut) inteiramente como nella se
contem.

O Seoretario de Estado dos Negooios do Interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, na cidade de Beno Horizonte, aos 13 dias do mez de
agosto de 1901. .

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

'l'('nCe$l~H Braz Pereira Gomes,
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Sellada e publicada nesta Seoretarin aos 13 dias do mez
de agosto de 1901. '

Seoretaria do Interior do Estado de Minas Geraes na ci-
dade de BeIlo _f.í0rizonte, 13 de agosto de 1901.-0 director
edmundo da 1'clgo. '

LE[ N, 308 - D~J 14 DB AGO&TO l'E 1901

Perdoa :l~S rl!os:lo~é A~oslinho "'errcira, Pedro Barrelo de Sou8a,
Vlrgll\OP~relra H~malho,Au~U8loDomingosde Oljyeira e CcleB-'
lIno l'er~eJra da Silva o reslo das penas que lhes foram impos-
las em vlrlude de sent'nça do juiz de direito da comarca iJe Bom
Successo.

O povo do E'tado de Minas Geraes, por seus represen-
tante,s, decretou e eu, em seu nome, sancciono a seguin-
te leI:

Art. 1.' Fica perdoado aos réos Jose Agostinho Ferrei-
ra, Pedro !Jarreto de Sousa, Vir~iIio Pereira Ramalho Au-
gusto Dommgos de Oliveira e Celestino Ferreira da SiI;'a o
resto das penas em. cujo cumprimento se acham em virtu-
de de sentença ..do ,Juiz de direito da comarca de' Bom Suo-
cesso, de 10 de Julho de J900.

Art. 2.' Revogam-se as di~posições em contrario.
¥ando, portanto, a todas IlS auctol'idades a quem o co-

nheCimento e execução da referida loi pertencerem q 11 e u
cumpram e faç:im cumprir tão inteiramente como nellu
se contêm.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a Cac;a
imprimir, publicar e correr. i

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge.
raes, na ~idade de B~1I0Horizonte, aos 14 dias do mez de
agosto de 1901.

DR, Ff\,ANúECO SILVIANO DE Ar,}IEIDA BRANDÃO.

1V~nc"sla1t Braz Pm'eí,'a G01ll"$.

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 14 dias do mez.
de agosto de 1901.

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes na ci-
dade de Bello Horizonte, aos 1-1de agosto de 1901,-0 dire-
etor, Iftlmllnd'J da Veiga
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LEI N, :109 - DE 113DE AflOS~'O TlE 1901

Approva as conlas do exercicio de i890 e conlém outras disposiçOes

o povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
tes decretou e eu, em seu nome, sanccioDo a seguinte lei:

Art. 1.' As despesas do exercicio de 1899, constantes das
contas verificadas na Secretaria das Finanças, segundo oba.
lanço e tabellas apresentadas ao Congresso, são ftxadall em
30.429:069$002, inclusive a quantia de 3.876:715.079 de sup-
primento que este exercicio fez ao de 1898.
. Art. 2.' Os creditos do mesmo exercicio são definitiva-

mente fixados em 30.429:069$OW eguaes aos pagamentos reali-
zados pelas diversas rubricas do orçamento, constantes dos
referidos balanços e tabellas.

Art. 3,' Ficam approvados os creditos supplementares
constantes dos decretos do Poder Executivo ns. 1.340, de 1)
de dezembro de 1899, 1.376, de 30 de março de 1900, 1.385
e 1.391, de 9 e 30 de junho do mesmo anno, abertos para
supprir a deficiencia de creditos ordinarios do mesmo orça.
mento. .

Art. 4.' A receita e recursos do mencionado exerci cio,
inclusivé o saldo que passou do exerci cio de 1898, são fixados
detinitivamente em 32.130:0335349, comprehendida nesta
cifra a quantia que este exercicio recebeu, como suppri-
mento, do exerci cio de HIOOna fórma do respectivo balanço.

Paragrapho uni co. Do total da somma deste artigo é
transportado para o exercicio de IIlOO, o saldo de .
I .700:964. 347,

Art. 5.' A receita do exerci cio, que não tenha sido ar.
recadada, farà parte da divida activa do Estado e será escri-
pturada no exercicio em que se etl'"etuar a cobrança.

Art. 6.' Os serviços não pagos no exerci cio constituirão
divida passiva e a despesa será escripturada no exercicio
em que se effectuar o pagamento

Art. 7.' Ficam revogadas as disposições em ('ontrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução da presente lei pertencerem, que a
cumpram e l'açam cumprir tll.o inteiramente como nella se
contém.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças a faça.
imprimir, publicar e co\'rer.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes. em Helio Horizonte, aos doz6seis dias do mez de agosto
de 1901.

DR. FRANCISCO SILVIANO DE AT.}mIDA BR"NllA O
Davi':! M. Campista'
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Sellada 6 publicada nesta Secretaria das Finanças aos
16 dias do mez de agosto de 1901. - O director, Thcophilo
Ríóeiro. .

LEI T 310 - DE 29 DJ~ AGOSTO DE 1901

Altera a taxa do imp:>slo tle Lranflmis~M de propriedade

o povo do E ltado de Minas Geraes, por sous ropres.en-
tantes, deClrotou o ou, om seu nomo, sancciono fi soguin-
to lei:

Art. 1.' O imposto do transmisslío de propriedade imo
movei, que pertence ás munioipalidades em virtude do art.
2.' da. lei addicionaI n. 2, de 28 de outubro tle 1801, sorá de
tres por conto a partir de 1.' do janeiro de 1002.

Art. 2.' Não se comprehenderá entre as rendas de Que
trata'o art. 58, n. 1, da lei n. 2, de 14 de setembro de 1891,
o imposto de transmissão de propriedade quanto ás munici-
palidades que houverom contrabido emprestimos anteriores
a 30 do junho do corrente anno, em quanto durarem os el1'ei-
tos de taes obrigações. .

Art. 3.' Revogam.se as disposições em contrario,
Mando, portanto, a todas as auctorldades a quem o 00-

nheclmento e execução da referida lei pertencerem, Que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem.

O Secretario de Estado dos NegocIos das Finanças a faça
imprimir, publicar e correr. .

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raas, em Bello Horizonto, aos 29 dias do mez de agosto
de 1901.

DR. FRANCISCO SUNIANO DE ALIIlEIDÀ BRANDÃO,
David M, Campista.

Sellada e publicada nesta Secrtarla de Estado dos Ne-
gocios das Finanças em 29 de agosto de 1901. - Servindo de
diractoc, o contador, Jucundino Julio Santiago.
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LEI N. 311 - DE 5 DE SETEMBRO DB 1901

Crca duas feiras de gado, uma no município de Sele Lagoas
e outra no de Barbacena

O povo do Estado de Minas ,Geraes, por seus representan-
tes, decretou e eu, em seu nome, sancoiono a seguinte lei:

Art, I.' Ficam creadas, de accordo com a lei n, 303,
de 5 de julho do corrente anno, mais duas feiras de gado,
sendo uma no municlpio de Sete Lagoas e outra em qual-
quer das estações da Estrada de Ferro Central do Brasil no
munlcipio de Barbacena,

Art, 2.' Esta loi vigorará desde fi data de sua publi-
cação.

Arot, 3.' Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas lIS auctoridades a quem ó co-

nbecirr-ento e execução da referida lei pertencerem que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente oomo neUa se
contém.

O Secretario de Estado dos Negooios da Agricultura,
COlllll1ercio e Obras Publicas a faça imprimir, publicar e
correr.

Dada no Palaoio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raos, em Bello Horizonte, aos 5 de setembro de 1001.

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMBIDA BRANDÃO.
'I David M. Campístn,

Sellada e publicada na Dlrectoria de Viaç!lo da Se~re-
taria da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, aos fi
dias do mez de setembro de 1001.

O director da secção, Al.thul' da Costa Guimarl7cs,

LEI N. 312 - DE 5 DE S)~TElIlURO DE HlGI

Annulla leis lI:! Camara lIIunlcipal de lIIonles Claros

o povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguin-
te lei :

Art. 1.' Ficam annulladas as leis ns. 92, de 2 de setem-
bro de 1899, e 101, de 12 de janeiro do corrente anno, da Oa..
roara Municipal de Montes Claros,
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Art. 2.' Revogam- se as disposições em con trario.
Mando, porta.nto, a todas as auctoridades a quem o

oonhecimento e execução da presente lei pertencerem, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella
se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior fi faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oe-
raes, na cidade de Bello Horizonte, aos 5 dias do mez de
setembro de 1901, 13.0 da Republica.

Du. FRAXCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

1Yences!rm Braz Pel'eira Gomes.

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Gernes, na cidade de Bello Horizonte, aos ri
de setembro de H101. - Servindo de dlrector, Jose Coelho
LinhM'es.

LEI N. 313 - DE O DE SETEMBRO DE 1901

lIIanda Imprimir nas olflcinas do "lIIinas Gemes. um livro Inedlt(l
de Bernardo (;nimariles

O povo do Estado de Minas Oelaes, por seus repre-
sen tantes, decretou e eu, em seu nome, sancciono a seguin-
te lei:

Art. 1.' Fica o governo auctorizado a mandar impri-
mir nas officinas do Jl/inas Geraes dous mil e duzentos exem-
plares do livro inedito «Mauriciú» ou «Os Paulistas em S.
João d'EI-Rey», de Bernardo Guimarães.

Paragrapho unico. Desses exemplares o governo entre-
gará á viuva dous mil, reservando os duzentos restantes.

Art. 2.' Revogam.se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida lei pertencerem que a
cumpram e façam cumprir tão Inteiramente como nella se
contém.

O Secretario de Estado d03 Negocias das Fiollllças a faça
imprimir, publicar e correr,
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Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas 6e-
raes, em Bello Horizonte, aos seis dias do mez de setembro
de mil novecentos e um.

DR. FRANCISCO SILVIÁNO DE ALMEIDA BRA.NDÃO.

David II£.. Campista.

Sellada e publicada nesta Secretaria. das Finan«;as do
Estado de Minas Geraes, aos 6 de setembro de ~901. - Ser-
vindo de director, o contador Jucun:tino J. S'lnttago•

LEI N. 314 - Il!: 10 DE S!:TE~IBRQ DE 1901

Fixa a ferca publica do Estado para o exerciclo de 1902

O povo do Estado de i\Iinas Q.eraes, por seus repres~n-
tantes, deoretou e eu, em seu nome, sancciono a seguID.
te lei :

Art. 1." A força publica do Estado d~ Minas Geraes,
para o exercicio de 1902, constará dos offiClaes dos tres ba-
talhões da Brigada Policial, dos officiaes aggregados dos
mesmos batalhões, de 1.600 praças de pret e de 1.50enga-
jados.

Art. 2.0 Fica o governo auctorizado a despender ?O fu-
turo exercicio com o serviço da força publica, espoClficada
na tabella annexa, a quantia de 2.19l:i:67IS500.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem olco-

nhecimento e execuçlIo da referida lei pertencerem que a
cumpram e façam cumprir tlio inteiramente como nella
se contem.

O Secretario de Estado dOIl Negocios do Interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, na cidade de Bello Horizonte, aos 10 dias do mez de
setembro de 1901, 13.. da Republioa.

DR. FRANCISCO SI LV/ANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

\Venceslau Braz Pereira Gomes.

Sellada e publicada nesta Secretaria do Inter:or do Es-
tado de Minas Geraes, aos 10 dias do mez de setembro de
1901. - Servindo de diroctor, José Coelho Linhal'es.



Tabella da fl.xaoãoda foroa publiea p ara o exerefefo de 1902

ao
o~
Cl)a
:::s:z;

Classificação

.s
l:lcr3
Cl)-
"d.ê ~ /vencimento porg o anno

Cl)P.
i>

Total

a) Pessoal da Brigada Policial:
1 Coronel-commandante da Brigada .••••...••.......•.•
3 Tenentes-coroneis commandantes ......••.........•...
6 Majores-fiscaes, sendo 3 aggregados ..•.••.••..........
3 Capitães. cirurgiões .....•••.••...••.•.................
3 Capitães-ajudantes ...........•....•.........•..•.•....
3 Tenentes-secretaries ........•. , ........•........•......
3 Alferes quarteis- mestres .......••••....•.......•.•....
20 Capitães, sendo 5 aggregados ...•.....•.....••...•....
19 Tenentes, sendo 4 aggregados ..•...•.....•......••...
33 Alferes, sendo tres aggregados ...•......... : .•.......•
3 Sargentos ajudantes.................................. 2$400
3 Sargentos quarteis mestres. ..••...••••..••........... 2$400
I Sargento mestre de musica.................... ..... 2$400
3 Corneteiros. móres ..........•••............•.....••. '" .1$800
24 Musicos •....••......•..... '" • . .. . . . . • . . . • . •• •. . • . . . . . 1$700
15 Primeiros sargentos ••.......•. : :.............. 2$200
72 Segundos sargentos.................................. 2$000
15 Forrieis.. . • • • • • . • . • . • • •• • • . • • • • . . • • . . • • • . •• . • • • • • • . . • 18£00

8:000$000
5:300$000
4:300$000
.4:200$000
3:600$000
3:000$000
2:400$000
3:600$000
3:000$000
2:4.00$000

8:000$000
15:900$000
25:800$000 •.•
12:600$000 O>

10:800$000
9:000$000
7:200$000
72:000$000
57:000$000
79:200$000
2:628$000
2:628$000

876S0CO
1:971$000
14:892$000
12:045$000
52:560$000
10:4.02$500

I80lcabos de esquadra •...••.•••..•..•..•...•.......•.•••
30 Corneteiros .........•.••..........••.•.......•...•.••.

1.254 Soldados .•..............................••..........•.
b) Etapa para 1.600 praças (tomando-se a media) ...
c) Fardamento para 1.600 praças, a 112$500........•.
d) Aiuda de custo a officiaes em diligencia .
e) Gratificação a reengajados a 200.rs , , .n Forragem, ferragem e medicamentos para os ani-

maes da Brigadae forragem para os dos officiaes
montados ..•...•••.•....• , .............•...•....

g) Remonta dos animaes do esquadrão edos officiaes
lnontados ...••.....••...........•....•..... , .•..

h) Compra e. concertos de equipamento, arreios,
armamento e instrumentosde musica .

í) Aquartelamento, enterramento, expediente e luz
j) Engajamento de 150 paizanos, a 2$000.••.•.••....

Somma .•..•.•••.......•..••.....••..••.......

1$8001 -
.1

118:260$000
1$700 - 18:615$000
1$400 - 64.0:794$000

633:000$000
180:000$000
5:500$000
15:000$000

25:000$000

2:500$000

- . 5:000$000
50:000$000 ...
109:500$000 -t

IJ
2.198:671$500

Palacio da Presidencia do Estado de MinasjGeraes, na cidade de BeBo Horizonte, 10 de setembro
de UIOl.

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

Wenceslau Bra; Pere:ra Gome&.
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.I~E[ N. 3[5 - DE 12 DE ~ETEMllRO lIE l\J0[

AllnulJa uma decisão da Camara Municipal de Lavras

o povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tante.s, decretou, e eu, em seu nome sancciono a seguin-
te 101: • '
.. Artigo unico. Fica annullada a decisão da Camar~ Mu-

nICipal de Lavras que revogou a lei n. 249, de 25 de setembro
de 1990, .da mesma Camara, pela qual foi creado o districto
de ~Ibelrão Vermelho; revogadas as disposiçõas em con-
trarIO.

¥ando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-
nheCImento e execução da referida lei pertencerem que a
cum~ram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. .
. ~ S~cretario de Estado dos Negocios do Interior a faça
ImprimIr, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raas, na cidade de BelIo Horizonte aos 12 de setembro de
I~O[, 1,1.° da Rellublica. '

DR. FRANCISOO SILVIA.'O DE ALMEIDA BRANDÃO

Wenceslau Braz Percira Gomes.

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Geraes, na cidade de BeIlo Horizonte, aos 12
d~ setembro de 1901. - Servindo de director, Jo!é Coelho
Lmhal'cs.

LEI N. 316 - DE 12 DE Sg'fEMBRO IJE 1901

Regula as fer ja~ do fóro

O povo do Estndo de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou e eu, em seu nome sancciono a seguin-
te lei: '

Art. I.' As ferias do rôro são as seguintes:
I - De I a 31 de agosto ;

. 2 - De 15 de dezembro a 15 de janeiro, sómente para o
Tl'lbunaI da Relação;
_ 3 - De quarta-feira de Tr",V8a a domingo da Resurrei-
çao.
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Art. 2.' Revogam-se a3 disposições em contrario •
Mando, portanto, a tod.as as auctoridades a quem o co.

nhecimento e execução da referida lei pertenceI'em que a
cumpram e façam cumprir tão inteimmente como neIla se
contêm.

O 'doutor Secretario de Estado dos Negocias do Interior
a faça imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presideocia do Estado de Minas Ge-
raes, em BaIlo Horizonte, aos 12 dias do mez de setembro
de 1901,decimo terceiro da Republica.

DR. FRANCISCO SILVIA NO DE ALMBIDA BRANDÃO.

DI'. 1Vcnccsla1t Braz Pereira Gomes.

Sellada e publicada aos 13 dias de setembro de 1901.
Secretaria do Interior, em Bello Horizonte, 12 de setem-

bro de 1901. - Servindo de director, José Coelho Linllll/'es.

LEI N. 3[7 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1\)81

Auctoriza o Prcsidentc do Estado a conceder aos cidadãos dr .. José
Eugenio do Amar~1 e Sousa, dr. Antonio Pereira Lima e coronel
Lucas Tobias de Magalhães, ou a quem mclhores vantagens olle-
rccer, pl iviJegio por 5U annos para a cOllstrucção, uso e lloSO de
1Ima estrada de lerro, de bitola dc um m' Ira. que partindo de
Dare,; do Guaxupé. mUlIlciplu de lIIuzamblnho. a pass311do por
l'Jonle Santo, S. Sebastião 00 Paraizo e Passos, vá. :\ margem es-
querda do \lio r. rande.

O povo do Estado de Minas Ueraes, por seus represen-
tantes, decretou e en, em seu nome, sancciono a seguin-
te lei:

Art. 1.' E' o Presidente do Estado auctorizado a conce.
der aos cidadãos dI'.. los«JEugenio do Amara[ e Sousa, dr.
Antonio Pereira Lima e coronel Lucas Tobias de Magalhães,
ou a quem melhores vantagens orrerecer, privilegio por 50
annos para a constlu~ção, uso e goso de uma estrada de
ferro de bitola de um met.ro entre trilhos que, partindo de
Dores do Guaxupê, município de Muzambinho, e pa~sando
pelas cidades de Monte Santo, S. Sebastião do Paraizo e
Passos, vá á margem esquerda do Rio Grande.

Art. 2.' São concedidos aos concessiono.rioB ou á em-
presa que organizarem privilegio de zona e mais favores
communs a concessões desta natureza, sem prejuizo dos

L. M.-:!
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direitos que possa ter a Companhia Estrada de Ferro Muzam-
binho.

Art. 3.' Revogam se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida lei pertencerem que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neHa se
contém.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras PublicaE, a faça imprimir, publicar e
correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, na cidade de Bello Horizonte, aos 14 dias do mez
de setembro de 1901, 13.' da H.epublica.

DR. FRANCISCO SIL VIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.
David M. Campista.

Sellada e publicada nesta Secretaria da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, aos 14 de setembro de 1901, -
() director da viação, Al.thur da Costa Guimarães.

LEI N. 318 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1~01

Reorganiza diversos ramoa do serYiço publico do Estado

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou e eu, em seu nome, sancciono a seguin-
te lei:

Art. I.' Fica supprimida a Secretaria da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas com a repartição llnnH8 de
Terras e Colonização e Immigração e auctorizado o governo
a reorganizar os respectivos serviços dentro dos limites tra-
çados pela presente lei.

Art. 2.. Os serviços acima releridos serão desempenha-
dos por tres secções annexas às Secretarias das Finanças e
do Interior. .

!l 1.' A primeira destas secções terá a seu cargo os
SHVIÇOS que llctllalmante competem â dlrectol ia de Obras
PublIcas l' ~erá CI mposta de UIL lDspectoI' tec1Jnico, um che.
fe de ~ec••ã(), \Im prImeiro otllciLI, um segundo e um ama.
nUt,n~e.

~ 2.' A' segunda secção competem os serviçoll al.tu/ll-
m nte a cargo da directoria da Viação e terá a mesma com-
posiçãO da pI'imeira.
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~ 3.. A terceira secção será incumbida dos serviços

que actualmente desempenha. a Repartição de Ter.ras, Colo-
nização e Immigração e será composta de um JUspector,
um chele de secção, um primeiro omcial, um segundo om-
cial, um amanuense e um desenhista. .

~ 4.' Os inspectores de secção, que serão engenhelros,
terão o vencimento total annual de sete contos e duzentos
mil réis ..

~ 5.' As duas primeiras secções - Obras Publicas e
Viação- serão annexadas á Secretaria das Finanç~s e terll:o
a seu serviço um continuo e um servente; a teroelra seoção
-Terras Colonização e Immigração - fica annexada á 8e-
cretaria 'do Interior, tendo a seu serviço um continuo.

Art. 3.' O governo re:verâ o quadro dos funccionarios
da actual Secretaria da Agricultura e Repartição de Terras,
reduzindo a cinco vencendo cada um 6:000$000, o numero
de engenheiros de 'districtos de Obras Publicas e modificando
o de engenheiros fiscaes de estradas de ferro e empresas
privilegiadas, de modo a limitar o dispendio do Thesouro
nesta materia ao valor das quotas com que concorrem as
empresas fiscalizadas, podendo um mesmo engenheiro ser
encarregado da fiscalização de duas ou mais emp.resas.

Art. 4.' Fica supprimido o logar de SecretarlO da Junta
Commercial exercendo as respeotivas {uncções um dos depu-
tados, eIeit~ pelos membros da Junta, auxiliado pelo otllcia!
da Secretaria, nos termos do regulamento que ror expe-
dido.

CAPITULO II

SECRETARIA DAS FINANCA.S

Art. 5.' Para o fim de reduzir despesas reverá o go-
verno os regulamentos da Imprensa Omclal, ficando depen-
dentes de acto expresso do mesmo governo as nomeações
de quaesquer empregados da mesma Imprensa, mesmo os
temporarios, salvo exclusivamento o pessoal propriamente
operario e pago por taref8:, qu~ poderâ. se.r contractado pelo
director, na fórma das dlsposlções em vigor.

CAPITULO111

SECRETARIA DO INTERIOR

Art. 6.' Ficam suspensas todas as Escolas Normaéll do
Estado, continuando 08 professores a perceber metade dos
vencimentos actuaes até um anno da data desta lei, salvo
se 011 professores por proposta da respectiva congregaltão, so
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obrigarem dentro de 60 dias, a continuar no exercicio de
suas funcçõos, apesar da reducção de vencimentos, que
serão de 1:800,'000 annuaes.

!'i \.. Se as Camaras Municipaes dos lagares onde exis-
tirem Escolas Normaes quizerem manter esses estabeleci-
mentos, entrarão em accordo, dentro de um anno, com o
governo do E~tado, que neste caso prorogará o prazo da
disposição antecedente. .

~ 2.' Competirá sempr>e ao Estado a direcção dos esta-
belecimentos assim mantIdos pelas Camaras Municipaes.
Art. 7.' A matricula em cada um dos annos do curso

nas Escolas Normaes fica sujeita a taxa que o governo
fixará sob proposta das re~pectivas congregações, dentro
dos limites de 1O~000 a 403;000, tendo em vista as condições
peculiares do lagar onde fór situada a Escola e sera paga
em duas prestações, sendo o. I.' no acto da matrIcula e a
2.' antes dos exames /loaes. ,

~ I.' O produoto das taxas de matricula sera dividido
com egualdadade pelos professores do. respecti va Escola.

~ 2.' A gratttlcação dos directores das Escolas Normaos
será de 1100 000 e a dos secretarios de 3003000 annuaes.

Art. 8.' Fica o governo auctorizado a conceder aos
estabelecimentos de ensino secundaria, existentes no Estado
e organizados segundo o plano do ensino normal, as mes-
mas prerogbti vas de que gosam as Escolas Normaes Muni-
clpaes.
Paragrapho unico. O curso normal constar{t das seguintes

disciplinas, distribuidas pelas cadeiras o.ctualmente exis-
tentes:

I. Lingua nacional;
!l. Francez;
m. Geographia o Hi8toria do Brasil, especialmente de

Minas Geraes ;
IV. Aritbmetica elementar;
V. Geometria plana e desenho linear;
VI. Podagogia;
VII Elementos de sciencias physicas e naturaes ( zoolo.

gia, botanica, physica e chimica lllorganica) ;
VIIl. TrabalhOS de agulha, cujo ensino ficará a cargo da

inspectol'a de alumnas. .
Art. 9.' Para. manutenção do Intornato do Gvmnasio

Mineiro, será rt coibidO aos cofres do Estado o ben~llcio da
10lOria de que trata a lei n. 298, de 31 de agosto de 1900.

!'i I.' 1"icam supprimid08 : no Internato - os lagares
de porteiro, rl upeiro e um lnspector de alumoos ; - no Ex.
ternat') da Ca~ital - um lagar de inspector de alumnos.

!'i 2.' A pensão de alumllos no Intet'llato serã de 650.$000,
paga na fórma da legislação vigente.

~ 3.' No Internato Hcam reduzidos:
a) a 2:"OO,~000 a gratiJlcação do reitor;
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b) a I :2008000 ri vencimento do lnstructor de gymnastica
e a 2:600$000 o do professor de desenho; ,

c) a 2:400$000 o vencimento do secretario ,do Internato:
~ 4." Fica extincto o Externato do Gym?aslo em Barb~

cena, salvo o direito do!! alumnos anterIOrmente matrI-
culados, de concluirem o curso. .

Art. 10. E' auctorizado o governo a reorganJ~ar a Es-
cola de Pharmacia de accordo com a lei fed~ral vIgente, ~-
cando os lentes, cujus ca.deiras fore.m 8upprlmldas, com di'
reito á metade d08 vencllnento8 ate u In anno. ,"

Paragrapho unico. Na me8ma Escola fica suppnmlllo o
lo~ar de bibliotecario, cujas funcções passarão a ser de8em-
penhadas pelo secretario. .' M'

Art. 11. O governo reorganizará o.Arclnvo P1?-bhco \-
neiro, que ficará annexado á Secretaria do .lnterlO~, ~edu-
zindo o 8eu possoal a dous (11 occionarios, cUJas ~ttrlbulC;ões
serão determinadas em regulamonto e a respectIva despesa
11 7:500$000. ' I d A

Art. 12. Ficam 8upprimidos os cargos de De oga, o ,n-
xiliar do CheCe de Policia o de inspector08 extraordmanos
de instrucção publica. .

Art. 13. O Presidente do Estado fica ~uctorlZad? a re-
org'anizar a Secretaria do Interior, reduzHldo a CInco as
suas secções.

Art. 14. O concurso para o provimento d~s c01l1arca~
do I.a ontrancia far-se-ha na fôrma das dIspOSIções da leI
n. 18, de 28 de novembro de 189\, e do regulamento que?
governo expedirá para a sua execução, tlcando revogada
a lei n. 238, de 27. de agosto de 1898. .

Art. 15. Ficará extincta, quando vagar, uma ~a~ varas
do direito da comarca de Juiz de Fórn, suppnIDllldo-se
então o logar de' :'!,.' promotor do justiça da mosma co.
marca. . d t daArt. lli. E' dispensada a audienCl8 os p!,omo ores
justiça nas acçiJes civeis em que fôr porte ou II1ter~ssndo o
municillio; e elevada a alçada dos juizes substitutos a
1:000$000.

Art. 17. AB fuocções de curador fiscal d8:s m~ssas fallidas
e de curador geral dos orphãos sorão exercidas. pelo-,pr~~o-
tor da justiça, salvo o direito dos serventuarlO~ vltallclOS
nas comarcas onde existem.

Art. 18. Os juizes de direito, substitutos e pro.motores
de justiça terão os vencimentos marcados na segulllte ta-
belia e as custas que lhes forem contadas nas causas 9U? pre-
pararem, julg.are~ o~ promoverem, except~ l1Scrlllllnaes,
em que deealllr a Justiça.

Paragrapho unico. As cu~tas serão ll:rrecadadas na es-
tação fiscal.da comarca, na' fórma ~a legIslação em vIgor e
pagas mlmsalmente aos funccionarlOs a que pertencerem,
deduzindo.se 50 o!o para as rendas do Estado.
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TABELLA

Ju~zes de .di~eito de l.a. entrancia............ 5:000$000
Ju!ze!l de d.lrelto de 2.& entrancia............. 6 000$
Ju!zes de d!re~to de 3.& entrancia.............. 6:400$0°00
JUIzes de direIto do 4.& entrancia : 00
Ju!zes subst!tutos do La 2.' e 3.•.~~i~~~~i~::::~:~~~!OOOOO
JUizes substitutos de 4." entrancia : ",OProm t d . t' •.• .•.••...•. :~:900$OOO

o or e JUs Iça........................ •• •. 2:800$000

~rt. 19. Fica exti?cta a colonia correccional do Bom
Destlllo, re~ogad!t ll; lei n. 141, de 20 dejulho de 1895; o go,
verI!0 provldenclar~ na torma das leis em vigor sobre o
destlllo dos correCClOnaes alli existentes.

Art. 20. AOS professores do Gymnasio Mineiro e das Es-
c~la~ Normaes não é vedado acceitar o patrocinio de causas
ClveJS no caso do art. 113, paragrapho nnico da lei n. 18
de 28 de novembro de 1891. ' ,

CAPITULO IV

DISPOSIÇÕESOERAES

. Art. 21. .011fuuccionarios publicos que, em virtude desta
1~1,.forem dispensados, terão vencimentos na proporção se-
gumte; .

1.' Os que ~ontarem mais de 10 annos de serviço terão
metad~ dos venCimentos dos cargos que exerciam até serem
aproveitados em outros; .

2.' Os que c~ntarem mais de 5 annos de serviço terão
metade dos venCimentos, dos cargos que exerciam até um
anno da data desta lei; ,

~.' Os que contarem menos de 5 annos de serviço terão
venCImentos nas m,esmas condições acima, até 6 meze~.

Paragrap~o umco. ° funccionario em disponibilidade
que. não acceltar o emprego de egual ou semelbante cate-
goria 3,0 qu~ ~xerc.ia, que lhe t'ôr designado pelo governo,
perdera, o direito as vantagens e vencimentos. marcados
nesta leI.

Art. 22. FIca creaio o Importo sobre os aposentados e
reformados:

a) de 5 'r., se o ordenado exceder de 600.$000 .
b) de 10 'r., se fórsuperiora 1:200~OOO. '
Art. 23. O ~()VerllO a~rovaitará para a! vagas que se

dera~ nas repartIções publicas os funccionarlos dispensados
em vlrtud.e de,ta lei.

o Art. 24 .. P.lra o fim de melhorar o serviço de' riscali.
za,ão, podera o governo elevar até o dobro o numero dos
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fiscaes ambulantes das renllaR internas ; s~pprindo. estes ~o~
gares com o pessoal existente n.a Secretaria das FmançR.
o dispensado em virtude desta leI. . t d

rt. 25. Os prot"ossores e lentes dispensai:los em vIr u. e
desta lei terão preferencia á nomeação para as cafltllr,l~
vall;llSde materia ideutica. que se derem em outro estabele
cimento de instrucção. ,

Art. 26. Revogam-se as disposiçõ,es em cont.rarlO.
Mando. portanto. a toda~ as aucton,dades a quem o ~o~

nhecimento e execução da presente lei pertencerem. qu
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nel111.se
contém. . d I t' dasOs Secretarios do Estado dos NegoClos o n 6nof .•
Finanças e da Agrioultura. Commercio e Obras publicas a
façam Imprimir, publicar o, corr~r. '. 'G _

Dada no Palacio da PresldenCl8 do hstado do MlllllB e
rRes, em Bollo Horizonte, aos 16 de setembro de 1901.

DR. FRANCISCOSIl,VIANODEALMEIDABRANDA".
Wenceslau Brltz Pereira Gomes.

David M. Campista.

SeltarIa e publicada na Secretaria do Interior do Es~ado
de Minas Geraes, aos 16 di~s de setembro de 1901.-Servmdo
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LEI N. 319 - DE 16 DESETEMBRODE 1901

. CrCla diversos municipios, altera divisas e contém outras disposições

° povo do Estado de Minas Geraes, por ,seus repres~n.
tantes, decretou, e eu, em seu nome, sanCClOno a segum-
te lei; , , ti' ,Art l' Ficam creados os segUln es mun ClplOS:

1) De' Villa Jacutlnga, composto do districto de Santo
Antonio de Jacutinga. . .

2) De Guaranesia. composto d~s dlstrlctos de Santa
Barbara das Canôas e S. Pedro da União, este de.smambrado
do municipio da Jacuhy a aquelle du da MuzHmblllh", send,o
a sede em Santa Barbaro. das Canõls, que passa a denOllll'
nar se Villa Guaranesia. , .

3) De S. Caetano da Vargem Grande, composto do dlstrl-
cto do mesmo nome. .

4) De Caxambú, composto dos dis~ric~os do Ca.x~,mbll
o Soledade, accrescido este com o terrltorlO desmembrado
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do muniClplO da Christina comprehendido dent~o das se.
guintes divisas: começa na margem direita do Rio Verde
na divisa com o municipio de Pouso Alto, distante um ki:
lometro da Estação de Soledade, da E. F. Minas e Rio atá
alcançar o ribeirão do Taboão, e por este abaixo até a ponte
de ferro da E. F. Sapucahy, no kilometro 12 do ramal de
Caxambu a seguindo a referida estrada de ferro até o kilo-
metro 10, ahi atravessa o corrego das Posses e estrada que
vaa ao Paiol e corrego que vem do mesmo e segue em
rumo ao espigão que està em frente e por este até ao alto
da serra e por esta até ao alto do Marimbondo descendo a
direita pelo espigão que divide as aguas d~ fazenda de
Joaquim Marcellino, seguindo o referido espigão atá ao Rio
Verde, por este acima até em frente as offlcinas da Compa-
nhia ~. F. Sapucahyo no kilometro I desta estrada, transpon-
do a linha pelo espIgão do morro que divide a povoação da
Sol~dade ~a f~zenda d. Mariao Francisca, seguindo sempre o
espigão ate RIO Verde um lolometro acima da estação da
Soledade onde tiveram começo estas divisas.

5) De ltaúna, composto dos districtos de Sant' Anna de
S. João Acima, Carmo do Cajuru e do povoado dos Tinõcos
desmembrados do municipio do Parà e dos districtos de Ita~
tyaiussu e Conquista, desmembrados do de Bomtim.

O povoado dos Tinõcos, que ficará annexado ao districto
de Sant' Anna, tem as segUintes divisas: da serra do lta-
tyaia e pelas divisas do districto de Matheus Leme com o de
Sant'Anna, segue se atá o alto da serra de Caxambti e por
esta até a Serra da Saudade e dahi atá ao corrego do Be.
tume ; segue se por este abaixo atá a barra do ribeirão e
daol procurando o váu do Morro Grande, continua-se em di-
recção ao ribeirão de Antonio Maria e dahi em deante pelas
divisas do districto de Bicas com o de Matheus Lemo,

6) De Santa Rita da Extrema, composto do districto domesmo nome.
7) De VrIla Nova do I<.ezonde, composto dos districtos do

Santa Rita do Rio Claro e S. Sebastião da Ventania desmem-
brados do municipio de Passos, sendo a séde ~m Santa
Rita, que passa a denominar-se Villa Nova de Rezende.
o' 8) De Vil.la Platina, composto dos districtos dEiS. José do

TIJuco e de. RIO Verde, de~membrados do municipio do Prata;
sendo a Eede em S. Jose, que passa a denominar,se Villa
Platina. .

9) De Villa de Campos Geraes, composto dos districtos do
Carmo do Campo Grande e Corrego do Ouro desmembrados
do munici,pio de Tres Pontas, e do districto d~ Espirito Santo
dos Coqueiros, desmembrado do municipio de Dores da Boa
Esperança j sendo a sede no Carmo, que se denominará _
villa de Campos Geraes.

10) .Da Aguas Virtuosas, composto dos districtos de
Ag~a~ Vlrt~osas, ~OPlO &éde, de Lambary O de Conceição do
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Rio Verde, aquelles desmembrados do municipio da Cam-
panha e esto do de Baependy. . .

11) De Santa Quiteria, composto do dlstrI?to deste nome,
que será a sede do de Capella Nova do Betam, do de Co~-
tagem e do da v;rgem da Pantana, desmembrados do mUDl-
cipio de Sabarà. .. d C

12) De Silvestre Ferraz, composto dos dlstr~ctos o e ar-
mo do Rio Verde, como sede, com o nome de VIlla ~I~v~stre
Ferraz e o de S. Lourenço, desmembrados do mUDlClplo da.
Christina. .,. d

Art. 2,' Estes municipios so se IDstallarão. depo~s e
satisleitos os requisitos do n, 2 do art. 4,' da lei n. .., de
14 de setembro de 1891. .

Art. ~.' O districto de Garoimpo das Canoas, do mUlll-
cípio de S Sebastião do Paraizo, desmembrado ,deste. mu-
Dlcipio, t1~a fazendo parto do municipio de Santa Rita de
Cassia . . . . d u t' SantoArt. 4.' Fica pertencendo ao mUDlClplO e mon e
o districto de S. João Baptista da~ Posses, desmembrado do
municipio de S. SebastIão do PanllZo. . ..

Art. 5,' FICam pertencendo,ao mUDlClplOde Jacuhy os
districtos de Santa Cruz das Areias e Rom Jesus. da Penha,
aquelle desmembrado do municipio do S. Sebastião do Pa-
raizo, e esto do' de Cabo Verde. . .

Art. 6.' Fica transferido do mu.nlClplO ~e Ouro Preto
para o de ViIla Nova do Lima o distrICto üe Piedade do Pa.
raopeba. o' t d C d mArt. 7.' Fica transferido o .d~st.rlc o e arrancas o u-
nicipio do Turvo para o mUDlc.lplO ~e Lavras. o

Art. 8.' O município de Bello Horizonte tlca comprehen-
dido dentro dos seguintes limites:

Serra do Curr:tl, soguindo o aUo da .l\1utuca, descendo
:t serra do Josó Vieira e vertentes do Jatob;~, espigão da ~an-
tana e por 'este espigão até o alto do Riacho e ao eSPolgão
da Agua Branca, comprebendentlo as fazendas dos .Ca~n6Iros,
João Gomes, Campos, Bento Pires. V,elho, opelo ribeirão da
Pampulha abaixo ao rio das Velbas, IDcluslove a ~azenda do
capitão Ed.uardo e pelo rio das Velha~ aCima ate ~eneral
Carneiro e dabi ao ospigão dos Pa~arels, p~r este aCIma atá
Bernardo Pereira e serra do TaquarIl e ~egulDdo por esta atá
â. do Curral, onde começaram estas diVisas, ficando dentro
do municipio todas as suas vertentes,

Art. 9.' O municipio de Cataguazes compor se.ha dos
seguintes territorios :

I) Todas as vertentes da esquerda do rio P?mba1 d~sde
o ribeirão das Baraúnas, inclusive 8S deste, ate o r~belrão
Paraopeba. exclusivé, exceptuando-se ~omente as baCIas su-
periores do ribeirão Diamante e do rIO Chopotó.

Nas aguas daquelle Servem .de limite os actuaeS com o
municipio de Ubá, com a modificação apenas de ficarem

•
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comprehendidas no territorio de CataguazGs as vertentes do
mesmo ribeirão na fazenda onde reside o tenente-coronel
Sil verio Rocha, inclusivé.

Nas aguas deste (Chopotó) sãú mantidos os actuaes li-
mites com o municipio de Ubã.

H) As vertentes da esquerda do rio Muriahé. desde o
espigão mais alto acima da barra do rlbeiI'ão «Passagem»,
na fazenda do Oeste, até o espigão que acaba abaixo da barra
do ribeir!o Bonito.

1II) As vertentes da esquerda do mesmo rio, desde o
eSlligão existente acima da barra do «Passagem », ate o
pnmeiro espigão, abaixo da barra do «Bonito&, que vao Iigar-
se ao morro mais alto das cabeceiras do ribeirão da Pas-
sagem.

IV) A divisas do municipio de Cataguazes com os de
Leopoldina e S. João Nepomuceno continuam a ser as mes-
mas estabelecidas por leis anteriores.

Art. 10. As divisas do municipio de Arassuhy são as
seguintes: das cabeceiras do rio Grav,atá, pela linha de divi.
são de aguas entre as bacial! do Jequetinhonha e Mucury até
a, Pedra do Gado; desta por uma recta até ás cabeceiras do
rio do S. Miguel; dalli, pela serra dos Aymorés, limit!lndo
com o Estado da Bahia, ate a pedra do Italiano, abaixo da
cachoeira do Salto Grande do Jequitinhonha; dalli, "pela
linha recta divisoria dos dous Estados, que vae ao Vallo
Fundo, até o ponto que confrontar com a barra do corrego
dos Patos e deste ponto em direcção á barra do dito cor-
rego; desta, pelo espigão divisor de aguas da margem di-
reita do dito carrego dos Patos á pedra da passagem Larga;
d~sta, pelo di.isor de agu~s á Pedra Lavrada; dalli, em rumo
direIto do Morro Agudo; deste, pelo divisor de aguas do
ribeirão S. Pedro do Jequitinhonha atá a serra Escura j
desta, pelos divisores de aguas, até as cacho~iras do cor.
rego do Calção; por este abaixo, até sua barra no rio ltinga ;
desta, em rumo direito á Tapera do Corrego do Sitio; dalli,
em direcção ás cabeceiras do corrego Santo Antonio das
Pindobas; destas, pelo divisor de aguas, ás cabeceiras do
corrego da Baixa Grande; por este abaixo, até sua barra no
rio Salinas; desta em rumo direito à ponta da Serra Vianna;
desta, pelo divisor das aguas. ás cabeoeiras do carrego S.
João; por este abaixo até sua barra no rio Vaccaria; por
este abaixo lité sua barra no rio Jequiti nhonha, ficando
respeitados os limites estabelecidos por leis anteriores entre
os municipios de Aras8uahy e Minas Novas.

Art. 11. As divisas do municipio de Entre Rios são as
seguintes: Começam onde a Serra das Caixetas termina no

• Rio Paraopéba e por este, dividindo com o municipio de
Ouro Preto, até onde o ribeirão S. Matheus desaO'ua no re-
fórido rio e por aquelle ribeirão aoima até á barl'>rado cor-
rego do Jacarandá e por este acima atá seu fim, atraves-
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aando o espigão em rumo do Campo do Sacco ~os Veados e
apanhando O' corrego do Sacco dos Veados ate fazer barra
com o corrego dos Nunes e, apanhando o es}?igão da ~a:l.eJ;ld!l
da Preguiça, seguindo á esque~da pelo espIg~o. até as dIvI-
sas do districto do rio do Peixe e pelas dlvlsa~ ~ctuaes
desse districto com os municipios de Bomtlm e Ohve!ra, até
o corrego do Brandão, onde existe um vaLIo em proprledade~
de Bernardioo Augusto de Andrade e pelo mesmo vallo ~te
o corrego do Querino e por este ao corrego da Aguada. ate '!
rio Pará e por este até ao Rio Ponte Alta; e por este ate
dividir com o municipio do Tiradentes, na Po~te Alta, ate
a barra do corre~o que passa no fundo do qumtal de Ale-
xandre Firmino Ribeiro; por este corrego aCIma, em r~mo
direito ao alto da serra do Cebola e dahi ao alto do Valmho
dos Pinheiros' deste pelo Corregozinho abaixo, até o fu~do
da casa de An'tonio J~sé Pires, seguindo pelo corr.ego abaIXO
até á barra :le outro corrego que vem da Bol!. Vista e por
este acimo, até a baixada da divisa la fazenda do tene~te-
coronel Antonio Gonçalves de Rezende com a dos her~elros
do finado Antonio José de Oliveira Dico ; e desta. balx~da,
pelo brejo abaixo. até a barra do corrego do Potrel,ro, aClln~
da fazenda do referido Dico; por este corrego abaIXO, at.e a
barra do que vem da Cachoeira do. Corisco e p~r ~ste aCIma
até o alto da serra do Corisco; dalll, em rumo dIreIto ao alto
do Capão Comprido e por este á ponta d!l' serra do Escouso,
onde existe um muro de pe- dras ; dahI á .barra dos dous
corregos que vem do Pau Lavra~o e do MathI!ls; de~ta barra
ao alto das Tres Arvores, segumdo pelo espIgão ate fechl!-r
no rio Taboado e por este rio abaixo .até a ponte de S. Jose;
desta, á direita pelos corregozinho8 que .vêm do Capão da
Embira; deste ao alto do past.o da Pedreira; deste a.lto ao
rio Curralinho, em frente á casa de lld~f~>ll,sOFerreira da
Fonseca; dahi pelas divisas com o mUnICI~)l?~e Prados, e
pelo corrego do Cortume (divisas com.o muntOlplO de Queluz)
até a Serra dos Caixetas. e por ella ate o rio Paraopeba onde
começaram estas divisas.

Art. 12. Pertencem ao districto do Espirito Santo de
Agua Limpa, municiplo de Além Parahyba, as vertentes do
corrego Agua Limpa.

Art. 13. Fioa annexada ao distri~to de Antonio D!as
Abaixo, do municipio da ltabira, o ter~ltorio comprehend~do
dentro do seguinte perlmetro : - Partl~do.se da Cac.1I0elr~
Escura, no IUo Doce, segue-se pela .cordllhelra de Co~aes ate
o ribeirão - Cocaes pequeno; dahl por. e~t!l e depOiS pelos
rios Piracicaba e Doce vae.se ao pont.o InICiai.

Paragrapho unico. Ao mesmo districto ficam assim
pertencendo todas as vertentes d~ oordilheira de Coo~es
para o rio Piracicaba e' para o RiO'Doce, até a Cachoeira
Escura.

Art. 14. Fica desmembrada. do districto de S. João Ba-
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ptista do Doura.dinho, municipio do Machado, e transferido
para a (reguezla do Pontal, municipio da Var<rinha a fa-
z~nda da Lagoa dos Patos, de proprIedade do b~rão da Var-
g.tnha, com as seguin,tes divisns: começantlo na barra do
r~o ,;)ourado com o riO Sapucahy, por aquelle acima até a
b,l~ra do co~rego do Alto; por este acima até as suas cabe-
ceiras e dalll, por ~ma linha, até as cabeceiras de um pe-
que~o corrego ( lagmual) e por este até o ribeirão de La-
vapes ; e po~ este abaixo até o cOl'rego se"'undo da Direita'
por. este at~ as suas cabeoeir.ls; e dahi~ em linha, até o
espigão maIs alto e, por este, ;1 direita, até as cabeceiras
do co .-rego Fundo e por este até a sua barra no Sapllcahy
e por este até a brtrra do rio Dourado.

Art: 15. Os limites do municipio da Diamantina serão
os segumtes:

~inha L". Da juncção do rio das Velhas com o rio
Paraun!1, por e.te rio acima a sua nascente, na serra geral
do ~~pI.nhaço, pertencem ao municipio de Diamantina o
terrltorlO e os atlluentes da margem direita do Paraúna e os
da. sua margem esquerda aos municipios do Curvello e Con-
c~lção, c,om os quaes confina por esta linha o municipio da
DiamantIna.

,Linha 2, •.Da cabeceira d~ rio Paraúna, na cordilileira do
Espmhaço, segue pela cumlada d,t dita cordilheira ate a
s,erra de nom~ local - Santo Antonio, além da garganta do
(ruacho e q~asl ,em frente da Po~r~ .Redondll; do Serro; per-
tence o terrltorl~ ao \V ao mUDlClplO de Diamantina e aos
do ~orro e Conceição, com os quaes conflna aqllelle, o terri-
torlO ~ - E - desta segunda linha.

LInha 3.8• As divisas dos municipios de Diamantina e
S~rr? são as traçadas nas leis da extincta Assemblóa Pro-
VID CI aI.

Linha. 4.'. Da cabecoira tio rio ltanguá pelo seu alllu-
onte Tayplrapuam, desce ate a sua juncção com tJ Itanguá
que segue até a f6z deste no rio Arassuahy que atravessa'
sobe á chapada de Barreiras e Calumbys ~ pela cumiad~
desta, procura a cabec.eira do carrego Can:la Brava pelo
qual desc~ ~té a sua foz na margem direita do rio J~quiti-
nhon?a, lImItando esta quarta Imha os municipios de Dia-
ma.ntma e S. João Baptista, respeitados os limitos estabe-
leCidos por leis anteriores.
. Linha 5.". Da fóz do carrego Canna Brava no rio Jequi-
t,mhonha segue por este rio acima 'até a bar~a do Inhacica
Grande, afilue~J.te p~la margem e~querda daquello rio; limi-
tand? ~~,ta qumta lInha, pelo VOlOdo rIO JeqUItinhonha, os
mUDIclplOS de B?cayu~a e Diamantina, a este pertencentes
todo~ os se~s, tnbutarlOs peja margem direita deste treoho
do rIO JeqUltmhonha.

Linha 6,., .Da barril; do rio Inhacica Grande, na margem
esquerda do rIO Jequitmhonha, sobe por aquello rio e polo
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seu ultimo affiuente o Galheiro, 11. ganhar a serra do Ar~elle.
gado, por cuja cumiada e pelas dos Campos de S" Dommgos
e serra do Panta segue até ao pontal dest!1 ultima don.de
procura o rJO Gamelleira, que atravessa abaiXO do. CatonI~,
para, subindo a serra do Cabral, buscar a cabeceira ,do ri.
beirão da Piedade, pelo qual desce até a sua fóz no rIO ~as
Velhas' limitando esta sexta linha os municipios de DIa'
mantin~ e Bocayuva, respeitadas 8S actuaes divj~as entre ~s
municipios de Diamantina e Bocayuva, estabeleCidos por leIS
anteriores.

Linha 7.&. Da f6z do ribeirfi.o da Piedade, na margem
direita do rio das Velhas, sobe pelo leito deste rio até a
reunião deste rio com O Paraúna, no logar denominado 7'
Pontal -servindo o rio das Velhas de limite entre os muro-
cipios do Curvello o Diamantina, a este pert~n?endo o ter-
ritorio e todos os afiluentes pela. margem dIreita deste tre-
cho do rio das Velhas. .
. Art. 16. As divisas do municipio da Formiga continuam
a ser as mesmas, determinadas nas leis da antiga AsseILbloa
Provincial, salvo as seguintes moditicações:

~ I,' Fioa incorporado ao mesmo municipio, ~a .For-
miga o districto da Pimento, desmembrado do ,~U~l1ClPIOde
Piumhy observadas em relação aos dous mUlllclplOS as se-
guintes' divisup: Começnndo na barra do. rio Ca.pitinga com
o rio Grande seguem por aquolle aCIma ate o Corrego
d'Anta, deste' ato a sorra de Piumby, seguindo por esta atfi
o ponto terminal, deste. ao corrego do Cava~lo, po~ est~ até
o ribeirão dos Patos, seguindo por este abaiXO ate o rio de
S. Francisco-

~ 2.' E' mantida a disposição do art. 5.' da lei n.
1.890, de 1872, em relação as divisas do mesmo municipio
da Formiga com 08 municipios de Piumhy, Bambuhy e Dores
do Indayá.

Art. 17. As divisas entre os municipios de Dores da Boa
Esperançr.. e Piumhy serão as determinadas em leis da antiga
Assembléa Provincial,

Art. 18. As divisas do municipio de Barbacena e do de
S. João d'm.Rey são as seguinte:>, entre os dlstrict~s ~e Iber-
rtioga o do S. Francisco <JoOnça: Da barra tio rlbêlrão tia
Agua Limpa no rio Elvas, pelo dito riheirão acima atli o cor-
rego de .Jose Gomes o por este á sorra dos Olhos ti'Agua.

Art. HI. As divisas pntre o municipio de Ubâ e o dtl
Piranga (em Conceição do Turvo) ficam cODstituidas P?r uma
linha que, partindo da divisa do districto da .C~~celção ~o
Tmvo com o de S. ,Jose do Barroso, do mUnIClplO de RIO
Branco (na fazenda pertonconte ü. viuva e herdeiros ~e Jose
Rodrigues) segue passando polas fazendas dos hordelros de
João ManJalegua, de Placidino do Oliv6i~a C~mpos, pela f~.
zenda denominada« Liga» e pelas de Joao Ribeiro, d. Maria
Luiza de Castro, João Victor de Almeida, Antonio Maximiano
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de Sousa. Botelho, Manoel Ferreira dos Santos, Manoel Dias
Paes JUlllor, pela fazenda.de « S. Francisco» e velas de José
GamarB:no e de José GurzlO Sobrinho, até o rio Turvo, e por
este aCIma,. pa~sando p~la fazenda de Joaquim Diniz até al-
canç~r o dlstrlcto da CIdade de UM, ao qual ficarão pelas
~ererl.das linhas, pertencendo as ditas fazendas e o territorio
InClUldo no perímetro do lado de Ubá.
.. Art. 20. O mun~cipio de Rio B,ranco' (S. José do Barroso)

~Ivlde com o de Plranga (ConceIção do Turvo) por uma
lIn~a que, passando pela fazenda dos herdeiros de Francisco
Jose Valente, vae até a Barra do Corrpgo do Pinhão com o
de T~quarassú e ~e~ue, passando pela fazenda de d. Delfina
MarCIana do ~S~Irlto Santo, pelo alto de um espigão, até
encontrar o rIbeIrão Boa Esperança, no lagar denominado
Cruz Grande, e dahi, pelo ~ibeirão Boa Esperança, até a fa-
zenda ~e Santa Cruz, .e dahI segue por um espigão ás Tres
CachoeIras, pelo lado direito, em linha recta.

o A I.a destas cachoeiras fica no pasto da fazenda deno-
mInada ~ Ja~arandá », e seguindo o mesmo espigão, limita
com o dIstrlCto de Calambâu.e no seguimento do dito e~pi-
gão encontra-se a 2.' cachoeIra, que está abaixo da fazenda
de M.anoel Candido Ferreira, no carrego dos Encadeados e
depOIS ~o mesmo seguimento encontra-se a 3.a cachoeira (da
SesmarIa) na fazenda de Custodio Carneiro.

Pe~o alto do mesmo espigão segue a divisa até o lagar
deno.m.m.ado «P~dras», ficando para dentro dos limites do
mU~llCIplOd~ ~1O Branco toda ll: ~a~enda d~ Monte Alegre
(hOJe Cruz), lImItando com o. mUlllclplO de PIranga (dlstricto
de. Porto Seguro) pela ~ontmuação do mesmo espigão que
aCIma vem d~scrIpto, at~ ao encontro do ribeirão « Cabeça-
d~ ~)com o. 1'10 Turvo-lImpo, ficando pertencendo ao muni.
ClPI~ do RIO Branco (districto de S. Jose) toda a fazenda de-
nommada « Maouco ».

.Ar.t. 21.. ~i~am transferidas para o districto de Lumi-
narlas, mUlllCIplo de Lavras, onde já estão encravadas a fa-
zenda da Lage, propriedade do cidadão Carlos Gomes Ribeiro
da Luz, e a fazenda do Jardim, propriedade do Visconde de
Caldas, aquella actualmente pertencente ao municipio de
Tres Corações do Rio Verde e esta ao de Baependy.

Art. 22. Ficam alteradas as divisas entre os municipios
da Ayuruoca. e do Turvo da maneira seguinte: a partir da
serra da: Traltuba, no lagar denominado Caethé até o capão
do Matelro, actuaes .divisas do municipio de Ayuruoca com
o de Baependy, d'a!u por deante seguindo á esquerda vae
80 alto do Campo do Curralinho, segUIndo em linha rectaao
morro do l;lesoalvado, d'ahi ao corrego da Capoeira-grande
e por este até o Ribeirão da Boa Vista no lagar denomina~
do -: Ate~rado d'ahi em linba recta ~o «Morro Grande»
lH'ox,mo a fazenda 4e Aureliano Villelu, seguindo l>empro ~
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recta até o alto da Capoeira do Mueirão e d'ahi ao porto do
Pary, no rio Ayuruoca.

Art. 23. Fica revogado o decreto n. 18, de 15.de feve-
reiro de 1890, que transferiu para o municipio da Campanha
a fazenda denominada - Boa Vista.

Art. 24. A cidade da Bagagem passa a denominar-se-
Estrella do Sul, nome que será applicado á comarca e ao
municipio, e o arraial denominado Estrella do Sul passa a
denominar-se Santa Rita da Estrella.

. Art. 25. Fica revogada a lei n. 3.058, de 28 de outubro
de 1882 , e rer.tabelecidas as divisas entre o actual municipio
de Muzambibinho 6 o de Monte Santo pela seguinte fôrma:
partindo da barra do rio das Canoas com o ribeirão da Onça,
seguem por este acima até a fazenda de Pio Rodrigues Bar-
boza nos limites actulies com Jacuhy.

Art. 26. As divisas entre o municipio de Monte Santo
e o de Jacuby ficam sendo as seguintes: partindo da serra
da lagoinha (vertentes do rio pinheirinho) limites entre
Jacuby e Passos, na cabeceira do Tomba-perna, ato ao
morro denominado Jogo da bola, seguindo d'ahi pelo espigll..o
do capão secco ; d'ahI e pelo espigão referido até 8S cab~ceI-
ras da carrego dos Bentos, segUIndo sempre pelo espIgão
até o morro ao Tonjô e deste em linha reCla ao ribeirão da
Onça, no ponto onde começam as divisas com Santa Barbara
das Canôas.

Art. 27. As divisas entre o municipio de Passos e o de
Cabo Verde são pelo rio S. João ate a barra do carrego do
Cedro, e por este acima até as suas cabeceiras, e desta em
linha recta. até as divisas da Ventania.

Art. 28. Ficam re8tabelecidas as antigas divisas entre
o municipio de Passos e os de S, Sebl1still.o do Paraizo e
Jacuhy, alterlldas pelo paragrapbo unico do art. 1,' do
decreto n. 462 A, de 4 de abril de 1891, que nesta parte flca
derogado.

Art. 29. As divisas entre os municipios de Santa Luzia
do Rio da!! Velhas e de Caetbê, no lagar denominado - espi-
gão do padre Silva - sOlão pelos espigões que dividem as
aguas vertentes do ribeirão Jaboticatubss das do rio Ta-
quarassú. •

Art. 30. As divisas do municipio de Patos, com o de
CauÍIo do P8I'nahyba são as seguintes: da ponte sobre o rio
Abaeté na estrada que vae de t). Antonio aos Tiros para as
fazendas da Serra da Barreiro e Bebedouro, seguese pela es-
trada t té o rlbtlll ão Bebedouro, no logar em que existe uma
l'ont" de agu;;. medicInal; de~tu ponto pelo ribeirão abaixo
hté o rio S. Bento; aUI segue-se tom 1Jnha a Serra das .Ca-
11'au(;,,!!, alé o alto der.ta, 101' cima da fazenda do capI~ão
J nuario Cf.etano PUIeira; 6 segUIndo pelo alto da releI'lda
sorra ato a serra do MaXIxe, finalmonto, soguo por osta até
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as divisas do districto de Lagõa Formosft, do municipio do
Patos.

Art. 31. Os limites do municipio de Santa Rita do Sa.
pucahy com os de S, .José do Paraizo e de Pouso Alegre serão
os se~uintes: Comel,:am no rio Sapucahy, nas dIvisas da
fazenda da Pedra Redonda com o bairro do Pouso d'Antas,
pelo espigão das di visas da dita fazenda. aguas vertentes,
ate o ponto mais alto, seguindo depois a esquerda até o
alto da Serra e atravessando a garganta, na fazenda de An-
tonio Pereira Lopes, segue em linha recta ao espigão que
divide as terras do Antonio Bernardes e Jonas Bernardes i e
por esta divisa até os Campos do Vintemi e dahi, em linha
recta, ao 10!5ar denoi1linado «Caburé» e deste, em linha 1'0-
cta, ao rio Sapucahy.

Art. 32. Fica transtel'ido para o municipio de Santa
~ita do Sapucnhy, onde está encravado, (I territorio da an-
tIga fazenda do «Giráu », desmembrado do municipio de
Pouso Alegre, ficando as divisas ontre os dois municipios
determinados pelo rio Sapucahy,

Art. 33. Fica transferido o povoado de Cajangá, do mu-
nicipio de Piumhy, 'para o de Bambuhy, conservando as
suas di visas.

Art. 34. As divisas do municipio de Santo Antonio do
Monte com o municipio de Itapecerica, são as estabelecidas
em leis vigentes actualmente, com as modificações seguintes;
l.a linha - Divisas de S. Antonio do Monte com Ermida d08
Campos: começam no espigão do Redondo, em divisas com
o mesmo, seguindo pelo espigão ate o logar denominado _
Coatys - e deste, seguindo pela serra das Perobas, até o os-
pigão, no lagar denominado - Jararacas -, e por este espi-
gão abaixo até a barra do carrego da Areia com o da Ca-
choeira i attravessando o mosmo e seguindo pelo espigão,
até as divisas das fazendas de Francisco Bento de Oliveira
e Miguel SO:tres de Siquoira, e destas, em rumo direito até o
espigão, no lagar denominado - Marmello -, seguindo por
este espigão até o lagar denominado - Piteiras -.

2.' linha. As divisas do arraial do Indayá com S. Anto-
nio do MOllto são as antigas, abrangendo todas as vortentes
dos corregos do Camargos o da CaclLOeira, seguindo poJo
espigão ate o serrado dos Raposos, o deste, em rumo ao rio
do ludayá, e por este I1baixo ao rio Lambary.

3.' linha. As divisas d arraial de S. Sebastião do Curral
com S. Antonio do Monte são as antigas, com as seguintes
modificações: Começa-m na fazenda do Severiano e seguem
pela estrada ate a Cacho 'lira , peguindo depois o espigão, e
dosto em rumo ,i fazenda de ,Jose B~nto, terminando na
fazenda dos Forreiras.

Art. 35. A villa de Contolldas del1ominanar.so.í~ - ViIlu
Brazilea.
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Art. 36. As divisas entro os municipios do sacr~~e~1to o
Arax<'t sorão as mesmas com que foi creado o muUlClplO do
Sacramonto eX-1)i da lei n. 1.637, de 13 do sotembro de
1870 começando pelo Rio das Velhas acima ate à barra do
Ribeirão do Inferno (que é a divisa dos districtos do Desem-
boque e de AraxlÍ.) o, por aquelle rio acima até a barra. do
carrego - Entrecosto-, o por este acima até a sua cabocolra,
abrangendo a fazonda das Perdizes.

Art. 37. As divisas do municipio do Doros da Boa E~.
porança com o districto do Carmo do Campo Grande, munl-
cipio de 1'ros Pontas, s.orão as seguintes: a partir ~a barra
do rio Sapucahy ~om o rIacho - ~gua.s Verdes - segumdo por
este acima até :L ponte que esta aCIma da barra do Sapé;
soguindo então pela estrada real â nascente do corrogo do
Campo; deste ponto om direcção á Serrinha, seguin~o est~
em direcção até o ribeirão de S. Pedro, por e~te abalx.o ato
à barra do ribeirão 1'res Pontas e por este acnua ate as an-
tigas divisas com o districto de ,Sa~ta Anna, da Vargem.

Art. 38. Fica annexado ao dlstrlCto da Cldado de Pouso
Alto o desmembrado do districto do Carmo do Rio Verde,
municipio do Christina, o sitio den?minado « Fazendinh~ »
pertencente ao dI'. Albertino RodrIgues de Arruda, cUjas
divisas são as seguintes: começam na margem esquerda do
rio Verde no lagar om que começa o espigão do « João do
Homem », por este, subindo ate encontrar a estrada do Car-
mo limitando-se em todo esse percurso com terras de pro-
pri~dade de Francisoo Junquei~a de Sousa, dess,e ponto em
doanto, pelo mesmo ospigão, ate o seu ponto maIs ,alt?, onde
encontra as divisas da fazenda do Aterrado do dlstncto de
Pouso Alto limitando.so nessa extensão com terras de pro-
priedado d~ Vicente Guerra; da divisa da fazenda do Ater.
rado, por um outro pequeno espigão e por, e~se carrego, até
desaguar no rio do Atorrado ou Palma, IJmJtando-so nessa.
extensão com terras da mesma fazenda do Aterrado, o pelo
rio desso nome ate o rio Vorde, dividindo ainda com terras
daquella fazenda e pelo rio Verde abaixo até o eSl?igão d!-
vidindo com terras de propriedado do coronel Antomo P~rel.
ra. da Silva, onde tevo principio esta. demarcação.

Art. 30. Fica pertencendo ao districto de Passa Tem~o,
municipio de Oliveira, a fazenda da Palestina, Ile proprIe-
dade do tenente-coronel Gabriel Augusto do Andrade. des-
mombrada do districto do Rio do Peixe, municipio de Entre
Rios e as fazendas do Severino Gonçalves Lara, donomin,adu:'l
- Bom Successo o Serrinha ficando desmembmdas dos dl8tTl-
ctos da Conquista, municipio do Rom~m para o districto do
Rio do Poixo, municipio de Entre H,IOS.

Art. 40. As divisas do districto do São Domingos, mu.
nicipio do Barbacena, com o do ~lto lUa p~C?, llIunicipio do
mesmo nOll1e. o com o do H.omedlOs, I11UDlClPIOdo Uurhacen:J,
são as seguintes: começam no rio l\lutuca, na fazenda do

J.'~\,- OI
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Sohrado, por esse rio abaixo, comprehendendo a primeira
c~choelra, e desta, a esquerda do espigão, no alto deste di-
vidindo com as terras da fazenda de José Luiz Damasc~no
e, com te~r~n~s de Antonio Rebeca j e seguindo o mesmo es~
plgão e dlvldmdo com terrenos dos herdeiros dos Magalhlles
e com terrenos ,de José Luiz, Helena e Manoel Gonçalves
Co~to e com a fazenda de Jose Moreira Couto, seguem pelo
espI~ão da Vargem, entre a fazenda dos Cautos no lagar de-
nommado Carrego Fundo, seguindo o rio Brejauba descendo
este at~ á. barra do ribeirão Alavanca, seguem por 'este ribei-
rão aCima, comprehendendo todas as suas vertentes as Ca-
Lendas da. AI~vanca, Morro Grande e Boa Vista, seg~indo o
mesmo ribeIrão, abrangendo a fazenda de Jose Dias de Mi-
randa e, tomando sua margem esquerda comprehendendo a
f~z~nda de Antonio José de Paiva e abrangendo dentro das
d~vlsas a, pov0!lç~o dos Ferreiras, seguem pela buracada dos
TIgres ate o rIbeirão Forqu!lh~, e descendo este pela mar.
gem e~uerda, ficando á direIta a divisa do districto dos
RemedlOs, até á. .barra do rio Brejaúba, dahi atá á buracada
da Farofa e dahl, procurando o ribeirão Indaiá. subindo-o
pela margem e~querda atá á estrada de Indaiá' segue por
esta até ao ~splgão que limita com a fazenda da Chacara,
por este espigão até encontrar o rio Mutuca.
. Art: 41. _As divisas dos municipios de Marianna e AI-

vmop?hs serao pela serra do Coqueiro, seguindo em dire-
cção a Matta da Luzia.

Art. 42. Fi~a~. desmembrados do districto das Mercês
do Pomba, ~~~IClPIO do Pomba, para o districto do Livra-
mento, mun~clplO ~e Barbacena, as fazendas de Ottoni de
Campos Alvlm, Jose Homem de I<'aria Maria~o Alfredo de
SO~.lZa.Malta e Jo.llo Custodio Ferreira e ~s do capitão Estevl10
T~lx~lra do NaSCimento, denominadas - Sertões e Louros do
du'!trICto de Barroso, municipio de Tiradentes p'ara o distri-
cto de Barbacena, municipio do mesm.o nome.

~r~ •. 43. As divisas do districto dá « Bias ForteS!> e do
mumClp~o de, Palmyra serão pelo leito da E. de F. Central
do BraSIl ate á ca.ixa d'ag.ua da est~ção da Mantiqueira e
desta, saltando o rio do Pmho, segumdo pelas divisas das
fa~e1?das. ~e Manoe.l l~naclo de Almeida e Honorio Garcia,
ate as dlvl~as do dlstrlCto das Dores do Parahybuna, ficando
as duas ultu~as fazendas pertencentes ao districto de « Bias
Fortos », assIm como as de Eduardo Egyno do Sá Fartos
desmembradas do districto das Dores do Parahybuna. '

Art. 44. A fazenda da Aldeia, pertencente ao coronel
Jo~é Leon~rdo de Meir~, .fica pertencendo ao municipio de S.
Joao BaptIsta, sem preJUlZO das divisas entre este municipio
e o do Peçanha.

Art. 45., As divisas entre os municipio!! de AIfenas e do
Santo AntoDlo d~ Machado continuam a ser as mesmas, salvo
A seguinte JD~~lficaçllo: na barra do carrego do Indrequesse
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com o rio Machado, seguem as divisas pelo dito carrego
acima atá suas cabeceiras; destas ao espigão, procurando
as cabeceiras do carrego de Brejinho, por este abaixo até o
ribeirão dos Porcos, e por este ate á barra do corrego das
Furnas, por este acima atá suas cabeceiras e destas ao espi-
gão do Vagalume j deste á cabeoeira do corrego S. Josá e
par este abaixo até o rio Sapucahy.

Art. 46. Fica pertencendo ao municipio de Santa Luzia
do Rio das Velhas o dlstricto do Riacho Fundo, desmem-
brado do municipio da Conceição.

Art. 47. Ficam revogadas as leis n. 2.938, de 23 de se-
tembro de 1882e n. 3.153, de 18 de outubro de 1883, na parte
em que alteraram divisas do municipio de Alfenas.

Art. 48. Fica transferido o districto da Piedade da Boa
Esperança, do municipio de Alto Rio Doce, para o do Piranga.

Art. 49. As divisas entre os districtos de UMas e Alvi-
nopolis ficam demarcadas pelas vertentes do ribeirão S.
Bartholomeu, desde as nascentes deste até desaguar no Rio
Doce, vertentes estas que pertencem ao municipio de S. Do-
mingos do Prata.

Art. 50. Ficam desmembrados do dlstricto de Santo
Antonio do Aventureiro, municipio de Mar de Hespanha,
e encorporados ao districto de S. José de Além Parahyba,
municipio de Além Parahyba, os terrenos pertencentes á
fazenda da Conceição, propriedade do dr. Castello Branco,
com as seguintes divisas: as vertentes do ribeirão do Peixe
para a dita fazenda, com as divisas actuaes do dlstricto do
Aventureiro, vertentes todas do dito ribeirão, e descendo
mesmo ate às ditas divisas.

Art. 51. Ficam transforidas para o municlpio de Trell
Corações do Rio Verde, desmembradas do municipio do Bae-
pendy, as fazendas da Vargem do Catinguá., do propriedada
do coronel José de Andrade Junqueira e d. 19nacia Carolina
da Costa, sendo as divisas pela Serra do Ourú-mirim atá en-
. contrar os limites do districto de Cambuquira.

Art. 52. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, pbrtanto, a todas as auctoridades a quem acanho'

cimento e execução da referida lei pertencerem que a cum.
pram e façam cumprir tão inteiramente como neIla se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia o Estado de Minall Oe.
raes, na cidade de BeIlo Horizonte, aos 16 dia!! do mez de so-
tembro de 1901.

DR. FRANcISCO SILVIANO DE ALM.llIIDABRANDÃO.
lVenceslau Bra$ Pereira Gome6.

Sellada e pubÍicad.a nesta Secretaria do Interior do Estado
de Minas Geraes, na cidade de BeIlo Horizonte. aos 16 dIJ
setembro de 1901.

Servindo de director, José Coelho Unhare,!
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LEI N. 320 -DE 17 DE SEl'EMJHl:O DE 11)01

Hegula a concessão dA eftrada~ de ferro de que lrata a lei n. 2i'6,
~e 18 ~e 8elembl'o de 189'J, quaudo deslinadas aos serviços das
IDduslnas mlneralnr!\icas e molallurglcas.

t O povo do Estado de Minas Geraos, por sous reprosen-
ant~s decretou, e eu, em sou nome sancciono a seguin-

~Iffi: '
Art" 1.0 Nos contractos de concessões de estradas de

ferro de que trata a lei n. 276, do 18 de setembro de 1899
qua~do se t~atar .de estradas destinadas somento aos serviço~
das !n.dustrIas mmeralurglcas e metallurgicas, o governo
~xigIra ,que o seu traçado e construcção satisfaçam apenas
as condições de segurança e de Policia sem outro qual-
quer onus. '
. ~rt .. 2.° Nas estradas de que trata a presente lei a faixa

prIVilegiada será apenas a que fór occupada com as obras
das mesmas estradas.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
~lando, portanto,_ a todas as aucto~idades a ~uem o co-

nheCImento ~ execuçao da presente lei pertencerem que a
cum.\lram e façam cumprir tão inteiramente como della /le
contem.
O ~ecretario de Es~ado dos Negocios da AO'ricultura Com-

meroIO e Obras P~bhcas a f8:ça imprimir, p~blicar e ~orrer.
Dada no PalaClC?da Presldencia do Estado de Minas Ge-

raes, em Be~lo Horizonte, aos 17 dias do mez de setembro
de IDOI, deCImo.terceiro da Republica.

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIEA. BRANDÃO.
David li!. Campista.

S.oIlada ° publicad~ nesta Secretaria da Agricultura Com-
morclo o Obrag Publicas, aos 17 dia!! do mez de set~mbro
de 1901. - Al"tlwr da Costa Guímar{ícs.

LEI N. 321 - DE 17 DI~ SEl'BMIlIW DE WOl

Auctoriza a cessão de um predio e~ladoal na cidade da VarginlIa

t O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
t
ante.s, decretou, e eu, em seu nome sancciono 'l seguin-
e 101 : "

Art: 1.' Fica o governo auctorizado ~ ceder a ompresa
ou particular que se propuzer fundar na cidade da Vargl-
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Ilha um estabelecimento de instrucção primaria e secunda-
ria, o predio estadoal de instrucçãopublica alli existonte.

Art. 2.' No contracto, que será lavrado perante a Se-
cretaria do Interior, so estipulará o prazo nunca menor de
10 annos prorogavel pelo mesmo espaço de tempo, ficando
ao cessionario a obrigação de reparar e conservar o edificio,
podendo alterar as suas divisões internas e construir as de-
p~ndencias que lhe forem necessarias, sem direito a indo-
mnização alguma pelas bemfeitorias realizadas, as quaes fi-
carão como partes integrantes do referido pro dio •

Art. 3.' E' interdicto ao cessionario transferir o con-
tracto a outrem sem previa permissão do governo.

ArL 4.' Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctorldades a quem o co-

nhecimento 6 execução da' presente lei pertencorem quo a
cumpram e façam cumprir tão Inteiramente como nelJo. S6

contem.
O Secretario de Estado dos Negocias das Finanças a faça

Imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio da Presldencla do Estado de Minas Ge-

rues, em BeIlo Horizonte, aos dezesete dias do mez da se-
tembro do mil novecentos e um.

D!l. FRANCISCO ~II,VI"NO DE ALMEIDA BRANDÃO.
David Jl[. Campista.

Sellada e publicada nesta Secretaria das Finanças nesta
data.

Bello Horizonte, 17 do setembro de 1901. - O director,
Theophilo Ribeiro"

LEI N. 322 - DE 19 DE SETEMBRO DE 1901

He1uz os vencimentos dos proressores rias aulliS {ll'atic2s a'lIl.xas
ás Escolas Normaes e contém o:llral llisp1siçiles

o povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou, e eu, om seu nome, sanceiono a seguin-
te lei:

Art. I.' Ficam reduzidos a I :800$000 os vencimentos dos
professores das aulas praticlis annexas ás Escolas Normaes
do Estado.

Art, 2.' Os direotoreB das Escolas Normaes velarl10
para ,que, ¥las /lulas pratiçtls annt\x~s, 08 llJU!ll~OS do q~rl!p
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nor~al s~ exercitem na arte de ensinar, de accordo com
as dISposH;ões regulamentares em vigor.

Art. 3.' O anno lectivo das Escolas Normaes começará
it 15 de fevereiro e terminará a 14 de novembro.

Art. 4.' A matricula de alumnos para o curso normal
começará a 16 de fevereiro e se encerrará a 15 de março.

Art. 5.' Esta lei entrará em vigor desde a data de sua
publicação.

Art. 6.' Revogam-se as disposições em contrario.
~ando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nheCimento e execução da referida lei pertencerem que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neUa se
contém.
_ O Secretario do Estado dos Negocias do Interior a faça
Imprimir, publicar e correr. •

Dada no Palacio da Presidencla do Estado de Minas Ge-
raes, na cidade de Bello Horizonte, aos 19 de setembro
de 1901.

DR. FRANCISCO SU,VIANO DE AI,MEIDA BRANDÃO.
!Venceslau Braz Pereira Gomes.

SelIada e pullcada na Secretaria do Interior do Estado
de Minas Geraes, aos 19 de setembro de 1901. - Servindo
de director, José Coelho Linhm'es.

LEI N. 323 - DE 25 DE SETEMIlRO DE 1901

Fixa a despesa e orça a receita para o exerciclo financeiro de 19lJ2

o povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
teR, decretou, e ou, em seu nome, sancciono a seguinte lei:

CAPITULO I

DA DESPESA

Art. I.' Durante o exercicio financeiro do 1902, fica o
Presidente do Estado auctorizado a despender a qua,ntia
de 17.303:466$009, pelas Secretarins de Estado, conforme os
serviços especificados nos par:lgrllpho~ s')fujnt.~s:
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~i.' Secretaria do Interior:
I Subsidio ao Presidente do Estado ••
II Custeio de Palacio e suas depen-

dencias ......••. , ....•....•.• , •••
III Pessoal da Secretaria do Interior,

inclusivé 10;000$000 para expe-
diente ........•........•.•.•••..•

IV Subsidio aos Senadores ......•••...
V Pessoal da Secretaria do Senado,

inclusivé 3:000$000 para expe.
dieute. ~...•.•....•..•••••.. - ...•

VI Subsidio aos deputados •.......••••
VII Pessoal da Secretaria da Camara dos

Deputados, inclusivé 3:000$000
para expediente ....••....••....•

VllI Ajuda. de custo aos senadores e de-
putados ..•.•..•..•.•..••..•••.•••

IX Apanhamentos de debates:
Na Camara dos Deputados 14:400$ ~
No Senado .... _. . • . . . .. • 9:000$

X Aluguel rio predio para o funcciona,-
menta-da Camara dos Deputados.

XI Magistratura e justiça do Estado,
inclusivé 4:00:>$000 para o expe.
diente da Relação ......•.......•

XII Pessoal da Secretaria da Policia,
Inclusivo 2:000$000 para expe-
diente , •.••.. , ...•.....•....••...

XIII Carcereiros das cadeias do Estado e
pessoal da de Ouro Preto .......•

XIV Sustento, vestuario e curativo de
presos pobres •.•.•.• : .•....••••••

XV Diligencias policlaes ..•..•••..•.•.•
XVI Força Publica:

a) Pessoal da' BrIgada Policiai ....•
b) Etapa para 1.600 praças ......•.
c) Fardamento para 1.600 praças, a
112$500 .....•.•....••...••• ; •••••

d) Aiuda de custo a omciaes em
diligencia : .•.........

e) Gratificação a reenga)ados, a 200
réis .........•..•............•.••

fJ Forragem, ferragem e medlcll-
mentos para os animaes da Bri-
gada e forragem para os dos om-
ciaes montados .....••.•••••.•.•.

g) Remonta dos animaes do esqua-
drã.o e dos omciaes montados .•••

30:000 000

6:000 000

141:520 000
88:320"'000

31:804$000
176:640. 000

39:150$000

36:000$000

23:400 000

12:000 eoo

1.545:200$000

37:760$000

39:808$000

410:000$000
20:000$000

1.173:171$500
633:000$000

180:000 000

5:500 000

15:000 000

25:000$000

2:500$000



h) Compra e cüncertos de equipa-'
mento, arreios, armamento e ins-
trumento de musica ......•....•

i) Aquartelamento, enterramento,
expediente e luz ................•

j) Engajamento de 150 paizanos, a
2$000 •••...••••..•.•..•..•.•••.••

XVI! Soccorros publicos .....•......•....
XVlll A ssistencia de alienados ....•......
XIX lostrucção primaria, menos a Esco-

la Penido ....•..•. , ..•......•••.•
XX Escolas Normaes:

Pessoal e ousteio, Inclusivé as pro.
fessoras de aulas praticas que
fioam mantidas ..•...•.........••

XX! Internato do Gymnaslo Mllleiro:
a) Pessoal ••••••...••....•••...••••
b) 2 preparadores a 300$ .•••••••.••
aI Pessoal contractado •••••...•••.•
d) Expediente •...••..••...••...••.
e) Sustento de alumnos e do pessoal
interno ..•.....•......••.•••...•.

() Gratificação ao delegado fiscal ..
XXI! Externato do Gymnasio Mineiro,

cabendo a cada preparador 2003.
XXIII Eecola de Pharmacia-Pessoal ex-

pediente e custeio de gabinetes e
laboratorios .. , ...............•...

XXIV Archivo Publico Mineiro-Pessoal e
gratificação ao director para os
tins do art. 8.' da lei n. 126 .•.•

XXV Passagens em estradas de ferro e
telegrammas " ....•

XXVI Expediente com eleições estadoaes.
XXVII Sellos postaes para a oorresponden-

ela omeial .......•..........•..••
XXVIII Custas em processos orimes ......••
XXIX Expediente do jury e tribunaes

oorreccionaes •............••...••
XXX Auxilias:

a) Aos hospitaes de Ouro Preto,
G~ão Mogol, Ita~ira, Diamantina,
PItanguy, Sabara, Santa Luzia do
Rio das Velbas, Sete Lagoas, Bar-
bacena, S. João d'El-Rey, L'ivras,
Caldas, Marianna, Passos, Aras-
Ruahy, Serro, CurveIlo, Mar de
Hospanba, Pará, Turvo, B:.>mt1m,
[<.ioPreto, Campanba, Ponte Nova,
formiga, Leopoldlno, Jg.iz 4 6

5:000$000

50:000$000

109:500$000
58:000$1)00
25:000$000

1.800:000$000

251 :900$000

64:400$000
600$000

3:000$000
1:000$000

40:000$000
3:600$000

70:600$000

40:000$000

11:500$000

160:000$000
5:000$000

9:000$000
116:000$000

19:720$000

F6ra, Dores da Boa Esperança,
Dores do lndayá, Minas Novas,
Uberaba, S. Gonçalo do Sapucahy,
Oliveira, Itapecerica, Montes Cla-
ros, Cataguazes, Thephilo Ottoni,
Ouro Fino, Muzambinho e Pouso
Alegre, 40 a 2:000$000 .•.•.••..••.

71) A' Santa Casa de Misericordia da
CapitaL .•••.. , .....•....•....••.•

c) Aos hospitaes de alienados de
Diamantina e ltabira, a 2:000$000
cada um ...•.....•...........••.•

d) Ao hospital de lazaros de Sabará.
XXXI Subvenções:

a) A' Faculdade Livre de Direito .•
b) Asylo de orphãos de D!amantina,
Marlanna, Barbaoena, Juiz de
F6ra e S. Francisoo em S. Jolio
d'El-Rey a 2:000$000 .•••.•..•.•.•

c) Retlolbimento de Orphl1os em S.
Jol1o d'EI-Rey ...•......••.......

d) Asylos de Macahlibas e de S.
Luiz em Caethé a 3:000,E000 •..•••

e) Lyceu de Artes e omcios em Ouro
Preto e Diamantina a 2:100,$000,
destinada, quanto ao lyceu de
Ouro Preto, a quantia de 1:200$
para subvencionar a cadeira de
lingua portugueza para adultos.

XXXll Eventuaes, incluslvé liquidação de
serviços supprlmidos .

XXXilI P6Bsoal dispensado, inclusivà o da
Repartição de Terras ..........•.

XXXIV Pessoal da R'!partiçllo de Terras ...
XXXV Expediente da mesma ••••.•.•....•.
XXXVI Colonias indlgenas ....•.••.••••••••
XXXVll lmmigração e oolonização •......•••
XXXVlll Mediçll.o e domaroação de terras •••

Somma ....•......•.••.•

!3 2.' Secreta.ria d9.s Finanças:

I Pessoal da S0cretaria •..•.......•.•
11 Expediente da mesma •...•.•.•.•.•
1Il Recebedoria de Minas:

a) Pessoal .•......................•
b) Expediente e quota para oollnbo-
radores f •••••• f' •• , •••• I t • I ••••• ,

•

80:000$000

6:000$000

4:000$000
2:000$000

50:000$000

10:000$000

2:000$000

6:000$000

4:000$000

20:00q$000

82:680$000
26:900$000
5:000$000
15:000$000

200:000$000
5:000$000

8.034 :173$500

176:620$000
24:200$000

146:400$000

23:000$00



DA RECEITA
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CAPITULOII

10.500:000$000

1.350:000$000

800:000$000
1.400:000$000

200:000$000

480:000$000
10:000$000
320:000$000
80:000$000,

RENDA ORDINARlA

~ 1.' Imposto sobre generos de exportação.
êl 2.' Idem, sobre generos de consumo

tórã do Estado ..•..........••.......•.•
êl 3.' Taxa de seIlo, inclusive de custas iudi-

ciarias, loterias e emolumentos .
g 4.' Novos e Velhos Direitos .............••
~ 5.' Passagens em estradas de ferro parti-

culares .......••...... , ...........•...••
êl 6.' Taxas de. herança e legados, inolusi-

ve transmissão em linha recta ...•.•...•
~ 7.' Cobrança da divida aotiva ........•••
~ 8.' Imposto de aferição de sal •....••.•••
êl 9.' Renda da Imprensa Oficial. ....•....•

Art. 2.' Fica o Presidente do Estado auctorizado a abrir
creditos supplementares, com as formalidades 'Prescriptas
no art. 18, da lei n. 2.314, de 11de junho de 1876, e obser.
vadas as disposições dos parugraphos do art. 3.' da lei n.
19, de 26 de novembro de 1891, ás seguintes rubricas da pre-
sente lei, caso se verique não ter~m sido suffioientemente
dotadas:

Art. 1.', ~ 1.' :
Ns. 14, 16, 17, 21 lettra c, 25 e 33 e ~ 2.• ns. 4, 5, 8,

10, 12, 16, 28 e 29.
Art. 3.' Caso a renda ordinaria e extraordinaria não

bastem para fazer face á despesa orçada, o Presidente do
Estado poderá fazer operações de credito para cobrir o de-
ficit que se verificar.

Art. 4.' Fica'o governo auctorizado a abrir des.
de.ih um credito supplementar de I:200$000 a cada uma das
verbas dos ns. 22 lettra-E-e 23 do art. I.' êl I.' da lei
n. 301, de4 de setembro do annopassado, e outro de ....•.
19:524$182á verba do n. 3, êl 1.' da citada lei n. 301.

Art. 5.' Continuam em vigor as disposições de leis de
orçamontos anteriores, de caracter permanente que não te.
nham sido expressamente revogadas, e que explicita ou
implicitamente não forem contrarias ás disposições desta.

Art. 6.' A receita do Estado para o exercI CIOde 1902
fica orçada em 17.303:546$000e se comporil. dos seguintes
impostos e titulos de receita:

80:000$000

20:000$000

220:000$000
10:000$000

238:287$577
6:000$000
60:000$000
26:000$000
11:500$000

54:260$000
4:000$000

450:000$000
5:380$000
9:600$000

7:000$000

299:660$000

110.000$000

262:800$000

373:050$000

33:400$000

4.695:974$932

28:260$000
71:200$000

60:000$000

1.739:000$000

23:700$000

9.269:292$509

17.303:466$009

Somma ...................
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IV Serviço da divida do Estado:
a) Juros.,........ 3.904:96'7$5lG)
b) A~ortlzação... 791:007$416)

V Gratlfi~açlto e poroentagem a colle-
ctorIas e escrivães

VI Fiscalização espeoial 'ci~~';~~d~s'i;:
ternas e externas

VII Pessoal de Recebed~~ià~'~' p~'~i~~
fiscaes.

VIII Porcentag~~~'~ 'e'st~~d~'s'.d~'f~~~~'~
Recebedoria de Santos

IX Expediente ~ aluguel de •~~~~~'p~;~
RecebedorJas e pontos fiscaes

X Juro~ do emprestimo de orphã~~'
caIXas economicas e de fianças d~

XI pa:~:~;~~e~.~.~st~~d~s'd~..fê~~d.~
telegrammas ..••.........•......•

XII Imprensa Omcial :
, Pes~oaI e material inclusive impres-

são gratuita das publicações da
• Fa~ul.dade Livre de Direito ..•....
~1II RestitUIções e reposições
XIV Aposentados e reformado; •...•...•

X
XVV

I
Impre.s~ão de estampilhas'~ 't~'IÕ~~.
ExerololOs findos .~viH~~:~~s em proce;ád; 'dá' F;;z~'nci~::

X uaes .••..•••...•••
IX Pessoal da secção de Ob~~~'P'~bÜ:
XX ExC;:di;~i~ 'd~~t~'s';d(;i~ .
XXI Obras Publicas.. . .••...•..•
XXII Junta CommerciaÍ ..••.••....•.••..iiW ~ompra d.evaccin~ .~~Ü._~~~b~.~~~i~

stabel~olmento hydro.therapioo
XXV P (fiscalIzação) ••.••.......•.
" esso.ar da secção de Viação"~' ~~:

. .ped~e!1te (28:260$)..•......•...
~XVI FlscalIzaç1l:ode estradas de ferro ..
XXVII Reforma do material da estrada d~
_ • I ferro Bahia e Minas
XXVIII Garantia de juros a .~~t~~d~~''d~

ferro ..•.••.•
XXIX Pessoal ~ispens~d'd' ~~.. ~;e'c'r'et~~i~

da Agricultura.. . .

Somma total da despesa ••••..



RENDA EXTRAORDJNARIA

Receit:;t eventual, comprehendidas multas
portJnfracções de leis, regulamentos 6
con ract03

2 Reposlç~as .~ 'r'e'stit~içõ~~ .. 'P;~d~'c't~' 'd~~ 40:000$000
proprlOS do Estado '

3 Producto de fianças ~~i'~~~""""""'" 20:000$000
4 Depositos................. 500JijOOO. . . . . . . . . . . . . . . . 150:0.;0$000

A t Somma total da receita .•.•....... ,. 17.303:546$000
r . 7.' Fica o governo au t - d

tituir os dinheiros proveniente d orlza o a .recebar e ares-
orphll.os dos bens de defunc s e emprestlmo do cofre de
nomica 'do Estado de fianç' ~os d aus~nte8, dos da caixa eco -

Art. 8.' O im: ost d a e eposltoR de outras origens.
nuará a ser arrecfdad~ : «Novos e Vell~os D;reitos» conti-
ás escripturas. de transJi~:ã~a~ellfl em vl~o~,excep.to quanto
mos de arrematação e adjudica ãe ~mbovels mteY-VlvoS e ter.
pagarão mais 3 . r, sobre o v Çlo d" ens dessa natureza que
bem quanto aos tit I d a o~ as transferencias e tam-
ctos de sociedades c~~~ e .credltos particulares e contra.
constante do art. Ii do d:~~~~~siuel P283s0sama pagar a taxa
de 1898. . . ,de 23 de dezembro

As escripturas de permuta -',missão sobre um dos vai pagarao o Imposto de trans-
eguaes ou sobre a maior qU~~edoPhrm~tantdos, quando forem

Art. 9.' Fica o over ' o~~er orna.
C, a.nnexa ao deoret; n 8~o ::~;O~lz~d~h a ~ever a ta beIJa
elevar as taxas do impósto~de e JU o e 1895, afim de
que houvar producçllo simill),r ~oOns~~~d~~re os artigos dq
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~ 10. Producto de venda de terras devolu.
tas ...............•...

~ lI. Juros de 7 apolices g~~~~~"" .... : ...
~ 12. Taxa d~ matricula e annu'id~d~~' .~~~

~~tabeleClmentos de instrucção pubJi-

: :f' R~~d~'d~~'t~~~~~~'s'di~~~~t;~~~"""
doI~Eosto de 3 112 •I. sobre expo;t~çã~

~ 15. Quo~~~'d~~~i~~'c'~~~ó~;~~.~~;£~;~.~:
~ 16Pr;sas para; ? serviço de fiscalização ..2 4axa addlclonal dos impostos sob ns.
"'17' ,5e6 ...............•
1:1 • Imposto territorial ............•
~ 18. Imposto sobre sub~ldÚ;;''''''''''''''
~ 19d Imposto sobre refcrmad~;'~ '~p~~~~t~:

08 .•.•• , ••..••..•••..•...••.•• .........

35:000$000
350$000

65:000$00l
20.000$00ú

500:000$00{

92:200$000

244:000$000
950:000$000
26:496$000

20:000$000
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~ 1.' Na nova tabella que rôr organizada em virtude
desta lei as taxas de consumo não ficarão em caso algum
inferiores ás da exportação do mesmo artigo, nem seu au-
gmento excederá de 50 '1. do valor das taxas medias' cor-
respondentes da exportação.

~ 2.' Ficam isentos do imposto de consumo as machinas
e instrumentes destinados li. lavoura, plantas, !lementes, allu-
bos chimicos e animaes destinados li. l'eproducção, e do de
exportação, até 50 litros diarios, o leite destinado ao dispen-
sario do Instituto de Protecção e Assistencia á infancia do
Rio de Janeiro.

~ 3.' Fica o governo egualmente auctorizado, .uma
vez decretada a caduoida.de de concessão de garantias de ju-
ros a estradas de ferro, nos casos previstos nos respectivos
contractos, a restabelecei-as, se o julgar conveniente, me-
diante as seguintes condições, além da rever~ão das linhas
para o Estado, no fim. dos privilegios :

a) diminuição do prazo da garantia de juros;
b) reducção da taxa de juros;
c) estipulação de clausulas que assegurem a preferencia

do Estado ao reembolso dos juros e subvenções que houver
pago, no caso de insolvabilidade das empresas.

~ 4.' Continúa em vigor o art. 12 da lei n. 301, de 4 de
setembro de 1900, ficando o governo auctorizado a fazer as
necessarias operações de credito para encampar, se o ju1ltar
conveniente, as estradas de ferro que tenham contractos
com o Estado.

~ 5.' As disposições dos arts. 83 e seguintes do de.
ereto n. 942, de 10 de junho de 1896 e art. 10 do decreto n.
1.415, de {I de outubro de 1900, são extensivas aos flscaes
ambulantes quando em serviço da cobrança da divida activa
do Estado.

Art. 10. Fica o governo auctorizado a entrar em accordo
com os Estados productores de café para que o imposto de
expo'rtação desse genero seja cobrado no acto do embarque.

Art. 11. Fica fixada em 250$000 por trimestre, para cada
comarca, a verba destinada ao pagamento de custas judicia-
rias, o qual se effectuará pela collectoria respectiva me-
diante attestação do juiz do direito que flscalizarà a conta-
gem e rateio das mesmas entre os (unccionarios que as tive.
rem vencido.

Art. 12. Ficam pertencendo á Prefeitura da Capital as
restituições provenientes de direitos pagos á Alfandega do
Rio e outras, effectuadas da data da prosente lei em deante.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimonto e exocução da presente lei portencerem que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contém.
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o Secretario de Estado dos Negocios do,s I?inanças a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidoncia do Estado de Minas 06-
raos, na cidade de BeIlo Horizonte, aos '25 dias do mez do
setombro de mil novecentos e um.

DIt.' FRANCISCO SILVIAN'O DE ALMEIDA BRANDÃO.

David M. Campista.

SeIlada e publicada na Secretaria das Finanças, em BeIlo
Horizonte, aos 25 'dias do mez do sotembro de 1901. _ O di-
rector, Theopltílo Ribeiro.

= ='&



DECRETOS DO ESTADO DE MINAS

DECRETO N. 1.43G - DE 1.0 TlE JANHRO DI<; HJOI

COJ1(:o~lo pordão do penu

o dllutor Pro;;idfnto do Estado do Minas Goraas, usando
da attribuição que lhe ê outorgada pelo ~ 4.° do art. 57 da
Constituição Estadoal, e em commemoração á data do lwje,
resolve perdoar o feEto das penas (m cujo cumprimento ie
: cham os J 6(js oc.mtanüs da rolllção quo a este ace:mpanha,
assignada pelo dI'. Secretario de Estado dos Negocios do
In Lerior.
Palacio da Presidencia tIo Estado de Minas Geraes, na ci-

dade do Minas, 1.0 do janeiro de 1901.
DR. FRANCÚCO SILVIANO DE AUlElDA BRANDÃO.

1Vence",l'lu lJra. P(.reí,'a Gome:s.

Relação dos réos cujlls IteUlls (oram perdOlulllH ltor
decreto (testa data

Francisoo Leonardo G(jmes, do nsto da pena de 1 anDO e
dois mezes de prisão simples, que lhe foi Imposta pelo tri-
bunal do jury da comarca do I3omtlm, em 7 de agosto
do 1899; .
José Graciano Pinto, do rosto da pona do ~O annos de

galés, que lhe foi imposta, om virtudo do accordão do Tri-
bunal da Relação do Estado, de 8 de maio do 1885;
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Sebastião José dos Santos, do resto da pena de 7 annos de
prisão simples, que lhe fói imposta pelo tribunal do jury da
comarca de Ayuruora, em 28 de outubro de 1896 ;
Jusé da Silva Maia, da pena de 7 mezes e 15 dias de pri-

~ão cellular, que lbe foi imposta, em virtude da decisã(1 do
tribunal do jury da comarca de Bello Horizonte, em 30 d;l
julbo do anno passado.
Secretaria de Estado dos Negocios do Interior do Estado de

Minas Oeraes, na cidade de Minas, 1.0 de janeiro de 1901.

1Venceelau Braz PereÍ1"a Gomes.

DECRETON. 1.440 - DE 1.0 DE JANEIRODE 1901

Concede indulto ao soldado Oriel José da Costa

O doutor Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando
da aUribuição que lhe confere o ~ 4.' do art. 57 da Consti-
tuição E~iadoaJ, e para commemorar a data de hoje, resolve
indultar o soIdado do 1'.' batalhão da Brigada Policial, Oriel
José da Costa, do resto da pena de 12 mezes de prisão que
lbe foi impo.ta por crime militar.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes na

cidade de Minas, 1.. de janeiro. de 1901.
DR. FRANCISCOSII,VIANODEALIIIEIDABRANDÃO.

Wenceslau Braz l'ereira Gomes.

DECRETO N. 1.441 - DE7 DE JANEIRODE IlJOI

Dá o nome de «AI('xalldreStockler» a uma das praças da cidade
de !\Iõnas

O Doutor Presidente do E~tado de Minas Oeraes, usando
da attribuiçâo que lhe (onfera o alt. 8.° da lei n. 3, addi-
clonal á Comtituição do Estado;

Considerando que relevantes foram os serviços de propa-
paganda tenaz, e IOce8santo, durante longo periodo,prestados
pelo denodado republicano mineiro, dro Alexandre Stockler
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Pinto do Monezes, om prol da mudança da Capital do Es-
tado; .

Considerando quo concorreram elles etncazmente para
que se tornasse uma necessidade legislativa a decretação de
semelbante medida;

Comideranoo que, aflnal, converteu se em realidade a
aspiração daquelle dedica,lo propagandista e o da maioria do
povo mineiro ; ,

Considerando que seria uma injustiça deixar de perpe-
tuar nesta cidade, o nome de tão illustre mineiro, resolve
denominar-Praça Alexandre Stockler-a parte urbana da
setima secçiio, limitado pelas ruas Parahyba, Rio Orande do
Norte, Inconfidentes e Tbomé de Souza,

Palacio da Presidenci I do Estado de Minas Oe~aes, na ci-
dade de Minas, 7 do janeiro do 1901.

Da. FRANCISCOSILVIA."ODI' .~LM"IIJABIt NDÃO.
1Venceslau Braz Pereira Gome~.

DECRETON. 1.442- DE 7 DE JANEIRODE 1901

Organiza no 1.' batalhão da Brigada Policial mais duas comp;l-
Ilhias com a3 denominações de 5,. e 6.. e urna no 3.' batalb~o
que se denominará 4.' '

O doutor Presidente do Estado de ~lina~ Oeraes, de accor-
do com o disposto no artigo 2.' da lei n .. 289 de 16 de agos-
to do anno p. findo, resolve organizar no 1.' batalhão da Bri-
gada Policial mais duas, companhias com as denominações
de 5.a e 6." e uma no 3.0 batalhão. que se denominará 4 .• e
fazer as seguintes alterações no pessoal da mesma Brigada':

Transferir do quadro de officiaos aggregados para o de
elrectivos e classificar na 4." companhIa do I .. batalhão o
capitão Bemjamin Ferreira Lopes; na 5.a o capitão Do-
mingos Coelho LinhaI'es, tenente Americo Ferreira Lima e
alferes Manoel José CoelhO; na fi a Oalferes Jo~é Henrique
de Castro Oomes: na I.a companbia do 3.' batalhão o te-
nente Theodoro Sebastião Torres Murta e o alferes H"racio
de Oliveira Cbritlto; na 2." o alferes Joã'J Cancio de Jesus'
na 4." o capitão Emilio Apolonin da Silva, tenente Joã~
Soares Ferreira de Mour a e °alferes Manoel Farrelra da COIl-
ceição e João J~nuario de Almeida; o bem bs,dm de uns pHa
outros batalhões os seguintes olflciues efl"ectivos-da 3." COIII-

panhia do 2 .. para a 6." do I.' batalhão o alferes Pio Phi-
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ladelphio lie Miranda; da 2," do 3,' para li. 5." do 1.' o al-
feres Pedro do Livramento; da 1.' do 3.' para a 3." do 2,'
o alferes lsidoro Corrêa Lima e da I.a do 3,' para a 6." do
I.' o tenente Jose Francisco da Silva.
, Note-se ,na matricula competente a kansferencia do ca-

pItão FranClsc) de Paula Gil da 4,. companhia para a 6.a
do 1.' batalhão.

Palacio da Presidencia do Estado da Minas Geraes na
cidade de Minas, '; de janeiro da 1901. '

DR. FRANCISCO SILYIANO DE AI,MEIDA BRANDÃO.

Wenceslau Braz Pereira Gomes.

DECI{ETO N. 1.443 - DE 7 DE ,JANEIRO DE 1901

Hegulamenla o serviço de eslalislica do Eslado

o doutor Presidente do Estado de Minas Gerae' usando da
attribuição que lhe confere o art. 57 da ConstituiçãO Es-
tad?al, resolve approvar ? rogulamento que com e~te baixa,
asslgna10 pelos SecretarlOs de Estado dos Necrocios do In-
terior, das Finanças e da Agricultura, Commercio e Obras
PublicllS, que o far110 executar,
, Pala cio da Presidencia. do Esta':lo de Minas GJraell na
Cldado de Minas, 7 do janeiro de 1901. '

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

Wencc'lau Braz Pereira Gomes.
David M. Carnpí!ta.

Regulamento a [IUe se refere o Decreto n, 1,443, ~esta aata

Art. I.' A estatistica omcial, affecta á Sec-etaria do In-
terior pelas leis ns, 39 e 301, de 21 de julho de 1892 e 4 de
setembro ultimo, II pelos decretos ns. '5~7 e 1.421, de 26
de agosto de 18!J2, e 20 de outubro do corrente anno passR
para, a 6.• secção da mesma Secretaria e versara d~ prele-
rencla sobre os factos concernentes à população em suas
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rel~ções sociaes e economicas e cujo conhecimento possa
faCl!Jtar a solução de problemas admninistrativos do Estado.

Paragrapho unico. Incumbem egualmente á 6." secção os
trabalhos estatisticos de iniciati va federal que forem atre-
ctos á. Secretaria do Interior.

Art. 2.' O governo do Estado poderá propôl' ao da
União e com elIe convencionar o levantamento, no mesmo
Estado,' do dados Cederaes cujo conhecimento ofrereça á
admiUlstração de Minas immediata utilidade.

Paragrapho unico. A cada levantamento ou pesquisa es-
tatistica, no caso do aI tigo antecedente, corresponderá
uma convenção especial,

Art. 3.' A. estatistica comprehender€l., entre outros
ramos, os seguintes:

a) O recenseamento da população e o movimento in-
terno desta (nascimentos, casament03 e obitos)'
, b) A estatistica da immigração e da mjgr~ção no inte-
rIor;

c) A estatistica policial, iudiciaria e s8nitariaj
d) A estatistica escolar; ,
e) A estatistica das associações em goraI e em particular

das cooperativas e philanthropicas;
f) A estatística do. producção, inclusive a dos salarios

0,preços, e do comumo, com os detalhes accessivei~, espe-
CIalmente a dos productos agricol~s e industriaes que maior
desenvolvimento tenham mostrado'
, g) A estatística da exportação e'a da importação, prin-
CIpalmente dos productos que tenham similares no Estado;

h) A estatística do commercio, da viaçllo e navegação;
i) A estatistica fiscal e linanceira do Estado e dos mu,

nicipios e districto8;
j) A €statistica predial:
h) A estatistica dos privilegios concedidos para vigorar

no Estado,
Paragrapho unico, Além desHl sôr'viço, correrão tarn.

b?lll, pela 6.', ~ecção os negocios attinentes i~ divisão judi-
ClarIa e admllllstl'ativa e aes limites do Estado ao registro
civil, ao Archivo Publico Mineiro e ao archivo' da S€Cl'eta.
ria.

Art, 4,' As 8ecretariag das Finanças e da Agricultura
e todas as repartições public3s estadoaes remetterão á Se-
cretaria do !nteri(r, om or.ginal ou reprcducçãO, os mappas,
quadres e quaesquer dados estatísticos levant9.dos e elabo.
rudos em virtude dn. logislação vigente.

Paragr~pho uni co, Sel1\o apro\'eitados, quall to pos.i \'01,
pc.la est!:ltI~LIcaos quadros, balancetes e documentos syno.
ptlCoS das fdpurtições publicas estudoaes e locaes.

Art. 5.' Todos os funccionarios publicos estadoaes, bem
como todos os habitantes do Estado, são obri~ados a rorne-
cer na epocha marcada, â Secretaria do Interior, os ele-
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mentos constitutivos da estatist'ca omcial, quer quanto aos
negocias a cargo dllquelles, quer quanto á situação e rela-
ções destes, compr'ehen lidos em operações estatlsticas em
execução no meflno Estado, sob pena de multa de 20$000
u 50$000, impústa pelo enc~rregado da o~ttltistica, com re-
curso para o Secreta' io do interIOr, cu por este. _

~ I.' Em egual pena incorrllrá a pessoa que recusar
receber. encher tl restituir, podendo, e como lhe cum-
pra, 08 boletins ou mappas estatisticos, que para ís~o lhe
forem presGnte~, GU qUl', no caso de incapacidade ou impe-
dimento, deixa!' de responder {;s perguntas feitas pelo encar-
regado do serviço para a H cução desto.

~ 2.' Na mesma pena incorrerá quem prestar dolosa-
mente dados de evidente falsidade.

~ 3.' Não conseguindo o encarregado obter os dados di-
rectamente, preenchd, DE-ha com o auxilio, que solicitará,
dos vizinhos do' infractor, ou, por conhecimento proprio,
fazendo sempre menção do occorrido.

Art. 6.' No apanh~mento origlUal dos dados estatisticos,
serão empre~adoll uoletins ou mappas fOI mulados com cla-
reza o slmplici Jade, fornecidos pela Se'lretaria do Interior.

Art, 7.' Nos municipios e districtos e ncs limites do
territorio sob sues respectivas jurisdicções são encarregado:!
natos do serviço de estati~tica os co11ectores e escrivães de
paz, pbd('\ndo, entretanto, o Secr etario do Interior nomear
quem os auxilie ou substitua, conforme convier á natureza
e exigencia do levllntamento ou pesquiza estatistica, sem
onus para os cofres public(s.

Art. 8.' As C<tmaras Municipaes, na (órma do art. 78 da
lei n. 2, de 14 rie setembro de 1891, prestarão o auxilio que
lhes forem solicitados para. a etr~ctividade do serviço da
estatistica.

Art. 9.' Od bons serviços prestados á estatistica omcial
são considerados rolevantes pelo governo, e, dos nomes
de seu~ auctor'es, se fará registro em li vro especial da' Se-
cretaria do Interior, que sdrá transcripto em annexo na
publicllÇào terminal da operação, seodo c.d1"erecidoum exem-
plar dessa publicação a cada um dos inscriptos.

Art. 10. Os trabalhos de estatistica são urgentes e pre-
ferem a todo o serrir;o publico que não gose de prioridade
legal expressa. '

Art. 11. O expediente e todos os actos que correrem
pela 6.' pecção da Secretaria do Interior serão' publicados
com a sub epigrapbe-Estatistica- no orgão omcial, para
que os funccionllrios e cidad~os interessados os conbeçam
com (aci lidade.

Art. 12. As declarações elementares dos boletins, map-
pas e quaesquer documentos fornecidos para estatistica são
de carac~er reservado, sô podendo produzir etreitos tecbnícoB
e de conJuncto.
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Art, 13. C ontinuam em vigor os .regulamento.s .0 pr:'-
scripcões anteriores relativ( s, ao servIço da estatl~tlca, nas
artes que não forem contl'arlas ao presente de,'ret,o.

p Art. 14. O presefJte regulumento entrarâ om vigor oles.
de a data da sua publIcação, .

Art 15 Revogam-se as disposições elll CO:Jtrll,']o.
Sec~eta~in de Estado dos Nell'o?ios do lnte:ior' do Estado

de Minas Geroes, na cidade de Mmas, 7 de Janeiro de 1901.

Wen(eslau Rra:: PereÍ1',l Gomes.
D~víd M. C,tl11pis!rl.

DI~CRETO N. 1.444 - rltl 12 I tl ,IAN~~IRO DF. 1900

Disl: i1J1IC a (lorl.~a Pulilica!lo Eslado, de accol'do com a lei 11. ~!l9.
Ile 16 dc agosto de 1900

O doutor Presidente do Estado de Minas Gera.es" u'ando da
attribuiçã'J que lbe ccnfere o art. 57 da C nstltmção do Es,
tado e l,ara execução da lei D. 289, de 1,6de egosto do nnno
'Pass~do rosol\'e distribuir a forçll publica p~los tres uata,
lb'ões d~ quo so compõe a Bri~ada Policial e pola~ ollvelsas
loclllldaoies em que ha neceSSIdade de permanencla de des,
tacamentos, de accordo com os quadros que a este aco,m.
ponham, assig nados pelo Secretar'Ío de Estado dos NegoclOs
do loterior. "
Palacio r'a Presidencia do E,tado de Mlllas Geraes, na CI-

dade do Minas, 12 de janeiro de 1901.

DR. FRANCISCO SIL\'IANO DE ALMIUDA HitAI'WÃO.

ll'f-Ilcesl; U Bra; P",ei1'lt (;ome.'.
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nrlgada Poli

Quadro da distribuiçiio do pessoal, de acoordo

Estado-maior
rn rn

'" CIl.... rn ~
<D f:l rn rn o ........ '" <ti CIl '<:; rn
c .... !O li>"t:l ctl 8'" f:l f:l 'bo ....
"t:l ctl '" ~ <ti

Class' t1caçll.o c 8 "O ::I ~ rn::I <:)'" ~ CIl '~El 13 ';;; 'é) '" ....
8 o

rn ~<:) 1Il rn li> ctlo ~ rn CIl CIl .... =Q CIl lCd lCd c O"'" ~ ...• .•... <D<:) o 'j5. .,
"i ';;j' p. f:l ::::'" cl '" CIl'"o E-< :a Q Q E-< «- - -

El'quadlã'J do cavalhria,., ....•.

-- - -' - - ,- - __ o

],. Batalhão (f) comranbi2s), .... I I 1 1 1 1 .I

- - - - - - -
2.' B<1talb1'io (4 comfll~hja8) ..... I I I I I 1

- - - - - -
3 .• Batallt~o (4 companhias). 1 I 1 J I 1...

- - - - - - --
Somrun .. , .. 1 3 3 3 3 3 3

••••••• 000

- - - - - - ---
Aggregados ... 3. . • •••• 0.00 •

- --- - - - - -
Somma .. , .. ... . , ... I 3 6 3 3 ~ ~

Secretar'ia co !nleric.r do g t v!o dt3 l\l'nns GHaos, na
P,,'eí I'lt Gomes.
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1

dai .Ie Itlluas

com ale! ll..289, de (\ do agost.) do 1900

amciaes güa:lo menor Inforiores
1Il
CIl

rn ~
CIl ....

«l.... rn rn
c CIl '" li> ~
'" 8 <:) ~ "t:l
"t:l 'o; o '"c rn

= S ri) '" ;:l
';;j' .~

8 I o o O".•... ao ~ .... ao l7J~ o C <D o
'" "" <D ,:: <ti <D <D 1Il

...
'" o = _", bD bD '~ri) <D i:í O" <D rn ... ~ rn "O o ....<D .... rn <D .... o '" '" 'O:; rn "O <DI«:l f:l CIl <D :::. ... CIl <:) rn rn '<:; o ctl c C;;....
CIl ~ bD bD

.... f:l ';; ~'p. ~ l7J ~ '" ... .o ~ ....f:l ... ... li>
""

~ o o o cd o o o
'" <D '" cd ::;:l Q - ~ er.. Q cn Q E-<Q .t:.. <d cn ff) ....• -- - - - -- - --
1 , 2 I 4 I 12 80 2 10,1

I

- - - - - - - - - -- .- ---- - -
6 O 12 1 I I I 24 6 36 O ~') 678 l;c 869I~

- - - - - - - - - -- - --- - -
4 .j 8 I I I .1 16 4 48 248 8 353

- - - - - - - - - -- - ---- - -
4 4 8 I I J 4 10 4 48 248\ 8 353

: --- - - - - - - -_ ..-- --'-- - -
15 15 30 3 3 I 3 24 15 ;2 15 180 1.25.1 30 1.6i9

- - - - - - -1- - -- - --__ o - -
5 5 3 -1- lü

- - - - - - - -
~~I7Z: 15 180::0 20 3" .., 3 1 :l 2.1 l.::á4\ 30 I 695.. .' ,

cidade de Minas, 10 de janeiro de 19:>1.- Wenceslau nra,~
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Brigada Policial de Minas

Quadro. da digtribuiçã) da Força Publica pelos municipios, recebsdorlas e pontos ftscaes

-------------------,1---,---,---,---

!3
(t)

"'C•..
o
o
-::l
o•...
'"'êz

L'lCALIDADES

!Xl

B
c
a>
tlD !Xl... o«l "C!Xl !Xl cd

I C;o
" .c "'C .,.,o

'" Õ :> ;;;e-i o U1 f-<

Circumscripção do 1.° batalhão:

11Abaetá , .•.............................•. , . '" .
2 Abre Campo ..•.....•.. o ••••••••••••••• o •••• o •••• o ••••••• o o ••• o •••

3iAguas do Lambary (districto) .........•.................•. o ••••••••••

4 A!to Rio Doce ..•.............. o •• o •• o" •••• o •••• o ••••••• o ••••••••••

5IAIVinoPolis , o • " •••• o •• , ••••••••••• o ••• , •••••••••••••••••

6 Ayuruoca , •... , . o o •••• " o • o ••• , ••••••••••••••••••••••••••• o o ., •

7;B-ependy o •• '" ••• o •••• , '" • o ••••••••••••••••••• o ••••••• ,.

8 Bambuhy o o ••• , ••••••••••• , • o ••••••••• o' •• , •• o ••••• o o •• o •••••••

~ Bar'bacena ' o •••••• o o • o •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••

4
4
2
3
3
4
4
3
14

5
5
3
4
4
5
5
4
16

10 Bomfim.o ••••••••••••••••••••• 0 o ••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• \

1I Bum SuccessD ... o •••• o ••••••••••••• o •• o •••••••• o •••••• o •••••••••••

12 Caetá. . . . • . . . . . . . . . . . . . • .. . ....•. o' ••••••• o • o •••••• o ••••••••••••••

13 Cllmbuby •.•....• , ., ..•...•...... o •••••••••••••• ,. o ••••••••••••••••

14 Cambuquira (districto) o ••••••••••••••••

15 Campanha ......•.•..•..•.. '" ., .....•.•...•..•......•. o •••••••••••

16 CIlmpo BAlIo .....•... o ••••• o ••••••••••••••••••••• o • • • • • • • • •• • •••••

17 Caran gola ......•.....• o • • • • • • • •• •• •• o •• o ••••••••••••••••••••• ; •••••

18 Ca!'atinga .........•........•..••...•....••.....•........... o' • " •••

19 Cata guazes •....•..... o • • • • • • • •• • • • • • •• • •••••••••• o ••••••••••• o •••

20 Caxambú tdistricto) ..... o' •• '. o ••••••••••••••••••••••• o ••• o •• , ••••••

21 Ghr.stina o •••••••••• o •••••• o" ••••• ,. o •••••••••••• " •••••••

2~ Colonia do Bom Destino ..•.....................................•.•.
23 Dores da. Boa Es perança .•..................... o •••••••••••••••••••

24 Dores do lndayá .. o •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• " •••••••••

25 Entre Rios •.•...•......•. o ••• o o •••••••• o • o •••••• o • o •••••••••••••• o •

26 Formiga ... o ••••••• o ••••••••• o ••••••••••••••• o •••••••• o o ••••• o •••••

27 Guarará (villa) ..........••....•..•...............•........••...••..
28 ltabira " '" o, ••••••• o ••••• o ••••• o ••••••••••• , •••

2>1ltajubá ..............•....... '" .. o •••••••••••••••••••••••••••••• ,.

30 ItaJubá (recebedoria) ..•.••... o •••••• o •••••• o ••••••••••••••••• , ••••

31 Itipecerica '" .....•. , .•....•... , .. o o ••••••••••••••• o

32 Jacutinp:a (recebedoria) .........•..........•....•...••... o ••••••.•• o.

33 J aguary ..•.........•......••••..•.•.............••.•.............•.
34 Jaguary (rdcebedoria). o ••••••••••••• o o ••••• o .,. o' •••••••••• o ••••• o "

;15 JUIZ de Fóra ....•......••.•. o • o ••••• o ••• o •••••••••••••••••••••• o •••

36 Lavras ..•.•... o ••• o •••• o ••••••• o •••• o ••••• o ••• o ••• o •• o •••••••• o ••••

4 5
6 7
3 4
iI 4
2 3
9 10

1 4 5
1 6 7
1 5 6
1 6 7
I 2 3
I 4 5
I 6 7
I 4 5
1 4 5
I 4 5 ~
I 5 6
I 3 4
I fi 6

7 8
2 3
4 5
2 3
[) 6
2 3

28 30
8 9

A transportar .. o •••• o o ••••• o o o • o • o o o o ••••• o o •••• o • o o ••• o
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LOCALIúADES

Tran sporte .

37\ Leopoldina •....... , , ...........................•....••
38 Lima Duarte , ...........................•..........
39 Manlluass Ú .••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••
40 Mar de Hespanha ...........................•......................
41 Marianlll1 .
42 Natividade (recebedoria) , .......•... ' ., ..•..........•..•..
43 Oliveira '" , .........•..... , ...............•..
44 Ouro Fmo ..........................................•..............
45 OUI'O Preto , , ........•.......................•..
46 Palma , .......•.............. , , ...•........ , •....
47 Palmyra ' .........•.•..... " , " , .. ' ..•..
48 Par á ....................................•.................•...•....
49 Passa Quatro (villa) .................................•........•...•
50 Passa Vinte (recebedol'la). . . . . . . .• . . . . . . . . . .• .. . .
51 Patrocinio do Muriallé (ponto tlscal) ...................•...........
52 Pedra Branca (villa) ••..••.••.•..•....•......... , ......••...... , .•.

'"o~
l'::." '"bD•... o
'" '"

'C
w etl

I 'Cdo "O~ .;;:,
Õ +>o d o

<:oi o U1 E-<

7 8 ;:5 6
10 II
7 8
5 6
4 5
5 6

~\ = 2\
7 8
56 60
7 8
4 5
4 5
2 3
2 3
2 3
2 3

53 Piranga ...............•.•....•....... " .••.... ' , ..•..•
54 Pital1guy , •....•....... , ...•.........•.. , •.•... ' .. , , ....•...
;'5 Piumby , .......•. " .................••..••...........
56 Pomba ' , .' ,
57 Ponte Nova , .•..................................•.....•.....
58 Pouso Alegre .......•..................•........ , ...•.. , , .
59 Pouso A!to ....................................................•....
60 Prarios •............•........•..•....•............•........•.....••.
61 Queluz •..........••......•.........................•...............
62 Rio Branco ...•........•.....•.........•............................
63 Rio Novo ................•.••.•.............•...... , ., .
ti4 Rio Preto ........•.....•....•..........•............•..............
65 Sabará .•...•...•.•.••.......•.........•..•.....•................••..
65 Santa Barbal'a ...•............ , .........•......................•..
67 Santa Luzia do Rio das Velhas .•. '" ................•.... , .. , '" ..•
68 Santa Rita do Sapucahy ................................•.....•.....
69 Santo Antonio do Jacutinga ..................................•....••..
70 Santo Antonio do Monte •...•.....................................•..
7\ S. Domingcs do Prata ........................................•.••.
72 S. Gonçalo do Sapucaby ........•.......•......................••...
73 S. João d'EI-Rey .•.............••........ " ..................•....
74 S. JOão Nepomuceno ......•.•..•...............•...........•....•..
75 S José d' Além Parabyba .....•.................•...................
76 S. José do Paraiso ......•. , ....•.........•..•........ , •...•.. , ., .•••.
77 S. Manoel (villa) ...............•.•....•..............•...•... , ...•.•
78 S. Paulo do Muriabé ••...••..••...............................•..•.
79 Sapucahy-mirim (recebedoria. com séde em S. Bento do Sapucaby).

A transportar •. " •....•.•••..•...•..•.••....•••....••.••••

4 5
6 i
4 5
6 7
5 6
9 10

1 4 5
1 3 4
1 6 7
I 4 5
1 4 5
1 4 5
1 6 7
1 5 6
1 4 5
1 4 5 Ul

1 2 3
1 4 5
1 4 5
I 4 5

10 11
4 5
8 9

1 5 6
1 3 4
1 6 7
1 2 3

--1---- --
443 527
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Transporte ..............................•.......

80 Sete Lagoas .•.....•••.........•..•...•....•............... '... , ....
81 Soledade (districto) .•............•...........•.....•...............
82 Tiradentes .....................•..•........•..•........•...........
83 Tre8 Corações do Rio Verde ..•............................... '... '"
84 Turvo .....•........••..••....••.....••...........••.•.............
85 Ubà •.•••.•••••••••••••••..••••••.•.•••••••••••••••.••.••..•..••...
86 Vargínha ........................•..•.•...........................
87 Viçosa ...............•..••.• " ..........................•............
88 Villa Nova de Lima .

4
2
3
6
4
5
4
4
5

5 _
3 O>

4 I.
7
5
6
5
5
6

Somma.••.....••......•.....•..•..........•....• 1------151~1~1---s73
Circumscripção do 2.0 batalhão:

lIAlfenas ...........................•.....• :.:::: :.:. '.' -: : .......•..
.2 Araguary ..............•.....•..•.••.•...•..•..••..••.....••. " .•....

4
4

5
5

3 Araxá .••... , ...•....•.. , .,. " ..•. •....••.•...•••.•.••.••..•....... - I
4 Baga gem . . . . • • • . . • . . • . . . . . . . • • . . . . . .• . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .. - I
5 08bo Verde... • . . . . ... . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. - I
6 'Jaldas .... , .. , ......•.............•....... , . .. . .• .......•.. . .•... - 1
7 Caracol (recebedoria).. . .. .•.. .. - 1
8 Caracol (villa)..................................................... - 1
9 Carmo do Fructal. ..... ,........................................... - I
10Carmo do Parn8byba.... . .. . . .. .. . .. . .. . .... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. ... - 1
11 Car'mo do Rio Claro................................................ - 1
12 Fama (recebedoria)................................................. - I
13Fructal (recebedoria com sede no Porto 'do Cemiterio).............. - I
14Guaxupé.. . . . • . . • . . . . . • .. - I
15 Jacuhy .•......... , .. , .... , ....•...•................. , ,. . .. . . - 1
\6 Monte Alegre...................................................... - 1
17Monte Carmello .•...........................................•..... - 1
18 Monte Santo (recebedoria)........................................... - 1
19Monte Santo.......... ..............•.................. - 1
20 Muzambinho.. .• . . . .. . ..•.. . . . .. . - 1
21 Paracatú •.•....•..........•........•...•.•..•............•........ - 1
22 Passos .............•.................•.......... , .............•..•..
23 Patos " .. , ...........•.........••........ , ...••.•.......... ,.
24 Patrocínio ...................•.....•...............................
25 Poçãosinho (recebedoria).................. .. .
26 Poços de Caldas............•.....•...................•............
27 Prata...... . ...•..........•••••....••.•....•..••.•.............•..
28 Sacramento. . • .. . . . . . .. . . .. . . .. .. ..... •.. .... .. . .. .. . . .. . . .. .. .. • . .. - I I
2~.Santa Rita de Cassia ................••....•......••..•....••....•.. -=-1__ 1

. A transportar ...••..•••...•••••••.••..••..•••...•....•... - -

1\
5
5
5

4' 5
2 3
2 3
4 5
4 5
4 5
5 6
3 4
3 4
3 4
4 5
4 5 -2 3 -4

4 5
5 -- 6
6 7
8 9
4 5
4 5
2 3
3 4
4 5
4 5
4 5
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Transporte ........................................•.....

30 S. Sebasti ão do Paraiso .
31 Sinto Antonio do Machado............. . .•........................
32 Tres Pontas .
33 Uberabinha , .

Somma ............•..............................

Circumscripção do 3.0 batalhão:

I Arassuahy .......................................•.............•..•
2 Boa Vista do Tremedal ...•..............•......•....•...........•..
3 Bocayuva .............................................•......•.....
-! Conceição ........................•.................................
5 Contendas (Villa.)...•...............................•..........•.... ,
6 Curvello .•.........................................................
7 Grão Mogol ..............................................•.........

I 5 6 -1 5 ti 0:-

I 4 fi
I 4 5
--- --

32 130 163

7 8
1 5 6
I 4 5
1 4 5
1 3 4
1 6 7
1 6 7

88073212820
--,_1---'-

1~\
5
11

3 4
6 7
15 16

I 5 6
I 5 6
I 5 6
1 2 ~
1 3 4
I 6 j

1 4 5
1 4 5
I 5 6

10 11

--- -- - -
4 18 122 144

15 78 ,180 5:3
I 32 130 16:~
4 18 122 144

Sommu ' .. , , , .•

1.0 batalhão (sede Capihtl) , , , , .,
2.o .» (» Ubel'aba).............................. .. .
3. o) » Diamantina).......................... . .

8 Guanhães , ....................••.............•.•.•.•••••..•..
\l Januaria ' .•••..........•... o •••••••••••••••••••••••

}(1 Ml'lnga (recebedoria com séde provisoria em Jacaré} .
11 Minas Novas .••..••..... o •••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12 Monttis Claros ...............•.........................•............
13 Peçanha .. , .. , , , , , , .
14 Rio Pardo....... . o ••••••••••••••••••••

15 Salinas o ••••••••• o •• , •••• , •••••• o •••••••••• , •••••••••

16 ;;alto Orande (recebQdoria) , ~ ' .. , ..
17 S. João Raptista. o ••••••••• , ••• , o ••••••••••••••••••••••••••••••• ,.

\8 S. Francisco o •••••••

19 S. João do Paraiso (recebedoria) .
20 SantOAnna dos Ferros " .. , , .. o' o •••• , •• " •••••••••••••

21 Sf\T 1'0 •••••••••••...••••.•••••••••• o •••• , ••••••••••••••••••••••••••

22.Theophilo ottoni ' .

l{ESUMO

Somll1a ..... o ••••••••••••••••••••••••••••

~
~

':J

Secretaria do Interior do Estado de Minas Oer0.6s, na cidade de Minas, 10 de janeiro de 1901.-

'Wenceslau Braz Pereira Gomes.
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2:400:;1100
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Appruva.5 tarifas para lranspurle de eorgas e passageiros lia
Eslralla de ~'erro Bahia &. Minas.

O dClutor Presidente do Estado de Minas Geraes res,?lve
determinar que tenham vigor na ~strada d.e Ferro Bahia ,e
Minas as tarifas que com este baIxam, asslgnadas pelo dl-
recto!' da Viação Ferrea e Fluvial do E!lta~o. .

Palacio da Presideucia do Estado de MInas Geraes, na CI-
dade de Minas, I,' de (evereiro de :901.

DR, FRA NCISCO SILVIANO DE ALMEIlJA I:IRANDÃO.

David M. Campi.<ta.

DECRETO N. 1.446 - D~: 1.' D~: FIWJ<:lt.:lIW OE IUOI

SacI'atada das Finhnças do Estado de Minas Garaes, cida-
de de Minas, 21 de jllueiJo de H10l. - O cheCe da 2," 86-
cçilo, J. F. de Paula Xctvier.

- 21
Ao sub-director da Ilecretaria
do Senado, por serviços exe-
cutados em horas extraordi-
Darias , ,

Ao cidad1lo Salomãode Vascon.
cellos, contractante do ~er-
viço de apanhamento de de.
bates do Sanado, por conta
de 20:800$000 que venceu
durante as ultimas ses~lll\a..

A pagar:
Aomesmo cidad!io Salomão de
Vasconcellos, para comple.
to da impol'toncia Mima ...

Crtdito supplementar precIso.

~6:()00:::oOOO

Debit. C, edtlo

18:000,$000

EXEIWICIO DE 1900

DemonstraQão dn despesa feita e a fazer, por conta da
verba do n. IX, do ~ I .. , do art. 3.' da lei n. 282, de 18
de setembro de 1899, quo rrgeu o exeroioio finanoeiro
de 1900, para pedido de oreaito supplementar ao go-
verno.

DR. FRANCIECOSILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

David M. Campista

APANIIAMENTO DE DERATES

DECRETO N. 1.445 - DE 21 DE JANEIRO DE 1901

o doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo
em vista a demonstração que a este acompanha e que lhe
(oi presente pelo dr. Secretario de Estado dos Negocios das
Finanças, resolve, usando da auctorizaçllo conti.1a no art.
2.' da lei vigente de orçamento, n. 301, de 4 de setembro
do anno passado, abrir um oredito Ilupplement'lr de dois
contol! e quatrocentos mil réis - 2:400$000- á rubrica «Apa-
Ilhamentos de debates», constante do n. IX, 13 I.' art. ~.'
da lei n. 282, de 18 de setembro da 1899, que regeu o exer-
cicio tlnancelro de 1900.
Palacio da Presidencia do Est5do de Minas Geraes, 21 dn

janeiro de 1901.

Abre um credito sllpplcmelltar do! }:400$OaO à rubrica cApallhallJCIl-
los de deDales., da lei 11. ~8!, de 18de setembro de 18!19

- ~o-

De orçamen to •...•....•...•••.
Pago:

Ao cidadão Arthur Rosemburg,
contrattante do apanhamen-
to de debates da Camara dos
Deputados, durante as ses-
RÕOS do anno tlndo ..•..•..••



ESTRADA DE FERRO BAHIA E I\/IlNAS
Rases dUH 'l'arJf'as
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Transportes (/c }J1SS0[leíl'os

I IPassageiros de primeira classe .....
2 Passageiros de segunda cla~se.lO'"

Um
»

100 réis
60 réis

80 réis
50 réis

65 reis
25 réis

1'l'ansportes de úo.aagens e e.1C)m-
mer.d.t

3 IEm trens de passageiros ou mixtol' ..
4 Em trens de mercadorias .

Tonelada
»

18000
800 réis

800 reis
600 réI8

700 réis
500 réis

'':'''
W

210 réis
90 réis
147 réis
4') rói8
180 réis

120 ró's

250 réis
150 réis
175 réis
51) réis

225 réis

lGO réis

330 réis
180 J eis
231 réis
80 réis
360 róig

200 I eis

Taxas ~pplimneis ás unidades
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Tonelada

»
»
»
»

;) Toneladas

TI'oílspal'leS de macad" ias i
Abadão em rama, touciuho, ussucar\'
hruto, UgUd rdente .

\:, fó om grão e c8~quillhu, fumo, ca.'
cau,cúuros socC03.assucar ronnll.do,1
c outros gODeros semelhantos; e ge-Ineros P' oduzidos ou fabricados no
paiz: n80 êspecificauos em outra.s:
tarifa? ...........•.............

AlgodãO em ClIfOÇO •••.•.••••••••.••
Cbfd em côco, ~ecco ou D;I-) .••••.•
Sal g' osso ou moido ensaccado .
Sal gro,so agl'ane!. .

Especies Cl mpl'ebendidas em cada
tarifa
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fi
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I Taxas applicaveis ás unidades..:l I'C~- .8li> '"o I 32
~ E~pecies comprehE'ndidas em cada •.. ..9 -'"-o ",- 00tarJfa ~~ .- '" o", 1:'1'"'" ~S ~o 00 -o

o'" GIl'" ~~«lo
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•.. ~:a ~~ aS~
~

",oa 1::_
'Q) El -E: ";-== 0•.• oí - - ~~Z o -<

I=l< ~
Q
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, 12

13

Generos alimenticios da primeira
necessidade: mIlho, f~ijão, arroz,
farinhas de mandioca e de milho,
fuM de milho, legumes e raizes
tüberas alimenticias, gallinhas em
capoeiras, ovos em cestas ou caixas

Canna de aS8ucar destinada à moa-
gem ou plantação, araruta, agua
commum, carne fresca, leite fres-
co, fructas, pão, peixe fresco .

Generos de importação não inclui dos
em outras tarifas: louça em gigos
ou caixas, vidros ordinarios, co-
bre, chumbo, estanho, zinco, em

I Tonelada

»

120 réis

70 réis

98 réis

65 réis

~

90 réis

30 réis

lEOrêis200 réis

unidades

. oS..9
32 :2
o"" •.... ""
00 00

I:'I-t GIl'"-CIl~ <tI~

.....8 ~8
o ""•...• '2~ ::sQ

I
~

500 rêis 380 reis
I

150 réis 100 réis

w
Taxas applicaveis às .

.;g
't
:ti- '"o .8.. Especies comprehendidas em cada

•..
d ",-
~ tarifa ~~ ~~~~
o d - o'"•.. "0..9 o~
<ti ';::32
8

.....8

= ;::J ••• .<:;).•..
Z

o -<
I=l<.- -

bruto ou em obra, ferro em obra,
fazendas em geral de importação
ou exportação não especificadas
em outras tarifas .......... , .....• I Tonelada 600 réis

14 Trilhos para estradas de ferro, car-
ros de ferro, machinas e utensilios
para agricultura e industrias ..... ~) 180 réis

15 Ferro em bruto e em tubos, tubos de I
outros metaes, carrinhos de mão, Iferragens, em geral, para con-
strucções; couros salgados, e todos I

os generos comprehendidos nas
tarifas ns. (8 e 10 actuaes) e 18 e
19 nestas; e em quantidade menor
de uma tonelada ........ ' ..... , .. » 2EO réis

-~ ----.--
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m I I T'lX:lS npplicaveis ás unidades~
.~

rI;; I , I " I ..é~
O '" -'" Especies cu IIIprehel1llid as em cada ~ <:: ~ ,-":<l ",+> .3 I -

"'" tarifa <:><:> o", -'""",5 .~ ~ 00 00o :<lo -o G'I to. G'I ••$o< ~- o" ..., --'cP o+> c:l '" I o'"a - .,
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l:l. '" '"Cl - ::;------I

I fI
IInllallllllaveis: espíritos, ~olvora,1 I 1':-16

I c:
dynamite, phosphoros, fogos de ar-I ,

Itificio, em geral todos os produ. i . ,ctos e arte factos pyroteclmicos,

Iot\jectos do grande volume o pouco I iipeso: caixas de chapõos e semo- i IIbantes, ol:jectos [rllgeis, ou de I Igrande responsabilidade: ospelhos, I

I Ividr us o crystaos finos, pianos o • o I Tonelada I I:iOOO 800 réis BOO reis17 -lpetroJco, 1,eI'Ofene e formicidas. o o o »
I 500 róis 400 réis 300 lóis18 ~Iadllir'as em toros, falquejadas ou Iem tOlOSserradas, não especifica-

das em outras tarifas o •••••••••• o • 5 Toneladas I ,100 róis I 300 réis I lEOréis

i I

m
.Taxas applicaveis ás unidades
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0<1 E~pecies comprehelldidas em cada $o< .s .o.é
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ICo1• cani,) VOl!'Jtal (Hl mincral. tur.\

I

19

I~
-I

la, SChl>IOS hetulllI !lOYIS, enxorrel
I

bruto, nrgillas, oc~s, areias, crya- I
tal de rocha, tellHl~, tIjolos, tUbOS
.le barro, pedra~ d" construcção,

1
I

c peças .10 madeiJ'.t de compri- .
mento n;lO excedente a quatro\
Uletros, como ripas, caibros, moi--
rões, lenha, mu,ias do cafeeiros,
ossos, e~trumes e nutras SUbstan.\
cias de applicação iI agricultura e
industrias de valor insignitlcant~ I 300 réis I. em relação ao volume. o o • o' •• o-o .\

5 Toneladas 401) reis I 200 réis

21) IMadeiras apparelhadas o o o' o .' o • o • o o •
I Tonelada 200 rei!\ 180 reis m réis
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•• oS ,•• .-o I ~ ~c=l Especies comprehendidas em cada ~ o-o .•... -tarifa C%> C%> .- ... o •• _ ...•• -oS ~o 00 00o
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21 IMadeiras em toro!', falquejadas, ou
serradas, quo por Eeu comprimen.
to exijam, para serem transporta-
das, dois \Vagons conj ugados .. o ••

22 IMadeiras appare111adas que pJr seu
comprimento exijam dois wagons
coni ugados o ••••••••••••

:23 IMilho, feijão, arroz, farinhas, centeio,
. cevada e trigo, produzidos na
zona servida pela estrada, quando
destinados á exportação parU. os
mercados nacionaes ou extrangei-
ros, situados fóra da mesma zona
pagarão o frete especial de 400
réis por cada sacco pesando 62

10 Toneladas

»

700 réis

900 réis

600 réis

800 réis

400 réis

700 réis

~

~

I

s

s
s

Taxas applicaveis às unidades

'" ~ ~o•.. I ~ :g
~~

o
=00 8~ - ...

~8 ~2 00
olO o"'"
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"t:S:;: o" ol~ C%> C%>°a~ -6 -8 "08
;J~ -C%> S . •••..
o ..: o;
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1 Sacco até 150 kilomets

1 Sacco a mais de 150 kilomets

Um 240 réis 200 réis
» 400 réis 300 réis

I 270 réis 180 réis

I

kilos, no maximo, qt:alquer que
s~ja o percurso, até 150 kilos .....

Sendo o percurso maior do que 150
kilometros o frete por cada sacco
será de 800 réis .

Transportes. de t'ehiculo&

Carros, carroças de qualquer especie
e de duas rodas ... ' .... o o., •••••••

Carros e carroças de quatro rodas ..
Carros e wagons para estradas de
ferro quando rebocados .... o ••• , ••

"24

"25
26

••oS
Oi::-'
~ IEspecies comprebendidas em cada
'" tarifa
B
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1..5600 I 1'3000 900 réis

Taxas applicaveis ás unidades

em cadaE~pecies cou. P' ehendidas
tarifa."o•..
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Loc,'motil'; li o telld.-r's qll~nJo rabo-
CudélS ...••..•.•.•••.

. TI'''' ...•}Jol.te de ulli;naes

.........
até 30 ca-
reducção,

28

29

Animae~ ..lo monta) ia ou de tiro,
VHcca~ de leite, novilhos e touros
IlHlllSOS de raças apuradas, em
trens dê passageiros ou lLixtos ...

Animaes cavallares, muares e bovi-
nos .

Sen..lo o despacho de dez
beças esia tarifa terá
de 25 '1.

150 reis

70 réis

130 réis

60 réi.;;

120 róis

40 réis

..
\

Taxas applicaveis ás unidades
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Excedendo a expedição de 30 cabeças
;::

a tarifa telà reducção de 35 '[.

30 IBezerros, carneiros, cabritos, porcos,
cães e outros animaes domesti- Icos des~e porte, .. , ... ,.... . ..... 1 20reis 15 réis 10 réis

31 IAnlm."r"""" nu ',"vl".m i.ul •• I I 225 reis 195 réis 180 reis

32 PorcoS cevados, ......... , ... " ... ,. I 30 réis 25 réis 20 réis'

Sendo a expedição de 15 ou mais ca-
beças esta tarifa terá reducção
de 21) 'I.
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DECRETO N. 1.447 - DE 27 DE FEVEREIRO DE 1901

Declara nulla a concessão de (lrlvlleglo por \O annos, leita pelo de-
creto n. 1.263 de 2-! de fevereIro de 1891. ao engenheiro Carlos
F. Hargreaves para estabelecer ni) Estado a industria da con-
aervaçao das carnes por meio do ar frio.

o doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, de con-
formidade com o art. 7.' do decreto n. 1.263, de 24 de fe-
vereiro de 1899 resolve declarar nuHa a oonoess110 de pri-
vilegio por dez annos, feita pelo oitado deoreto, ao enge-
nheiro Cal'los F. Hargreaves para a fundação, nos pontos
convenientes do Estaoo, á sua esoolha, (lo tres granáes es-
tabelecimentos industribes, destinados a abater gado vaccum,
euino e lanigero, consel'var a carne pelo processo do ar
frio e neste esta rio e~portal-a, vie.to não tel' o concessio-
nario submettido li. approvução do governo, no prazo de
tres mezes tlxado no referido decreto e contado da data da
concessão, as plantas dos estabelecimentos e seus esta-
tutos.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, na oi.

dade de Minas, 27 de fevereiro de 1901.

DR. FRANCISCOSILVIANODBALMBIDABRANDÃO.
David M. Campista.

DECRETO N. 1.448 - DE 1.' DE MAR(,:ODE 1901

Perdoa ao ~éo José Pereira da Silva o rcsto da pella de prisão em
cujo cumprimento Ee acha

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição que lhe e outorgada pelo ~ 4 .• do art. 57
da Constituiç1io Estadoal, resolve perdoar ao réo José Pe-
reira, da Silva o resto da pena de )9 annos e 3 mezes de
priFão simples, que lhe foi imposta em virtude do accord1io
do Tribunal da kelação, de 23 de maio de 1894.
&Iacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, na oi-

dade de Minas, ).' de março de 1901.

DR. FRANCISCOSILVIANODEALMEIDABRANDÃO.
W~nculáu Bra.z Pereira G011l4S.
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DECRETON. 1.449 - D~; 12 DE ~JARÇO m; 1901

Concede privilegia a Adolpho Scbimidl Ilara eslal!eleccr 110 Eslado a
Induslria da conservação da carne por mmo do ar friO

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, de accor-
do com a lei n. 148, de 26 de julbo de 1895, decreta:
Art. 1.' E' oonoedido a Adolpho Schimidt privilegio du-

rante o prazo improrogavel de 25 anDOS p8ra fundar nos
pontos convenientes do Estado, que escolnerá de accordo
com o Governo, pelo menos dois grandes esth bel~cimentos
lndustl'ines, destinados á abater gado vaccum. su.mo e la.
nigaro, comervar a carne pelo processo do ar frIO e neste
6s\ado exportal.a. .
Art. 2.' O conces8ionario ou empresa por (lHe orgalllzada

obriga se a manter .ne8s~s esta~elecim~ntos fa~ricaR que
aproveitem a mataria prIma da mdustrla pastoril, empre-
gando para asse tim os apparell.Jos mai8 aperfeiçoados.
Alt, 3.' Em virtude deste privilegio - que não compre.

hende as fabricas mencionadas no art. antecedente - e no
prazo acima fixado a contar-se desta data. não serão conce-
didos outros estabelecimentos de eguol natureza, ficando en-
tenriido que o criador ou negociante continua a ter plena
e completa liberdade para exportar ou vender () seu gado
onde llle convier. .
Art. 4.' O privilegio não pode oppor. se ao desenvolVI-

mento de pequenas industrias singulares do IDesmo gener~,
que ja existam ou venham a crear-se com modestos COPI-
taes. . .
Alt. 5.' Os estabelecimentos serão de capItal su~e~IOr a

500 contos cada um, usaT'lto dos processos e mac~))lllsmos
mais modernos, e ficarão submettidos aos preceItos hy-
gienicos exigidos pelo Governo.
Art. 6.' O concessionario f'ar:i, á sua custa e sem onus

ou compromisso algum para o Estado, a exportação de car-
nes ré\', igoradas, entrando para e~se fim em accordo com
as empresas do tran9pOl to. .
Art. 7.' O concessionario obr'iga. so a wbmetter a ap-

provação do Governo, no P' azo de tres mezes a contar desta
data, sob pena de nullioade da concessl!.o, as plantas ,dos
estabelecimentos e seus f:stalutOfl, a c.omeçar 8S obras cen-
tro de nove mezes e concluil as dentro de dois annos.
Art. 8.' O concessionar'io obriga se a maI?-ter em ca~a. es-

tabelecimento á sua custa, n mesmo depOIS de termmado
o privilegio, ~m medico da livra nomeaçlio do g~verno, ~n.
cumbido do .exame das rez€s e f1scalizfl.çlioda hyglene, cUJO!!
yencimentoB eerilo fixa~os no contracto.
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~rt. 36. As divisas entre os municipios do Saoramento ó

Araxa serãd as mesmas com que foi creado o municipio do
Saoramento, ex-vi da lei n. 1.637, de 13 de setembro de
1870, começando pelo Rio das Velhas acima até à barra do
Ribeirão do Inferno (que é a divisa dos dístrictos do Desem-
boque e de Araxá) e, por aquelle rio acima até a barra do
corrego - Entrecosto-, e por este acima até a sua cabeceira
abrangendo a fazenda das Perdizes. '

Art. 37. As divisas do municipio de Dores da Boa Es.
perança com o districto do Carmo do Campo Grande muni-
cipi~ de Tres Pontas, s.erão, as seguintes: a partir d~ barra
do rIO Sapuoahy com o rIacho - Aguas Verdes - seguindo por
este acima até :'~ponte quo está acima da barra do Sapé'
seguindo então pela estrada real á nascente do correero d~
Camp.o; deste pont~ eJ!l direcção á Serrinha, seguindoO osta
em dlrecção .at~ o rIbeIrão de S. Pedro, por este abaixo até
à barra do rIbeIrão Tros Pontas e por este acima até ás an-
tigas divisas o0!D o districto de .Sa~ta Anna. da Vargem.

Art. 38. FICa annexado ao dlstnoto da CIdade de Pouso
Alto e desmembrado do districto do Carmo do Rio Verde
municipio de Christina, o sitio denominado «Fazendinha);
pertencente ao dr. Albertino Rodrigues de Arruda cujas
d!visas são as seguintes: oomeçam na margem esqu~rda do
rIo Verde no logar em que começa o espigão do « João do
Homem », por este, subindo ate encontrar a estrada do Car-
mo, limitando.se em todo esse percurslJ oom terras de pro-
priedade de Francisoo Junqueira de Sousa, desse ponto em
deante, pelo mesmo espigão, até o seu ponto mais alto onde
encontra as divisas da razenda do Aterrado do distri~to de
Pouso Alto, limitando.se nessa extensão com terras de pro-
priedade de Vicente Guerra; da divisa da fazenda do AteI'-
rado, por um ~utro pequeno espigão e por esse carrego, até
desaguar no 1'10 do Aterrado ou Palma, limitando-ee nessa
extensão com terras da mesma fazenda do Aterrado e polo
rio desso nome ate o rio Verde, divjdindo ainda cOln te~ras
d~q.uella fazenda e pelo rio .verde abaixo até o espigão di-
vldmdo com terras de propr16dade do coronel Antonio Parai-
ra da Silva. onde teve principio esta demarcação.

~r~ .. 39. Fic.a ~ertencendo ao districto do Passa Tempo,
mUnJC1pIO de OliveIra, a fazenda da Palestina ,Ie proprio-
dade do tenente-coronel Gabriel Augusto de Àndrade des-
membrada do districto do. Rio do Peixe, municipio do Entre
Rios e 8S fazendas de Severino Gonçalves Lara, denominadas
- Bom Successo e Serrinha ficando desmembradas dos distri.
ctos da Conquista, município do Bomfim para o districto do
Rio do Peixo, municipio de Entre lUos.
.. Art. 40. As divisas do districto do São Domingos, mu.

lllC1plOde Barbacena, com o do Alto ]{ia Doco, municipio lIo
mesmo Homo, o com o do Romodios, municipio tio BUl'hacona
são as seguintos': C011l0'.~alllno rio I'tlutucü, na fazollr1a d~

L'~l - 'j
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Sobrado, por esse 1'10 abaixo, comprehendendo a primeira
cachoeira, e desta, a esquerda do espigão, no alto deste, di-
vidindo com as terras da fazenda de José Luiz Damasceno,
e com terrenos de Antonio Rebeca; e seguindo o mesmo es-
pigão e dividindo com terrenos dos herdeiros dos Magalhães
e com terrenos de José Luiz Helena e Manoel Gonçalves
Couto e com a fazenda de José Moreira Couto, seguem pelo
espigão da Vargem, entre a fazenda dos Coutos no Ioga r de-
nominado Corrego Fundo, seguindo o rio Brejauba, descendo
este até li barra do ribeirão Alavanca, seguem por este ribei-
rão acima, comprehendendo todas as suas vertentes, as fa.
Lendas da Alavanca, Morro Grande e Boa Vista, seguindo o
mesmo ribeirão, abrangendo a fazenda de José Dias de Mi-
randa e, tomando sua margem esquerda, comprehendendo a
fazenda de Antonio José de Paiva e abrangendo dentro das
divisas a povoação dos Ferreiras, seguem pela burllcada dos
Tigres atà o ribeirão Forquilha, e descendo este pela mar.
gem esquerda, ficando á direita a divisa do distl'icto dos
Remedios, até á barra do rio Brejaúba, dahi até á buracada
da Farofa e dahi, procurando o ribeirão Indaiá, subindo-o
pela margem esquerda até á estrada de Indaiá, segue por
esta até ao espigão que limita com a fazenda da Chacara,
por este espigão até encontrar o rio Mutuca.

Art. 41. As divisas dos municipios de Marianna e AI.
'Vinopolis serão pela serra do Coqueiro, seguindo em dire.
cção á Matta da Luzia.

Art. 42. Ficam des.rp.embrados do dlstricto das Mercês
do Pomba, municiplo do Pomba, para 'o districto do Livra-
mento, municipio de Barbacena, as fazendas de Ottoni de
Campos Alvim, José Homem de Faria, Mariano Alfredo de
Souza Malta e João Custodio Ferreira e as do capitão Estevlio
Teixeira do Nascimento, denominadas - Sertões e Louros, do
districto de Barroso, municipio de Tiradentes para o distri-
eto de Barbacena, municipio do mesmo nome.

Art. 43. As divisas do districto de « Blas ForteSl'> e do
municipio de Palmyra serão pelo leito da E. de F. Central
do Brasil até á caixa d'agua da estação da M9.ntiqueira e
desta, saltando o rio do Pinho, seguindo pelas divisas das
fazendas de Manoel Ignacio de Almeida e Honorio Garcia,
até ás divisas do districto das Dores do Parahybuna, ficando
ali duas ultimas fazendas pertencentes ao districto de « Bias
Fortes », assim como as de Eduardo Egyno de Sá Fortes,
desmembradas do districto das Dores do Parahybuna.

Art. 44. A fazenda da Aldeia, pertencento ao coronel
José Leonardo de Meira, fica per1encendo ao municipio de S.
João Baptista, sem prejulzo das divisas entre este municipio
e o do Peçanna.

Art. 45. As divisas entre 08 municipios de Alfenas e de
Santo Antonio do Machado continuam a ser as mesmas, salvo;
a seguinte )D.~~itlcução: na barra do corrego do Indrequessé
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c0!ll o r!o Machado, .seguem as divisas pelo dito corrego
aCima ate. suas cabeceiras; des.tas ao espigão, procurando
a~ c.abecelras do corrego de Brejinho, por este abaixo aM o
rIbeIrão dos Porcos,. e por. este atà á ~arra do corrego das
Furnas, por este aCima ate suas cabeceIras e destas ao espi-
gão do Vagalume ; deste á cabeceira do corrego S José e
par este aBaixo até o rio Sapucahy. •

A;rt. 46. Fica pertencendo ao municipio de Santa Luzia
do RIO das Velhas o districto do Rincho Fundo desmem.
brado do munioipio da Conoeição. '

Art. 47. Ficam revogadas as leis n. 2.938, de 23 de so-
tembro de 1882 e n. 3.153, de 18 de outubro de 1883 na parto
em que alterarl;\m divisas ~o municipio de Alrenas:

Art. 48. FICa transferIdo o districto da Piedade da Boa
Esperança, do mu~ic.ipio de Alto Rio Doce, para o do Piranga.

A~t. 49. As dIVIsas entre os districtos de lIMos o Alvi-
llopohs ficam demarcadas pelas vertentes do ribeirão S
Bartholomeu, desde as nascentes deste até desl!-guar no Rió
D~ce, vertentes estas que pertencem ao municipio de S. Do-
mmgos do Prata.

A~t. 50. Ficam desmembrados do districto de Santo
AntoDJo do Aventureiro, municipio de Mar de Hespanha
e eD~~r~orados ~o districto de S. José de Além Parahyba:
mUlllClplO de Alem Paruhyba, os terrenos pertencentes á
fazenda da ~onceiç!t~, propriedade do dr. Castello Branco,
com as ~egumtes dIvIsas: as vertentes do ribeirão do Peixe
para a dl~a fazenda, com as divisas actuaes do districto do
AventureIro, vertentes todas do dito ribeirão e descendo
mesmo atê às ditas divisas. '

Art. 51. ~ioam transferidas para o municipio de Trell
Corações do RIOVerde, desmembradas do municipio de Bae-
pendy, as fazendas da Vargem do Catlnguá de propriedade
do coronel José de ~n~rade Junqueira e d. 'lgnacia Carolina
da Costa, sendo as dIVIsas pela Serra do Gurú-mirim até en.
contraI' os limites do districto de Cambuquira.

Art. 52. Revogam-se 8S disposições em contrario.
. Mando, portanto, a todas 0.11 auctoridades a quem o conhe-
CImento e execução da referida lei pertencerem que a cum.
pram e façam c?mprir tão inteiramente como nelIa se contém.. q ~ecretarl.o de Estado dos Negocios do Interior a faça
ImprImIr, pubhcar e correr.

Dada !lo Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge.
raos, na Cidade de BelIo Horizonte, aos 16 dias do mez de se-
tembro de 1901.

Da;FaANcIScO SILVIANO DE ALMEIDA BnANI>ÃO.
Wenceslau Bratl Pereira Gomes.

S~llada e publicada ~e!lta Secretaria do Interior do Estado
de Mmas Geraes, na CIdade de BelIo Horizonte, aOI 16 do
setembro de 1901.

Servindo de director, Jos~ Ooelho Linhare't
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cuja espessura pode ser de O,1lI25 no minimo, excepto para a
dos frontões que deve ser reforçada. .

~ 6." As paredes externas, excepto as fachadas, de casas
de um s6 pavimento, cuja altura não exceda de 3,m50podem
ter espessuras menores que as prescriptas comtanto que
sejam reforçadas por pilastras, espaçadas de 3 metros no
maximo, que supportem o peso da cobertura. As pilastras
devem ter no minimo O,m25 de espessura e O,m50de lar-
gura.

~ 7.° Nos predios de dois ou mais pavimentos devem
ser colIocados estaes ou tirantes de ferro, providos de cha-
ves e pinos de ferro nas duas extremidades, no eixo das
paredes externas transversaes e ao nivel de cada pavimento
elevado.

~ 8.0 As paredes meieiras de dois predios difl'erentes
serão consideradas externas ou mestras, segundo suppor-
tem ou não o peso das coberturas; no primeiro caso de-

. vem ter a espessura minima de Om,375no pavimento mais
elevado e no segundo caso Om,25para o mesmo pavimento,
augmentando-se essas espessuras para os pavimentos infe-
riores na mesma proporçll.o estabelecida para aquellas pa-
redes.

~ 9.. Nas reconstrucções de predios, quando houver
necessidade de augmentar-se a espessura de uma parede
meieira, para preencher as condições acima estabelecidas,
o augmento far-se-ha para o lado do predlo em reconstruc-
ção.

~ 10. As paredes simplesmente divisorias poderão ter
espessuras menores que as prescriptas, quando não suppor-
tarem peso de outras superiores e segundo a natureza dos
materiaes com que forem construidas.

~ lI. Os baldrames de porões, que estiverem em con~
tacto lateral com a terra, devem ter as espessuras necessa-
rias, indicadas pelo calculo, para resistirem ao empuxo da
mesma. NOIlcasos communs, quando a altura da cava exce-
der de um metro, o paramento do baldrame do lado da terra
deve se'r feito em degráos com resaltos de Om.IO para cada
metro de altura a partir da base do baldrame que deve ter
no respaldo ou parte superior a espessura determinada se-
gundo as regras acima estabelecidas; devendo a espessura
do respectivo alicerce ser egual á da base do baldrame au-
gmentada de Om,30.

Art. 39. Os alicerces, e, da mesma fórma, os baldra-
mes até Om,20,pelo menos. acima do solo em ambas as Ca-
ces, devem ser construidos de alvenaria de pedra com ar-
gamassa de cal e areia; não sendo nelIes permittido o em-
prego de alvenaria de tijolo nem de argamassa com
.barro.

~ l.. Os alicerces das fachadas construidas no alinha-
mento da via publica devem ter pelo menos um metro de

D. M. 40

I
I
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profundidade abaixo do nivel 'do passeio e os respectivos
baldrames devem ser de alvenaria de pedra atê 0111,20 aCllHa
do mesmo nivel.

~ 2.' O,~alicerces das paredes externas dos predios de-
vem ter, pelo menos, Om,8U de pl'ofulHlidade abaixo do solo
do lado exterior, e os das paredes internas não devem ter
menos de Om,60 abaixo do solo em ambas as faces e bem as-
sim os alicerces das peredes de oasas de dependencias.

~ 3'.' Os baldrames, de 011I,20 do solo para cima, podem
ser comtruidos de alvenaria de tijolo.

~ 4.' Osbaldramell acima do solo em casas de porão, exce-
pto no alinhamento da via publica, podem ser construidos em
arcadas sobre pilares comtanto que se empreguem arcos de cir-
culo, plenos ou pouco abatidus, não deven.Jo li fleqha sobre
a linha das impostas lIer menor de um terço do vão; os ar-
cos devem ser construidos de tijolo com a altura ou espessu-
ra de fecho necessaria, segundo a largura do vão, não po-.
dendo entretanto ser menor de O,m25 em caso algum, e a es-
pessura !lO int:'adorso deve ser a mesma do baldrame.

l'l 5.' 08 baldrames de Alvenaria de paredes internas
corlespondentes só ao primeiro pavimento, nas casas de po-
rão, podem ser substituidus por vigas de ferro ou de madeira,
com aM necessl1rias dimensões para resistirem ao peso das
respectivas paredes e dos soalhos q lIe supportarem; as vigas
de madeira devem ser de pinho de Riga ou madeira de lei
aproprialla e devt<m ter a secl:[o minima de O,m15 X O,m225
quando a parede ('uI' nlestra ou quando a viga supportar pe-
so de soalho!! do primeiro pavimento, e de 0,m075 X 0,m225
quando a parede for divisoria e a viga nilo supportar peso de
pavimentos. As vigas de madeIra, cujo comprimento exceder
de 3 metros, devem ser apoiadas em columnas de ferro ou
pJlares de tijolos que dividam o espaço em vãos não excede~-
tes de 3 metros, e da mesma fórma as vigas de ferro, cUJa
secçfio não for sulllciente, segundo o \ ão, li vre e carga
que ellas devam supportar.

AS viglts devem apoiar SU8S extremidades nos baldrames
de alvenarIa, pelo menos 0,m30, soore soleiras de pedra ou
de ferro, com o comprimento egual a tres vezes a largura
da secção da viga.

AI't. 40. As paredes externas e mestras devem ser con
struidas com alvenaria de pedra ou tijolo e argamassa de
uma parte de cal para tres de areia, não se tolerando o
emprego do b"rro na argama~sa O t.ypo de tijolos adopta-
dUlI pl1ra ali coolltrucções ê o de O,m25 X (l11l,12X O,m07.

Não se devem construir com atvenUl'la de pedra paredes
com espessura menor de 0,m45.

~ I.' Nos pr"dlOs de tres ou mais pavimentos devem ser
construidas de pedra as paredos oxternas do primeiro pavi-
.mento, bom como os respectivos baldrames.
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~ 2.' As pilastras o molduras com saliencia m~ior de
Om 03 devem ser creadas na conlltrucção das alvenarias das
f.dbadas. As cimalh8s e corllljl1S das raclladas sobre o ali-
nbamento da via publica, cujo balaoço exceder de Om,25, de-
vem ser creadas com lages de pe'lra engastadas na espes.
sura da parede, ou cum tijolos encassilhados e neste oaSO
devem ser seguras por meIO de grampos ou peças lIe ferro
engastados em toda a espessura da parede, e argamassadas
a cimento.

~ 3,' Orevestimento das paredes externas deve ser feito
com emboco e reboco de argamassa de cal e areia, não sen-
do permlttido o emprego do barro nem a construcção de
molduras de gesso.

~ 4.' Na. zona urbana não são permittidas as casas,
banacões ou quaesquer construcçõds, cujas paredes exter-
nas s••jam exclusivamente de maden'a.

~ 5.' Nos predlos urbanos não é permittida a construc-
ção de paredes de taipas Oll adobos de barro, nem mesmo
a de tabiques nas paredes externas.

Ar. 41. Aas paredeS internas simplesmente divisorias
podem ser construidas de meIO tijolo, de frontal de tijolo
com engrada,mento de madeira e de, tabique j não sendo per-
mittidas nos predios urbanos as diVisões Simplesmente de
madeira ainda que pintadas ou fOI'l'ad.a~de papel, exce.ptuan-
do-se os biombos, tapa-ventos ou diVisões removlvels que
não attinjam á altura do tecto, os quaes devem ser enver-
nizados ou pintados a oleo nas duas faces

l'l 1.' Nas casas de mais de um pavimento as paredes
divis rias de um andar inferior, que supportem outras do an-
dar superior, devem ser sempre ounstr'Uldas de alvenaria de
tijolo ou pedra.

~ 2.' As paredes divisorias de pavimentos elevados
pódem ser apoiadas sobre vigas de madeira ou de ferro,
comtanto que sejam constr,uidas de rrontal de tijolos o.u de
tabiques e que as vigas oflereçam as neceSSarll1S condições
de resistencia, devendo ser armadas com tirantes de fer,'o
ou apOiadas em columnas ~e ferro ~e 4 em 4 metros, quan-
do o cumprimento ou vilo Ilvre da viga tor maIOr desta ex-
tensão.

~ 3.' Não é permittido o emprego de ,columnas !le ma-
deil a para o fim de sustentar partldes, pavimento ou tectos,
devondo ser empregadas columnas de ferro com as devidas
condições de I'esilltencia.

~ 4.' As paredes internas devem ser sempre revesti-
rias de emboço e reboco de cal e Heia, cem tolerancia do
uma parte do barro; devem ser sempre caiadas, quando
não sejam pintadas ou forradas a papel

Art. 42. Os madeiramentos e engradamentos metalli-
cos das coberturlls dos edillcios devem offtlrecer a maxima
segurança, satisfazendo a todas as cendições precisas, segul1-
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do as leis, os calculos de resistencia e as regras da arte de
construir.

13 I.' Para os predios importantes pelas suas dimensões,
pela disposição de seus compartimentos ou pela movimen-
tação de seus corpos, assim como para os engradamentos
metallicos de cobel'turRs, a Directoria de Obras exigirá que
o~ desenhos do respectivo projecto, submettido á appprova-
ção, contenham os detalhes de todas as peças do madeiramen-
to ou engradamento metal1ico, indicando precisamente to-
das as dimensões das mesmas. Poderá tambema Directoria
de Obras exigir, quando julgar conveniente, que taes madei-
ramentos ou engradamentos s~jam, no todo ou em parte,
armados sobre o sólo, em Iogar conveniente e devidamente
nivelado, antes de serem collocados definitivamente sobre os
predios.

Art. 43. Nas edificações communs, cobertas com telhas
curvas ou planas sobre armaçõe'l ou engradamentos de ma-
deira, devem ser observadas as seguintes disposições, salvo
casos especiaes, a juizo do Director de Obras.

13 1.' Todo madeiramento de telhado deve assentar so.
bre freixaes ou linhas, de madeira de lei esquadreiada, com
a secção não inferior a 0,m038XO,m02~5, formando quadros
que se apoiem em todo seu desenvolvimento sobre as pa-
redes externas do predio em toda a extensão destas; o ma-
deiramento não deve apoiar-se em paredes internas divi-
sorias. Os freixães serão reforçados por meio de cantoneiras
de madeira, nos angulos dos quadros. O peso de todo o te-
lhado deve ser uniformemente distribui do sobre as paredes
externas.

13 2.' Nos predios urbanos todo o madeiramento da co-
bertura deve ser de pinho de riga ou de madeira de lei es-
quadrejuda ; não sendo permettido o emprego de pãos ro-
liços.

13 3.' As peças do madeiramento devem ter, no minimo,
as seguintes dimensões, segundo os vãos livres entre as pa-
redes de apoio :

a) Para os vãos que não excederem de 7 metros, as li-
nhas ou oliveis, asnas e penduraes das tesouras devem ter a
secção, pelo menos, de O.m075XO,mOI5 ; as escoras, tirantes
e pontaletes a de O,m075XO.mI12; as cumieiras e terças
O,m075xo.mOI5 ; os caibros 0,m035XO.m075.

9) para os vãos excedentes de 7 metros e não superio-
res a 10 metros, a secção minima das linhas e asnas de te-
souras será de 0,m075 X 0.m225; a dos penpuraes, escoras, ti-
rantes, pontaletes, cumieiras e terças 0,m075 0,"'015; a dos cai-
bros será de 0,m035 X 0,m075. para o vão livre não maior de
1m50, ou de 0,m05 X 0,m075 para vão maior não excedendo
d~ 2 metros. Os vãos maiores de 2 metros devem ser redu-
zidos por meio de terças.
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c) as ripas devem ter, pelo menos, a secção de 0,m050
X 0,mOI5. .'

13 4.' As peças das tesouras devem ser u~lldas por melO
de encaixes e espigas, com cavil~as de madeira, parafusos
e braçadeiras de ferro e nunca Simplesmente p('e~adas.

O espaçamento entre as tesour,as dev~ ser de :3 a 4 ,me-
tros ; o dos caibros de 0,m50, de eixo a eiXO, e o das ripas
deve ser de accordo com as dimensões e natureza das te-
lhas' as linhas e asnas dos espigões e loroses devem ser
arma'das em meias tesouras, por meio de tirantes e escoras
presas ao penduraI da teRoura transversa! por .chapas ou
cantoneiras de ferro e parafusos, e bem assim as hnhas das
cumieiras devem ser reforçadas por mãos francezas, quando
os 'vãos entre as tesouras exceder de 3 metros: '

13 5.' A altura vertical do telhado, do lllvel do frelxal
ao vertice da cumieira, não deve ser menor de 1/4 nem
maior de 1/3 da largura do vão e!1tre as. p,aredes externas;
salvo quando o estylo architectomco o eXigir, e neste caso o
material da cobertura deve ser preso as ripas, não s~ d~-
vendo então empregar as telhas curvas, sendo preferlvels
as telhas planas, formato francez, os losangos ou escamas de
zinco e as ardosias ou lousas. .

136.' Todo o telhado ou cobertura devo ser prOVido do
telhas-ventiladores uma para cada quatro metros quadrados
de area coberta, o~ deve ser construido de qualquer for~a
que permitta a ventilação tranca da casa coberta e o areJa-
mento do respectivo madeiramento. , .

13 7.' Nos predios urbanos não são permlttldas as ,co-
berturas de meia agua; salvo nas casas de dependenclas,
cujo pé direito não exceda de 3,m50 e cUJa largura não ex-
ceda de 3 metros e bem assim nas varandas collocadas nos
fundos dos predios com altura menor que a destes. Da mes-
ma forma não é permittido o prolongamento de abas de
telhado r:o sentido da inclinação, para cobertura de pucha-
dos qu; tambem não podem ser cobertos a meias aguas.

~ 8.' Os telhados devem ser encobertos, ~3 ~ fre n tes das
vias publicas por platibandas ou frontões artlstlcos; quan-
do as fachad'as forem afastadas do alinhamento da quellas,
devem as abas dos telhados, prolongadas so~re e!las, ser r~-
vestidas com forro de madeira, pela parte lllferlOr dos cai-
bros, e ser guarnecidas de lambrequins, gregas ou moldu-
ras de madeira, zinco ou ferro.

13 9.' Não são permittidas na zona urbana as cobe~tu-
ras d6 madeira, de capim ou de quae~quer out~o~ materlaes
inflammaveis. Da mesma forma não são permlttIdas as. co'
berturas com zinco liso ou corrugado. excepto nas fabricas
e officimls, bem como nos alpendres de ~ntrada, devendo en-
tão o zinco ser pintado com tinta apropriada. 81l.o,porém, per-
mittidas as coberturas com zinco em escamas ou em losangos,
q,ue devem ser da .mesma forma pintados a oleo.
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~ 10. .As coberturas d~ vidro só devem ser empregadas
quando seJ!im mdl-pensavels para a illummação de pat ••os
guo;redords e ~lissagen~ ; deven to o vidN ter a e~pHSU a d~
, .0035 no mini mo. As clarabolas de vi,iro devem ser cons-
trUldas de forma a permittir a ventilação fmnca dos com-
modos por ellas illuminados,
d Art. 44. As. beiradas dos telhados dos predios urbanos
elve~ ser providas de calhas e conductores para as aguas

P uVlaes.
~ 1.°. As calhas e conductores devem ter as dimensões

necessarlas, propnrl1ionaes á superficie coberta, e com a in-
ollnação de O.'" 005 por metro, pelo menos, para o f,ICi!
escoamento das aguas. As caibas devem tal' pelo menos
O,m15 de diametro e os conrluotores O,"'075' a 0,10 10.0;
conductores devem ser em numero sufficiente para a des-
carga das caIbas, de fôrma que a summa das secções de
tO?OSos conduct'res, correspondente a uma cobertura es-
teJa na proporção da area desta na razãQ de (0,m2000I:i,t.2)
um centlmetro quadrado d~ secção de cOllductor para
um metro quadrado de proJecção horiz')fital da superl1cle
da oobertura. Entretanto, devetn ser coIlooados os condu.
~tores em todos os angulo~ fornud'ls pelas calhas e nás
acel dl\~ paredes, de fôrma que bajil. um conductor para
cada seols met,ros de calha de oada iado deste.

~ 2. As calhas' e conductores de\-em ser feitos de fo-
lhas de cobre de O,'"00045 de espessura, ou de zinco (n. 12
pel~ menos) cl)m O,m0005 de gros-ura, ou de ferro zincado
lammado com 0,0005 de espessura. Os oonductores podem
ser tambem de fdrro fundIdo, nã') se devendo empre"'ar ca-
lhas e conducto~"s de folha.s de Flan'ires ou de ferro Iam i-
nado que não soja galvanísado.

~ 3.° As calhas devem s~r presas por meio de grampos
~e fer~~ pregados n.as extremidades dos caibros e espaçados
e I, 50 no maxlmo; os conductores devem ser presos

tambem por grampos de ferro cravados nas paredes com
espaçamento de 2 metros. '

~ 4.° Nas fachadas encimadas por platibanda~, as calhas
d~vem ser sempre de cobrtl, com a secção mlnima de 2 de-
clmetr03 quadrados e O,'u20 de largura e mais duas abas de
0,11\ 05.de largur:a, das quaes uma deve' ser embutida na al-
venaria da platl~anda e a outra pregada sobre uma ripa
fixa nas extremidades dos caibros. A secção transversal
d~ve ter a f?rm,a trapezoidal ou a de U e não a de semi-
Clrcumferen~a s.lmplesmente, e o desenvolvimento linear de
toda. a secçao, ,mclusi vé as abas, não deve per menOJ' de
O!m50. As platlbandas devem ser revestidas na faoe supe.
riOr com folhas de chumbo em lençol ou oom telhas planas
emboçadas a cimento, cobrindo li. aba da calha e com a incli-
nação necessarla para o escoamento das aguas dentro desta'
essas telhas devem ficar encobertas do ladO da fachada. As
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juntas das calhas (jevem SOl' feitas em dl)bras e não RimplAS-
mente soldhdHI'.

~ 5.' As calhas collocadas sobre QUil.B8QI1f:lrplri>de~, ro
cebendo agulis de duas faces de tedla lo, devem ser f,'ltll." de
cobre e da mesma fôrma estabelecida no pdragr'a~ho au-
terior, e bem assim as calhas encaixadas nas cimalllas das
faces Illteraes dos predios. Os guieiros ou caIbas dos riDcõas
devem ter abas de O,rn30 pelo menos com beiradas dobrll.das.

~ 6.' As calhas collocadas nas beiradas de telhados
prolongadHs sobre rachadas, deverão ser mohluradas, 011en.
oobertas por lambrequius ou molduras de ma leira ou zinco.

~ 7.' Os conductores ou tllbo~ de que la devem ser
collocados de preferencia nas faces das par'edes lateraes .dos
predios e extlwn>lmente; mas, quanrlo fór impre~cindivel
collocal-os nas frentes das fachadas construirias no alinha-
mento das vias publicas, devem elles ser embutIdos naS pa-
redes, ou collocados em angulos reintrantes das fachadas.

~ 8.' Os conductores que con luzirem Ilgua poro. via
publica, devem despejal-a nas sar'getas passando por baixo
dos passeios em tubos de ferro, em manilhas ou em canaes
revestidos internamente de cimento, não deven,io o nivel
inferior do tubo ou canal ficar abaixo do nivel da fiuda
d'agua da sargeta ou abaixo de Om,20do nivel do passeIO,
quando não houver ainda sargeta.

~ 9.' Os oonduotores devem ser providos de bacias ou
funis moldurados, collocados na parte externa mais elevada
do conductor, determinando neste uma solução de conti-
nuidade, afim de evitar que tran~bordem as aguas da calha
para o interior do predio, qu,tndo o con'iuctor se obstruir
na parte inferior por qualquer circumstancia.

~ lO. Os conductores e caibas apparentes devem ser
pintados a oleo, sendo aquelles com as mesmas oóres da
face da parede em que estiverem collocados.

~ lI. As cobertas de alpendres e varandas. construidos
nas frente,; e faces lateraes dos prediOfJ urbanos, devem ser
providas tambem de calhas de zinco, encobertas por Iam.
breq uins, e de conductores.

~ 12. Nos predios suburbanos, bem como nas oasas de
dependenclas dos urbanos, p6dem ser dispen8a~as as calhas
e conductores de aguas pluviaes, excepto nas fachadas sobre
o alinhamento das vias publicas.

Art. 45. To,ios os commodos, quer de predios Qual' de
depenLlencias, devem receber luz e ar directamente do ex-
teriol', adlllittindo se por excepção apenas os cOlTedores e
pll.sagens internas os Quaes sempre que for possivt;l, devem
ser eVitados, a menos Que receba,,, luz e ar dlrectamt:lnte; em
touu o c,,~o seu comprimt:lnto não deve exceder de 10 me-
tros e a largura não deve ser menor de Im,20.

~ I.' A somma das areas das aberturas dostinadas a
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iIluminação e arejamento de um commodo não deve ser
menor de 1/5 da area do mesmo.

!:l 2..' .Nenhum commodo ou compartimento destinado
a dormItorlO póde ter a area do pavimento menor de 7 me-
tros quadrados, não devendo a largura do mesmo ser menor
da metade do cumprimento.

!:l3.' As aberturas para o arejamento e iIluminação
dOf>.commodos devem ser dispostas de forma que do ponto
mais elevado de suas vergas ao nivel inferior do (orl'o ou
tecto do commodo não haJa distancia superior a Im,50.

Art. 46. As ~ortas, Janel1as, mez~ninos, occulos, etc.,
guardarão as devidas proporções archItectonicas tendo se
:poré~, sempre em vi.sta a necessidade do arejamento ~
11.lummação em quantidade precisa á hygiene do edifi-
CIO.

!:lI.' Nos predios urbanos as portas externas devem ter no
minimo 3"',20de altura e Im,lOde lar!tura e asjanel1as devem
~er ~m,20 de altura e ,lm,1O de, largura, salvo exigencias
Justificadas da composição archItectonica das fachadas' ex-
ceptuam-s~ desta disposição as portas e janeIlas das casa's de
dependenclas, bem como de commodos do predio destinados a
cosinhas, qispensas, latrinas e banheiros, que poderão ter
menores dimensões, comtanto que não deem directamente
sobre a v!a P1!blica e que s,atis1'llçam a condição de areja-
ment? e 1l1ummação prescrlpta no paragrapho I.' do artigo
anterlOr.

!:l2.' Nas ,janelIas das fachadas dos predios urbanos só
devem sez: e~pregados caixilhos de vidraças de abrir, de-
vendo abrir para dentro os das janellas de fachadas no ali~
nhamento da via publica.

Nas janellas de aposentos dormitot'ios devem ser collo-
cadas venezianas, que devem ficar por fóra das vidraças
podendo, porém, fazer parte dos caixilhos destas. '

!:l 3.' As esquadrias de portas e janelIas externas de-
vem ser de madeira apropriada, como pinho Westerwi.;:k
ou sueco, pinho de Riga, pinho nacional, cedro canella ou
outra madeira de I~i nacIOnal; não sendo perinittido nel-
las o emprego do pmho branco de pez ou de caixote. Os
marcos de portas e janellas de fachadas devem ser de pi-
nho (ie Riga ou madeira de lei, com a espessura de om 05 e
largura de O,'" 075 pelo menos. Os caixilhos e (olhas d~ ja-
nellas devem ter pelo menos 0,1ll025 de espessura e as por-
tas externas D,m 035.

!:l4.' Nos peitoris das janellas devem ser collocados
marcos providos de sulcos ou regueiraR com escoamento
para fóra, de fórma a evitar a entrada de aguas pluvilles'
col!ocandose para o me8mo fim as pingadeiras nos caixilho~
de .Janellas e nas folhas rle portas externas.

!:l,5.' Todas as esquadrias de portas e janellas devem
aer llllltadas a olep ÇOJlltr~s rniíos d(l tinta..
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!:l 6.' Nrío é permittido o emprego de vergas de ma~ei-
ra, simplesmente, nas aberturas das paredes externas, deve~-
do-se empregar as vergas de ferro ou de pedra de cantaria
ou as construcções de arcos de tijolos ou de aduelas de pedra
lavrada, com argamassa de cal nos arcos plenos e de cimen-
to nos arcos abatidos e vergas rectas, que devem tambem
ser sempre providos de arcos de descarga com a altura no
fecho de Orn,25.

!:l7.' As portas e ja~el1as das (acha~as devem ser ~ro-
vidas de bandeiras com vidraças ou venezianas; as bande~ras
de portas e janellas de lojas, armazens, omcinas e fabricas
devem porém ser providas de grades de ferro e nlio podem
ser tapadas senão por venezianas internamente.

!:l8.' As portas internas que derem para, corredores,
passagens ou v~stibulos, que, não rec~bam luz dlrectamente,
devem ser 'Providas de bandeiras de Yldraças.

!:lg.' Não é permittido tapar de qualquer outra fôrma
as aberturas destinadas ao arejamento dos commodos, sendo
apenas tolerado o uso de to1das, stores, tra~sparentes, per-
sianas destinados a impedir a entrada de raios solares, com
tanto que não sejam fixos e possam ser arrastados ou suspen-
sos. As to Idas nas frentes dos predios não devem ~car ,a
altura menor de 2 metros sobre o passeio e a sua sahenCla
não deve exceder de l,rn50.

Art. 47. Todos os pavimentos dos predios urbanos de-
vem ser assoalhados ladrilhados ou cimentados, nM sendo
permittidos os pavimentos propria:nente terreo~ senM em
casas de dependencias, não destllladas a habitação ou a
qualquer outro fim previsto em posturas. ,

!:l 1.' Os barrotes e vigas de f~rro ou de madeira, des-
tinados a supportar soalhos ou pavlmen~os ~e qualquer na,
tureza devem ter as dimensões necessarlas, mdlCadas pelos
calcul~s de resistencia, segundo as dimensões dos vãos, a
natureza dos pavimentos e as cargas que estes devam sup-
portar.

!:l 2.' As vigas e barrotes de madeira, bem como as. ta-
boas de soalho, devem se!' de pinho de Riga ou de madell'as
de lei nacionaes de I .• qualidade, perfeitamente seccas e
sãs, esquadrejadas, despidas inteiramente da ?asca e do
branco da madeira e tiradas em epoca convem ente .

!:l3.' Nos casos communs, para os soalhos de c~mmo-
dos que não sejam destinados a armazens o~ deposltos ~e
mercadorias, devem ser observadas as segumtes prescrl-
pções :

I' Para vãos livres não excedentes de 2 metros os bar.
rotes' devem ter a secção de O,ID075 X 0.mI15, no minimo.

2.' PaI'a vãos superiores a 2 m~tros e inferiores a
4.mOOa secção minima dos barrotes sera de 0.m075 X 0.mI50.

3.' Para vãos de 4 a 6 metros a secção dos barrotes
oito deve ser menor d(l 0,m075 X 0lm22G.
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,4.' Os vãos maiores de 6 metros devem ser subrHvidi-
dos em outros de 2 11. 6 metros, por meio de bal<trame~ ou
vigas mestras, sobre as quaes se apolem 08 barrut"s, qua
terão as dImensões acima presoriptas, segundo all dimenbõtlS
das sub'jlvlllOes absim estabeleCidas.

5.' O espaçamento dos barrotes deve ser de O,ro50 a
0,m60, de eixo a eixo.

6.' As vigas mestras ou madres devem ter as seguintes
dimensões, no minimo: 0,ro102 X 0.m225 para vãos inferio-
res a 3 met"os; Oml52X O,Ul225 para vãos de 3 a 4 metros;
para vãos maiores devem ser empregadas vigas de maiores
dimensões em que a largura da secção não deve ser menor
da metade da altura; podendo se tambem empregar vigas
co~ aquellas dimensões, porém armadas, conjugarias ou
apOIadas sobre columnas de ferro, de fôrma que o vão to-
tal fique subdividido em outros que não excedam de 4 me.
tros.

7. . As taboas de soalho não devem ter espessura infe-
rior a Om025e devem ser sempre rejuntadas h macho e fe-
mea ou a meia-madeira; não sendo permittido unil-as em
juntas seccas.

8.' Os barrotes de soalhos de andares elevados, que de-
vam supportar na faoe inferior tectos estucHdo., devem 1er
dimensões de secção maiores que as prescrlptas, ptllo me-
nos de um terço na altura.

9.' Os soalhos devem ser guarnecidos de rodapés de
madeira, com O,mll de largura pelo menos, os quaes devem
ser pintados a oleo.

~ 4.' As dimensões de vãos e secções dos barrotes e
das vl~as mestras de Iloalhos de armazens e commodos des-
tinados a deposito de mercadorias, bem corno de salões des-
tinados a reuniões de grande numero de pessoas, deverll.o
ser determinados por occasião da approvllção do respectivo
projecto, de accordo com as disposições do ~ I.' deste
artigo; entretanto os barrotes não devem ter secção menor
de 0,m075xO,lU225, para vãos maximos de 4 ruetros, nem
devem ser espaçados de mais de 0,m35, assim como as
taboas não devem ter espessura menor de O,m03. A Pre-
feitura deverá impedir que se utilizem para aquelles tIns
commodos cujos pavImentos não offereçam as necessal ias
condições de resistenoia.

~ 5.' As vigas de ferro devem ser de aço ou de ferro
laminado, oom a secção transversal, em forma de duplo T,
e COUlas dimensões necessarias, conforme as circUDJstlJncias
do emprego. Não devem ser emp 'egadas como barrotes
vigas de secção menor de O,lUIOde altura, 0,m05 de base ou
patim o 0,m0045 de espessura da alma. AS viglis mestras
não devem ter secção menor de O,lIJ20 de altura, O,mlOde
base, e OlmOIde espessura da alma, para vãos superiores a
4 metros.
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Os barrotes e vigas, quer de ferro quer de madeira,
devem ser apoiados ntll! paredes ou pil>lres 80b:re tacos de
mad.ira, ~hap;,s de Cerro ou lages dA pedrl\. cUJOScomprl
mtlnt.ol! seJam pelo menOR de duas vezes a largura da vIga,
sendo conveniente apoiar as extremidades dos barrotes de
madeira sobre linhas tambem de madeira e toda a exten-
são da parede; não se deve assentar barrotes e vigas dire-
ctamente sobre tijolo.

Os barrotes devem apoiar as suas extremidades sobre
paredes e bllldrames pelo menos 0,"'20 e as vigas mestras
p•.lo men'lS 0,m30; devendo aquelles ser entarugados de 3
em 3 metros.

As vigas de ferro devem ser previamente pintadas a
duas mãos de tinta a l leo com minio, zarcão ou outra
sub.tancia apropriada e bem assim as chapas de ferro sobre
que ellas se apoiarem.

~ 6.' Os pavimentos ladrilhados ou cimentados susten.
tados por vi~amentos devem ser oonstruidos sobre arcos ou
abobadilhas de tijolos ou concreto ou sobre rIpas e es-
tuque:

1.0 Os pavimentos em abobadilhas de tijolos ou de
concreto devem ser construidos com vigamento de ferro,
com espaçamento dI' 0,1060 a O,m70 entre a.s yigas ; deven-
do os arcos ou abf)badilbas ter a espessura mIDlma d" O,m125.
Sobre as abobadilbas deve ser estendida uma camada de ar.
gamassa de areia e cimento, oom a espessura de O,m03 no
mini mo sobre a qual se assentam os ladrilhos ou o rebôco
do oim~nto. Quando o oomprimento das vigas exceder de
3 metros devem ser as mesmas presas trasversalmente, no
meio, Jlor tirantes ou parafusos de ferro que as tornem
solidarias.

Essas disposiçõe9 serão ob~ervadas n~s construcções de
aboblldilhas, quando mesmo sejam revestIdas por soalhos:

2.0 Os pavlmento~ sobre estuque pódem ser oonstrUldos
sobre ,barrotes de madeira espaçados de 0.1050 a O,m60. So-
bre os barrotes prej,(am-se aR ripas que não devem ter me-
nos de Om025 de espessura e o espaço entre ellas nll.o deve
ser maior de O,m02. Sobre as ripas se estende a calI~ada de
estuque c(lmposto de areia, cimento e cascalho mlUdo ou
fino, com a espessura minim~ de 0,1005, podendo se fllze.r
tambem com uma fiada de tiJolos com argamassa do 01-
mento.

Sobre a camada de estuque ou de tijolos se assentam
os ladrilbos em banho de oimento ou simplesmente o rebôo
co de cimAnto.

~ 7.° Nas casas de porão os pavimentos ladrilhados ou
cimentados do andar inferior, potipm ser assentados ~obre
abobadas, que devem ser oonstruidos com todas as condições
de solide~ e conforme as regras de arte; devendo ser em
ál'éOs de ciroulo plenos ou abatidos no ma.ximo a 1/3 do
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vão, e com a espessura no fecho nunca menor de O lu325
para arcos plenos e O,m375 para arcos abatidos. '

S 8.° As sacadas devem ser construidas de cantaria ou
de lag~s de pedra ou de abobadilhas de tijolo ou concreto,
com vIgamento de ferro; as vigas e escoras de ferro, bem
como as lages e consolos de pedra, que supportam as saca-
das, devem ser engastada,ç em toda a espessurl\ da parede
da fa?hada; não é permittida a construcção de sacadas de
madeIra j os balcões ou para-peitos das sacadas devem ser
de grades de ferro ou de cantaria de pedra.

,s 9.' Os commodos destinados a cozinhas, banheiros e
latrinas devem sempre ter o pavimento cimentado ou ladri-
lhado, b~m como, as paredes pintadas a oleo ou revestidas
de ~zulelos ou Cimentadas, até a altura de Im 50 acima do
pavImento. . '

Art. 48. Os barrotes destinados a supportar forros ou
tectos, devem ter a resistencía necessaria conforme a na-
tureza e dimensões dos mesmos. '

s I.' Para os forros communs de taboas devem ser
observadas as seguintes disposições:

La Os ba~rotes de forros ou tectos não dominados por
soalhos superIOres devem ter as dimensões minimas: d~
Om,05XOm ,075 para vãos não excedendo a 2 metros'
001 ,75XOm,102 para vãos de 2 a 4 metros' Om 75XOm 1H5
para vãos de 4 a 6 metros j para 011 vãos m~ior~s os bar.
rotes P?derão ter as dimensões acima indicadas, devendo
ser apOiados ou suspensos por meio de parafusos em vigas
J:!lestras espaçadas de 3 a 4 metros e nunca suspensos nas
linhas das tesouras do telhado. O espaçamento dos barrotes
não deve ser maior de I metro e as suas extremidades de-
vem apoiar ~elo menos Om,l5 nas paredes. Os barrotes de.
vem ser de pmho de Riga ou madeira de lei nacional.

2.a .~l!taboas de forro p6dem ser de pinho branco pi-
nho de Rlga ou de qualquer madeira de lei nacional. '

3.a Os forros devem ser providos de abas e cimalhas
ou cordões e de grega~ em todos os lados, pelo menos na
metade da extensão de cada um delles. Em logar da grega
poder-se-ha deixar um espaço entre a cimalha ou cordão e
o forro, o qual não deverá ser menor de Om,OI.

4.a Nas cozinhas, banheiros e latrinas dever-se-hão col-
locar forros gradeados, quando não seja em toda a extensão,
pelo menos n'um terço da area respectiva.

5.a Todos os forros de madeira devem ser pintados a
oleo a tres mãos de tinta..s 2.' Para os forros de estuque os barrotes devem ser
maIS reforçados que para os de madeira e seu afastamento
não deverá exceder de 0,m50 a O,m60; e~ co.~o algum por
derão ser prewJ nas tesouras das coberturas devt.lu,lo se-
presos por meio de para~uzos em vigas mestr~s, cujo espa-
çamento nlto deve ser maIOr de 3 metros. As ripas devem
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ser de forma trapezoidal, de secção minima de O,m02XO,m02
e seu espaçamento não deverá exceder de 0,mI5. O estuque
deve ser feito com terra romana e gesso e não simplesmente
com cal; os ornatos e molduras com saliencias maiores de
0,m05deverão ser esboçados com terra romana ou cimento
e presos ás ripas com pregos, grampos ou arames de ferro
011 zinco, e bem assim as cornijas, quando não forem esbo-
çadas na alvenaria da parede ou com esqueleto de madeira.
Os tectos de estuque devem tambem ser construidos de
forma que permittam a ventilação dos respectivos aposen-
tos. Quando um tecto de estuque fôr dominado por pavi-
mento superior, deverá este ser convenientemente calafeta-
do, quando não for construido de materiaes impermeaveis.

!3 3.' Os tectos de madeira podem ser forrados de téla
pintada, e decorados com molduras de estuque-cartão, as-
sim como de zinco estampado, com tanto que permittam
a ventilaçll.o dos aposentos.s 4.' Nos tectos dominados por soalhos superiores, a
ventilação far-se.ha por meio de tubos ou aberturas verti-
caes deixadas nas paredes externas em communicação di-
recta com o vão do telhado ou com o ar exterior.

Art. 49. Os alpendres e varandas, construidos nas fa-
chadas e nas faoes lateraes dos predios urbanos, não. devem
ter altura. do pé direito menor de 3,0120; a cobertura pode-
rá ser de zinco ou chumbo convenientemente pintados,quan ..
do não seja de telhas, e deve ser forrada de madeiro. pela
parte inferior e provida de calhas e conductores de aguas
pluviaes, devendo tambem ser encoberta por meio de labre-
quins ou molduras.

O pavimento deve ser sempre ladrilhado ou cimentado,
podendo ser tambem assoalhado quando o alpendre ou a va-
randa fôr envidraçada.

Quando o pavimento fôr elevado acima do s610exterior,
de mais de I metro, devem ser coHocados para-peitos de
grades de ferro ou d~ madeira, ou balaustradas de canta-
ria ou de pedra plastlca.

Art. 50. Quanto às escadas, devem ser observadas as se-
guintes disposições :

~ 1.' As escadas rectas devem ter pelo menos l,m20 do
largura; a altura dos degráos nlio dove ser maior de 0,1\120
e o piso não deve ter menos de O,m24; em regra a largura
do pis mais duas vezes a altura do degráo deve ser egual
a O,m64.~ 2.' As escadas que se elevarem a altura maior de
2,m50 devem ser devididas em lances por meia de patama-
res de sorte que cada lance não tenha altura maior que
aqtieHa, salvo caso de ma.nifesta i~possibilidade.; as esc":das
de madeira devem ser feitas de pmho ou madeIra de leI de
boa qualidade' as vigas não devem ter menos de 0.m075de
espessura X O,inl5O de altura e as tabolls do piso e espelhos
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de degráos não devem ter Illenos de O,m03, devendo estes
ser eny"statios em suas extremidades pelo menos O,m025.

, !3 3.' As e~('adas um carac"l devem ter pel!) menos
l,m~Ode diametro, na projecçllo horizontal da e~cada. To-
das as escadas, que se elevarem a maill de l.mOOde altu. a -o-
bre ~ supertlCle do 8010 devem ser guarnecidas de gradis,
corrImãos ou balaustradas, correspoodendo um balaustre a
cada degráo.

Nenhuma escada de caracol deve ter menos de °m30 na
parte mais larga do piso de cada degrào. '

!'l. 4.: Nos predios de dois ou mais pavimentos não é
permIttldo o empr~go exclusivo de escadas de caracol para
o accesso aos pavImentos elevados.

. !3 5.' Não e permittido o emprego de columnas de ma-
deIra para supportes de escadas, devendo ser empregadas
columnlls de ferro ou pilares de tijolo.

!3 6.' Nos predlOs de 3 a 5 pavimentos devem ser em-
prega'lo~ os elevadores mechanlcos, feitos de material in-
combustlyel, com toda a segurança e solidez, os qU8.tlSde-
vem ser lDstallados em commodos que tenham sahida inde-
ptlndente para os logradouros publlcos.

Art. !?l. <?s commodos destinados a cozinhas ou a ou-
tros, fins Id~ntICos em. que se faça uso do fogo devem ter o
pavlmen~o lDcombustl.vel, ladrilhado ou cimentado, devem
ser provIdos d~ chammés e não devem COIDlLunicar directa-
mtlnte c~m a vIa publIca por meio de portas e Jaoellas.

!3 I. Os fogões e (ornos não devem ser eocostados ás
paredes, deven~o distar. dellas pelos menos O,rntO, ficando
este espaço vasl.o o~ cheIO de alvenaria de tijolos ou de
qualquer materIal Jncombustivel.

!3 2.° As chaminés metallicas devem ficar isoladas pelo
menos 0,1015 de quaesquer peças de madeiras e não devem
atravessar pavImentos superiores, devendo antes atraves-
sar a pared." e subIr pelo lado oxterno da mellma, a menos
que esta seja uma parede ?e. (achada com frente para via
publIca ou uma parede melelra com predio confinante.

Ntlstes ultlmos casos deve ser mudada a posiÇãO do fo-
gão, fOl'no ou da. chaminé, e quando seja imprescindi-
vel que uma chammé atravesse pavImentos superiores, de-
verá ella ser conbtrulda em toda a sua altura de tijolos tI-
candO! ~ola~a de peças de madeIra, pelos menos O,m15. '

!'l 3. J;'laose devem encostar chaminés metallicas em pare-
des de tabIque, devendo as mesmas ficar afastadas destas pelo
!Denos 011I 15, sendo convenienttl enchel' e~te espaço com ti-
Jolos ; da mesma forma, 08 fogo"", fornos e fornalhas de
vem ser I1faetados de taes par'ed. s p••lo lI,enos O 'u tiO.

li 4.° As chaminés de tIjolos, de fogões e d.•ptlqueno!3
f~rnos devem ter as pllredes de meio tijolo, si tor:em opoia-
das ou p~esas nas. paredes do predlO, e de um tijolo, pelo
menos, SI forem Isolados em altura superior a 4 metros; o
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vão interno deve ter s dimamões necessarÍas conforme a
aitura da chamine e a capacidade do fogão ou forno, não po-
dando ter menos de 0,10 2fJ X O,'"25. A altura li.vre sobre o
telhad" não dAve exceder de 1,"'50, sem que sejam as pare-
des da chaminé ref'ol"çarlas ou escoradas convementemente;
estas devem assentar em baRes soUdas e devem ser mUllldas
de portas de ferro de dimensões conveni~ntes n~m de per-
mittir a sua limpesa interna. Os deSVIOSde dIrecçll.o das
chamines não devem exceder o angulo de 45" com a ver-
tical.

!3 5." As chaminés de qualquer nature~a não devem ter
aberturas nas paredes lateraes, que não sejam as portas. de
limpesa munidas de tampas de ferro, que fechem hermetICa-
mente ~ que fiquem a mais de I metro de aras.tamento de
qu~lquel' peça de madeira ou de qualquer materIal combus-
tivel.

!3 6." As chamines devem se elevar ac~ma dos telhados
pelo menos I metro, bem como aciIDa d~s Janellas ou aber-
turas das casas adjacentes, em um raIO de 20 metros, de
fórma que a fumaça não possa incommodar os moradores
das referidas casas.

~ i" Na zona urbana é expressamente prohibido cozi-
nbar oti fazer uso do fogo para qualquer fim no interior das
casas sem observancia das prescripções antenor es i salvo
quanto aos apparelhos de illu.m.inação, !los de aqueCImento,
por meio de gaz ou de electrlCIdade, e as pequenas lampa-
das de oleo ou alcool.

Art. 52. Na zona urbana, os tanques ou depositos d'agua
para lagos de jardim lavanderias e outros tlns semelhantes,
devem ser coristruld~s com alvenaria de pedra ou tljo.lo e
argamassa de cimento ou de cal hydraullca e revestIdos
com emboço e reboco da mesma argamassa; não devem. ter
profundidade maior de I metro nem devem ser constr.uIdos
a distancia menor de I metro das paredes de predlO8 de
outros proprietal'los.

g 1." Na zona urbana é terminantemente prohibida a
abertura de poços absol"ventas, cisternas ou quaesquer e~-
cavações, abaixo do nivel natural do. sólo! qualquer. que seja
o fim a que se destinem, salvo a dISPOSIÇãoanterIOr deste
artigo ..

Art. 53. Quanto ás installações sanitarias e electricas,
bem como quanto ás condio.;Õ6sbygienicas dos predios e suas
dependenClas, devem ser observadas as disposições tlstabele-
chias nos ttegulamentos approvarios pelos decretos ns. 1;366,
de ~8 de fevel'eiru de 1900, í .367, de 2 de março e 1.383, de
26 de maIO' do mesmo anno.
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CAPITULO V

bos PREDIOS DESTINADOS A ESTABELECIMENTOS COlllMERCIAES
E INDUSTRIAES

Art. 54. As construcções de predios ou casas desti~a-
das a estabelecimentos commerciaes e industriaes, assim
como a habitações coUectivas, devem observar as pres~ri-
pções relativas aos pl'edios em geral, que lhes fo~em apph~a-
veis e satisfazer a outras condições, que lhes seJa!Jl peculia-
res, tendo.se em vista a hygiene e a segurança publicas;. de
vendo ser observadas as disposições dos regulamentos cIta-
dos no artigo anterior e mais, quanto' aos theatros, as do
regulamento approvado pelo Dec. n. 1.360, de 14 de feve-
reiro de 1900.

Art. 55. Os theatros, cassinos e estabelecimentos se-
melhantes, destinados a diversões publicas, devem ser cons-
truidos com paredes e coberturas incombustiveis, sendo ab-
solutamente prohibido nelles o emprego de escadas de ma-
deira, bem como de vigas, columnas e conaaios tambem de
madeira, supportando paredes, tectos e pavimentos, excepto
barrotes.

g I.' Exceptuam se desta disposi~ão as construcções
que tenham caracter transitorio ou que sejam destinadas a
diversões em locaes descobertos e amplos, e que não tenham
pavimentos á altura maior de 5 metros; tues como theatros
e circos provisorios e archibancadas de hippodromos, velo-
dramas, os quaes devem ser construidos isolados de quaes ..
quer outras edificações, com afastamento minimo de.20 me-
tros.

g 2.' Junto As aberturas das paredes externas dos thea-
tros e cassinos devem ser coUocados fortes ganchos ou ar-
golas de ferro, perfeitamente seguros nas paredes, 9u,e sir-
vam para os trabalhos de salvamento em caso de sllllstr?

g 3.' As paredes divisarias entre o palco e a platea
devem ser duplas e elevarem-se acima da altura da caixa do
theatro. Sobre estas páredes devem ser collocadas .na parte
mais elevada grandes depositas d'agua, providos ~e enca-
namentos, que se ramifiquem pelos diversos compartimentos
do theatro,e que tenham suas extremidades munidas de chaves
de registros para adaptação de mangueiras de incendio. A
agua desse deposito deve ser renovada frequentemente e
não deve servir para uso potavel. Alem desses depositas,
devem existir externamente, em todos os lados do theatro,
registros de incendio ligados a rôde geral de canalização de
agua da cidade, afastados de 10 a 20 metros das paredes ex-
ternas.
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g 4.' As armações das coberturas da 0!lixa do Vatco e

da platea devem ser construidas de material metallico. Os
tectos devem ter a fôrma concava e ser provido~ de lanter-
nins no centro e de gre~as nos lados, que permittam uma
franca e abundante ventilação.

g 5.' Os motores ddstinados ao funcoionamento d~ ma-
chinismo scenico devem ~er installados em commodos Isola-
dos du palco scenico, com pavimentos e. paredes inoombus-
tiveis com sahidas direotas para o exterIOr.

g '6.' As esoadas que conduzem ás galerias devem ser
independentes das do serviço dos camarotes. .

Art. 56. Na construcção de omcinas e estabeleCImentos
industriaes, 'cuja instaUação fôr permi~tida n3; zon~ urbana,
devem ser observadas tambem as segumtes disposições:

g 1.' Os prrjectos e planos" suhDlet,tid~)s á approv~ção
da Prefeitura devem conter, alem das lDdlCações relatIvas
a construcção'do predio e suas dependencio,s, os detalhes
que mostrem claramente a disposiçãO e modo de instnllação
dos motores, machinas e mechanismos diversos.

~ 2.' Os projectos devem ser acompanhados de um ,re-
latorio expllcativo do modo de funccionamento da fabrICa
ou officina e da natureza dos respectivos produc~os. Co~
relação aos motore3 e geradores de vapor, o relatorlO devera
indicar expressamente a espeoie de moto~ e nome .:i? seu
fabricante, a fôrma, capacidade e superficle ~e aquecimen-
to dos geradores de vapor e a pressão maxlma com que
devam trabalhar.

g 3.' Todos rs fornos, fornalhas, forias ou quaesquer
productores de calor, fixos ou moveis, assim como as cha-
mines e conductores da vapor ou gazes provenientes de um
calorífero devem ser construidos e instal~ados de maneira
a evitar ds perigos de incendio e de fôrma que ~ossam
ser inspeccionados a todo o tempu e faCilmente limpos.

g 4.. Os fornos e fornalhas de qualquer especie devem
ser instaUados em pavimentos de natureza impermeavel e
incombustivel' devem ser a!a8tados de muros ou paredes
de construcçõe~ vizinhas pelo menos de I metro, e da!! ~o
proprio predio pelo menos 0,m60 ; e quando este espaço for
menor de I metro deve eUe ser cheio de alvenaria de pedra
ou tijolos. ,

g 5.. Os commodos em que forem installados. fornos,
forjas e fornalhas de ,qualquer na~ureza devem ser md?pen-
dentes de outros destmados a habitação, e devem ser fr,lllca-
mente ventilados por meio de aberturas nas paredes exter-
nas, col/ooadas na parte mais elevada ,destas. As sua~. pa-
reries devem ser construidas de alvenarIa de p.edra ou tIJolO,

sendo permittido o emprego de tabIques. As es-
~:~as de serviço que ficarem proximas aos foruos! fordal~as

de~~~\::md~o~~l'~s ~~Pa~r~T~e~a~~;a~ea;ceed:~r:~~ ti~~l~::
, M.-5



-68-

~ 6.° Todo forno, fornalha ou forja deve ser provido de
chanJiné com caixa de !'umal,{a ou aba; as cbamlnés devem
ter a .ec~lIo illt"lna e a alturil neces~arlas para completa
tll'/1~l'm rll>~(1IItmmlll! e da. fumaça. 1\S clll,mllJé,. podem ser
metl:tIIICllS ou de alvenalia de tl),,J08, se~ulld:l a tlua llltlJra
e,l, gráo d~ cljllJl' que devam ~uppoltar. Sempltl que f"r pos-
SI' el, tJevelll .e elevar' pelo I xlel'ior dos predlOs. e tirar il'Ola-
da •• l1e qUbe~quer coustl'ucções de madelIu, 8fil~t das de8tas
pelo menos 0,'''15, enclwnd,.,se o espl:tço l1e .ubstancius re!'ra-
ct"rills ao clllul; devem tlcar l:tppal'entes em tuda a sua exten-
são e SUI,el'tlcie externa e elevarem StI, pelo m~1l08, 3 metros
aCima dos t •.lbados dos predJos vizlDhos num raio de 30 me-
tros ; as a bertur"s de sabida na extreudd/lde super'ior devem
ser munidas de grelh'i ou tela m"tllJ1lca cujus mulbas não
te1l1Jam mais de 0,"'005, '

ã 7.' As cbaminés melallicas devem ser de prefeJ encia
de 1'. lhas de I'erlo laminado, revestidas t xtl'rnH m"nte de cal
ou de a!catlão, ou I intadas a oleo com olydo de ferro; si a
cbamlne não supportar altas temperatUl'btl poder ~e bão em-
pregar bS folbb8 de. ferro I!'al'anizado. As cbbminé, de fo-
lhal! de fel ro não de' em exceder de doze metros de altura e
devem ter sempre sec ••ão circul ••r.

Aespessura das folhas varia de dois mqlimetros na parte
superIOr a 5 na parte IDferior. As cbau,inés devem Ser man-
tidas na vertical por meio de staes ou tllantes (le IIrllme de
fel'ro, solida mente presos nitS Suas eXLremidades ao solo ou
ás constr ucçÕtll1.

ã 8.' As cbamines de tijololl devem Mr preferidas para
altas temperatuIl:ts ou pllra gr!tndell 111urns, não de\em ordi-
nariamente exceder de 30 m"tros acin.a do sulo ; a sua s~c-
ção tr8D8veI'Sal pode ser qUlidrada, octogonlil ou cirCUlar,
devendo ser empregada a ultima 16rma para as ch!lminés de
mbis de 12 met, os de IIltura; apsiUl tambem estlis podellio
ter a f6rma pl'hmatica ou pyr&nJidal, d!lndo se na parte su-
periol' a e8p"8~U1a de parede de meio tljt lo, aUl!n entando-se
a UIt'8ma e. J t-S'UI a gl ad!lth amente de llieio tIjolo I m cada
3 Ult,tros de a1lura, de C n a para baixo. As clJllmil é. muito
ele\lldlls deVt-U11erll 161Dia lonica ILt"rlJb e .xlel'1I1IDJente;
o {'luto intHior deve seI' de 0,"'OIal',"'1I2 1'01' metro d" altu-
ra e o IXI",rlUl' deve Hr de 0,"025 a O m(/35 cOlJfolme a lIltu-
ra, de f61lLa a l1ugmentar a eSptl~IlUra da loareue 1'111a a
bbse;

A e. peuura da parede na extremidade superior deve 8fJ'
ppll' mt DOSde I ,LU 12. Qualquer que fl'ja a 16rma da cballJi-
Dé, a ,Uu bHe a'é 4,",50, no mllximo, de\e ser pl'l.maticb e
or diJ'll/'ib [Lente qu, dJ ~IIgu lal' ; a ~olelJ a da fUlJdô \;~O deve
t"r um Je,/ !Lo de O," 35 U,'"5 I eJl' t,,) no dOI! pblllmelJtl s U:te-
rlor"s da bbse e de\ e as~entaJ wbre um IlJl:tS81~0de CIDcre-
to de CllLe1Jto de 1 !Letro pelo Ulfnos de e~pt:s.ura, com
1\8 dlmemõ~s nece8sarias }laIa dll.tr)buição ullÍfoI'me da carga

- 69-

de 1 k ou Ik,5 por centimetro quadrado, 80bre o ter-
renO.
QUIIndo a temperatura interior não exceder de 3000 acha.
n ••né dever á bel' cou ••trUlJa de tljolus ol'dm"rius bem co-
8ido" COI1Jal'gama.sa dtl cal e al'ela ; lli U teUJptlrdtuI'a exc,,-
der dtl 300., a cuaullné devtll'á ••el' CuU.tl ui la pl'lucipallUente
na p"rte IDfedor, com tJjulos refr"ctarlUS arg<1uiaSsado~ com
argdla pl!lstica.

Na bastl da chamiDé deve ser estabelecida a caix 1 da fu-
maça,cuj'J plano IDf"riur deve 11car abalxu lia abertura de com-
munica ••ão com a fornalha; a caixa d" fumaça deve ter capaci-
dade suttiClente que permltla a entrada de uma pessoa pllra
11mpesa e inspecção da chamlllé e para isso devtlrá ter uma
abertura na partldtl externa, mUUlda de purta dd ferro que
feche hermetlc"mente.

ã 9.' Os motores e machinismoll de qualquer especie
devem ser inlltallauol! COII. wliuez tl firlLe18. de mudo a evi-
taI' o abalo dllll edltlc"çõel;; H'lLp. e qUtl 16 •.•pO"lllvel serll.o
al;sbntados sobre SUPPOI tt:S proprlus apolados directamente
no solo, não dUv •.nllO seI-o lJal; par"dell mebtrall do predío "u
em seus vigamentos a llielJOIl 4lJe tenlJaw a e ••~e,sura su-
pelior á que é eXigida OIUiOl1rlilmente pal'a .olitlez das CLns-
trucções. A~ ti aUlIllJlSSÕeS de lLovim"nw devellJ ser, tauto
qlJauto possivel, cobdrlas, quer em cavas subterraneas, quer
por meio de CaiXas LO e,paçu livre dl111utllc,n"s.

g 10. Não é pel'witLldo fdzer depOSito de combustiveis
no mellmo commo,Jo em que estej t instbllada a fornalha, for-
no ou forja, salvo qU!lnto a pruvisão pal'a cUDllumu iUJDle-
diato que nãu oeve p!ts.ê1r de um UII1.

~ 11. As CbSa,; l'U cúDJmodos destinados a depositos de
cOllJbustiveis e Iubrllantes, devellJ ser IsoJudus de qUlles-
quer outrl1S edincações ou dtlpendenciall pelO menos 5 me-
tl'OS, alLdb que "btRS st'jam do UJelllUO pr"V.' etnio.

A capacidade de calla depolllto 111\.0de"e exceder de tre.
zentoll metrob cub,cos, podendo haver divlfSOS depo~itos,
com tanto que sejam isolados pelo menos 5 metroll unll dus
outros, bem como de quue.quer edIl1cac,ões. As casas pttra
taes depobltos nll.o devem ttlr ffibis de \Jm pavimento e tlt'te
deve ser ao rez do chãO e revestido de asplJa.tu, ladrilho
ou cimento; não devem ter forro de madeIra e a cobertura
deve 11cal' s"mpre elevada pelo menLS de t,'" O~ acima dus
mateJiaes depollitados.' As paredes devem !ler conslJ'uldas
exclusi vamel.lte de !lIvenarla de pedra ou de t'jolo, com es-
}.,essura dupla da que fuI' exigldl1 para os caSOll comllJ uns;
de\em ser providall de Jiortas e jlln"J1as que se mantenham
Cllustllntemeote lechad"ll. Dtlvem seI' collOll/1dus r"glsu'ulI de
lDctlndlO nllS }JruxlnJitJlld"s 110 deposit,), U8 qU/1es deVem tl.:ar
sltlJadlJs em logal' fJbllCaUlente acC, s.i Vúl all Cdr', o••as e LJoUl-
bllS de IDll"I.lUIU, púr pd.lldj/ens IIH"l'n"Il, li) Jeveuuentes de
outra8 edl11cações, que communiquem du'ectawel1te com a
ru&.
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!:j 12. As prescripções do paragrapho anterior applicam-
se .da mesma forma aos armazens e depositos de combusti-
VelS de estabelecimentos commerciaes.

CAPITULO VI

DOS !lIUROS, GRADIS, BALAUSTRADAS E PASSEIOS.

Art. 57. Todos os proprietarios de terrenos urbanos ou
suburbanos ~ão obrigados a fechal.os completamente com
muros, gradIS ou corca, de accôrdo com as prescripções
adiante estabelecidas.
. Art. 58. Os terrenos urbanos dovem ser fechados no

allnhamento da rua P?r meio de muro, gradil de ferro ou
bllla~8trada de c~nt!lrla de pedra, de ceramica, ou de pedra
plastlCa ; e nos hmltes das propriedades vizinhas, por meio
de muros.

. !3 1.' Os muros, gradis ou balaustradas, construídas no
almbamento da via publica devem satis/azer as seguintes
condições:

a) Os alicerces não devem ter espessura menor de Om60
e. sua profund~dade não deve ser menor de O,m70, abaix~ do
~J.lvel.do passeIO e de 0,m50 abaixo do nivel do sólo, do lado
lllterlOr do terreno. Quando, porem, o nivel do sólo do ter-
reno dO lado de dentro ficar abaixo ou acima do grade da
ru~, as espessuras dos muros e alicerces, até o nivel do sólo
maIS e!evad~, devem ser determinadas segundo os calculos
de res.lsten~Ia dos muros de arrimo;

. b) Oa allcerces e baldrames no alinhamento da via pu-
Ilhca, devem ser coustruidos de alvenaria de pedra até 0'"20
pel~ menos acima do passeio ou do terreno, quando este' fór
malS elevado;

c) A altura total do fecho no alinhamento da via publi.
ca soure o ni~el do passeio, não deve SOl' menor de 2 metros,
e quando o Dlvel do terreno for superior ao do passeio o
muro, gradil ou balaustrada deverá elevar-se sobre o terr~no
pelo llleD?S 1.'''70 para o m~ro ou gradil e 1.'''20 para balaus-
trada. SI o grade do passeIO for em declive, o muro gradil
ou ?alaustrada deve ser construido em patamares 01; lances
horl~ontlles, com as altur!ls acima indicadas, a menos que o
gradIl ou os balaustres sejam sutados verticalmente segun-
do o decli ve do passeio. '

d) Os muros ~e~em ser construidos de tijolos, podendo
ter a espes~.ura mllllma de O,lU125, com tanto Que sejam refor-
çados por pIlastras, com a secção minima de 0."'375 X Ow375
esp~ç~das pelo men~s de 2.'"50 de eixo a eixo; deve:n se;
enClmados por corlllJa ou cordão, com saliencia de 0,"'062 de
cada lado do paramento dos muros e das pilastras;
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c) Os gradis e balaustradas devem ser assentados sobre
baldrarnes e embasamentos de alvenaria de pedra ou tijolo
com a espessura mini ma de O,m50 e a altura minima, so-
bre o nivel do passeio, de O,m65 para os gradis e de O,m00
para as balaustradas.

fi As balaustradas devem ser encimadas por capeamen-
to argamassado e rebocado a cimento e moldurado por cor-
nija do lado da via publica; devem ser reforçadas por pi-
lares, com a secção minima de O,m3i5X@,m375, espaçados
de 2 a 3 metros.

g) As pilastras de muros, bem como os pilares de ba-
laustradas e gradis não devem sahir do alinl1amento da yia
publica.

h) Os muros. gradis e balaustradas do lado da via pu-
blica devem ser sempre pintados a côres e não simplesmen-
te caiados ou pintados debrllnco; os gradis devem ser
sempre pintados a 0100.

!3 2.' Nos alinhamentos das avenidas e praças, bem
como em frente aos predios affastados do alinl1amento das
ruas, ti obrigatoria a colIocação de gradis ou balaustradas
pelo menos na metade da frente do terreno; e bem assim
nas esquinas de vias publicas, em que o gradil ou balaus-
trada dove ter pelo menos cinco motros de extensão em
cada alinhamento a partir da esquina; não sendo permit-
tido neIlas a construcção simplesmente do muros.

!3 3.' Os muros divisorios de vropriedades differentos
devem ser construidos de tijolos com alicerces de alvenaria
de pedra, e devem ter altura minima de l,m 80 acima do
solo, om ambas as faces; a espessura minima dos alicerces
deve ser de O,m50 e a profundidade minima de O,m60, d~-
vendo ser construidos ae pedra, com argamassa de cal e areIa
até Om20 acima do wlo em ambas as faces; as paredes
pode{n ser de O,m125, reforçadas por pilllstrlls, com ~ecção
minima de O,m 375XO,'" 375, espaçadas de 2," 5U de. eixo a
eixo. Quando o nivol do solo de um lado ficar mais olova-
do que do outro, o muro até o nivel do solo .mais 01eva:10
deve satisfazor as condições dos murOll de arrimo.

!3 4.' Na zona urbana não é pormittido o. fechamento
definitivo dos terrenos nos limiteI! das proprIedades, por
moia de cercas de arame ou de madoira e de muros do taI-
pas ou de adobos.

Art. 59. Os terrenos suburbanos devero ser fechados
por muros, gradis, balaustradas, cercas de aJ;'amo ou de
madeira, ou por cercas vivas contanto que se~am pod~das
de forma quo não estendam galhos para as ViaS publ,lCllS,
observllndo-so quanto aos muros as UiSposlções prescrlptas
para a zona urbana.

Art. 60. A obrigação e onus da construcção e da con-
.servação dos fechos nas linhas divisorins dos terrenos cabe
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aos respeotivos propl"ietarios confinantes em partes eguaes
com re/aç1io a cada limite. '
um ~ 1.' QUIlnd~, porém. fôr neressaria a construcçl'io de
'd muro d" arnmn de terr"!!, em cOllsequellcia d" haver
S,I o 6~f'aVlldu ou Ilter'rado o t-rreno /Ie um dos lados dn
llDlaa,~Iv'sorl~, a obf'illação e onus da constlucção do muro
de arrlmoj ate o Dlvel do ~ó/o mllis elevado cahe exclusiva-
mente ao pro~rietario do terreno excavlldo 'ou aterrado.
1
. 1 ~ 2.' . O.eIxo dos muros divisorlOs deve coincidir com a
III la de lImIte dos tefl'enos.
d ~?' Quando um pT'Oprietario, cujo tl'rreno ti ver 'sido
~ ~\~lrl~O com as condições elltabelecidMe no Decrelo
t' , e 31 de outubro lie /898, tiver concluido a par
'l.<lo muro ou ft:lcbo que lhe compete, Il Prefeitura so-
tCI.ta,ja. por elle a dar pr ovidencias, intimará o pro'p'ie-
arlO V)8IDht?a construir a outra parte dentro do pra-
zo .de 90 ~Ia~:_ fi ,do ."ste p/'azo sem que tenha sido Obll-
dec!d", a Jntlmac,:ao, ser a imposta pela Prefeitura umli multa
ao )Dfractor, que ~erá alem. di~sn obrigado a depo.itar no
c(,fre da mesma n Impoltancla equivalente ao custo da obra
se~undo o or:çamento que será feitfl pela DirelJtoria de Obras'
~ ImportllnCla do depo8ito sllrá applicad» /1,0 pagamento d~
"espeza de .construcção do fe~h:> que a Prefeitura mandará
lazer.

~ 4.' Caso porém o terreno vizinho esteja vago ou de.
voluto, o, onU8 da construcção do muro cabe exclusivamente
ao proprletll.'IO do terreno oceu p'ldo.
i !'l 5.' O proprletarlO sujeito á servidi'io natural, pela
s t~llção de seu terreno em p/ano inferior ao do vizinho e'
obrllPado a t' •~ consen Ir que passem por seu ter'reno lIS aguas
pluvlaes e e~canamentos de aguas e es:.!Otos,derivados dos
terrenos domlDant~s, reRpeltad.s tanto quanto possivel as
su.as ca~~l! e bemfeitorias. Para ~sse fim deve permittir que
;eJllm feitos n08 m.uros divisorios boeiro8 ou aberturos que
urem Illri1spensavoIs e que não podel'ão fler por elle8 ta.
pados sem Ilccordo com o vizinbo ou licença da Pr"feitura ;
da. m~smt1 fórma !1~0poderá aterrar SilU terreno tornan'lo o
Sup'wl?r ao do vhllnho, Rem d'lixlI.r sargetas e boeiros ne-.
ce~sarlos pilra o e~coamento das aguas pluviaes dos terrenos
~ormnantes. Aos Jnr,'actor~s das diMposições anterioros serão
I~poslas ~s multas que no ca~o couberem a juizo do Prefei.
t, e serafl abert.,!!.s pas~dgen~ pelo pessoal da Prefei-
tura, a cust>l. dlJ delJnquellte.
, ~ 6..0 Em caso de r1eMaccórdoPlltre IlS partes, compete
a P!,?ft:lltura s6mf'nte 111"rCal' d, finitla'mente a posição dos
boeuM e enca namento~, escolhendo li solução que harmonize
ttanto quanto pos~lvel, IIS ccJnveniencias technicRs e os in~
eresses dos proprietarios.

~ 7.° ~s sal'getas, regos e canaes para escoamento de..
aguas plUVlROS,devem ser arastados dos muros e paredes das
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casas, pelo menos, I metro, a menos que sejam calçadas de
pe trll e r ••junct Idll.~ a c m'mto.

Art.. 61. ÀS dis O~i«;õ's A8t beleoiu/ls no~ Ilrt.i!l1Q'nt'l
r 01'''11 !l bre fJCtiMl1lt",tude terrenOll, quer ul'h ,no~ qu lI'!lU
bllrt>/InOll,sll.n eonslder>tdos como condit;õ 'll es '''IlCI.'''~ ,1,1
li quisidl.O e alienação dos terrenos ft:lita pelo ~,t.do ou pelt
Pr"l'eitura.

~ 1.0 O prazo para construcção dos f,~ch(tsdos lerr"lIos
é Iil1lltado ao prazo das edirtcat;ÕeR, nl'to Stl consioltlrando
como dtlfinitivamente occupados, embora e:ltejllm et\ltl-
cados, os terrenos que não estiverem int.eiral1l,~nt, f,.ch;l-
dOllnf!. r ,rma e tabeleciua por e.te Regulamento. Filiam
sujeito:! a !lerem ,lelJ!arlldo; vagos o~ I••te. qU'i nã'l e~'tl-
ver'••m elii t!CIl'tOR; q lIanto ao lote e,lirtc vi'), t1evc,,'á ser
impn,h ao pr p"j.tario uma multa miln-al, arhit,'a,la p'ilo
Prefeito, pelo tempo que exc .der ao praz I •••t'lholelJIUO na.
e"CI',pr,III'1ide venda do 1erre no, ate \in.1 cO'lclu 1í) ,ia f ,-
ch',; pnderá. todavia o Pref"lto obrig Ir o P"OJrl"t !f'io in-
cur.o na di!!po.içào ante ior, a <lep08ltHr n'l C'llre da Pr ,.
t"iLurll. a import n.:ia equi valente ao CUMtI da construcção
dos muros. de ;lccordo cum a disposiçll.o do palagrapbo :i.'
do Illt go antl'rior.

Al't, 62. Na construcção de muros de arrimo de terra.s,
quer em cortes quer em aterroR, devem ser ob~ervadas 3.8
leis da resistencia e regras de construcção, attendendo.se
ás condj"ões tecbnicas relativas a cada ca~o.

!3 I.. Taos muros devem ser construidos de alvenaria
de pedra, com lIrgamassf!. de c ,I ou de cimento, conforme
a notureza da terra, poden,lo tambam ser construidos de
pe Ira secca sem argamassa. qu<tn,lo não se acharem no
alinbament, d I via pub ica ou na Iinb'l. divi80.ia de pro-
priedades di1f~rent6s e não sUPPol'tarem e Iitlcações.

~ 2.' O paramento externo, quantIo no alinbamento na
via publica, n1l0 póle ttlr f,'uto ou tolu,ie maior dtl 1/10,
nem ter degráos, nem contrafortes e nem sabir fóra do all-
nhllmento.

!3 3' A8 espessuras devam sár indicadas pelo caloulo,
segun lo a naturez;~ da terrd, a altUl'a do c6r(e ou do aterro
em relaç1ío á do muro e ás cargas 1l.,'ci,Jen1ar,)se perma-
nentes que e.te sUPP'Jrte directa e indirectament,e. Para os
casos commun8, quando a altura, do muro for eg-ual á da
CHVllou do aterro e a l'uperficie do terreno sustentado pelo
muro for de nivelou ligeiramente inclinada e n:\o suppor-
tllr sobre CHr.ralIccident I ou permanent"" sendo aléln 'Ii"so
a terra eommum. llrgtl.JRa secc", vegetal, pouco arenl's't
cujo talUlle n .tural ul\o sllja inftlrior li. 3 ,10 base por 2 d~
altura, p6tIem ser ad ptlld>ts as 80guintes e,pes~uril", mtl-
didas no IOPO ou pal'te .uperior do DlUI'O,comprehenden-
do se a altura deste medida verticalmente do plano Bupa-
1'101'do a.lioerce ao topo 011coroamento dI>muro.
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I.' Para muros com os dois paramentos vertica'es a es-
pessura devll ser egual a 1/3 da altura pelo menos.

2.' Para muros com paramento interno vertical e o
externo com fl'lito ou talude de 1/5 a 1/10, a espessura no
topo deve ser relativamente de 1/6 a 1/4 da altura.
. 3. . Para muros com paramento externo vertical e o
mterno com fruto de l/fi, a espessura no topo deve ser de
1/4 da altura.

4.' Os muros com fruto de I/lOna paramento externo
e de 1/6 no interno, devem ter espessura no topo egual a
1/6 da altura.

5.. Os muros com paramento interno vertical e o
externo em degráos de metro em metro com ressaltas de
0,rn29 de largura, devem ter a espessura' no topo egual a
1;5 da altura, ou egual a 1/4 da altura para degritos com
resaltos de O,mlO.

6.° 08 muros com paramento externo vertical e o in-
terno em degráos de metro em metro, com resaltos de 0,m20
de largura, tem a espessura do topo egual a 1/4 da altura'
e se o paramento externo tiver o fructo de 1/10 ou degráo~
de metro ~m metro com resaltos de O,rnlO, a espessura do
topo podera ser egual a 1/6de altura.

!3 4.° As espessuras acima indicadas referem-se a muros
de alvenaria com argamassa; os muros de pedra secca de-
vem ter as mesmas espess~ras, porém augmentadas de 1/4.

!3 5.° Os muros de arrImo podem ter espessuras meno-
res que as indicadas, se forem. reforçados por contrafortes,
espaçados de 3 metros no maxlmo, que offereçam as devidas
condições de resistencia.

!3 6.° Em todo caso,. .qualquer que seja a altura do
muro, a sua espessura mlDlma não deve ser inferior a ° m60
salvo para os muros de empedramento de córte ou aterr~
com paramento externo taludado de I por I, I por 2 e 3
por 2, nos quaes a espessura no topo pode HeI' de 0,rn30a
0,m60, augmllntando para a base de cinco a 20 centimetros
por metro, segundo o talude.

!3 7.° Os muros de arrimo, cuja altura for maior de 2
metros, devem ter pelo menos um dos paramentos com fru-
~to ou em degráos, quando não seja reforçado por contra-
fortes.

!3 8.° Os alicerces dos muros de arrimo devem ter es-
pessura e pr(l~~ndidade convenientes para a boa distribuição
da carga .• de forma 9ue o terreno não supporte mais de Ik.5
por centlmetro quaarado. Em todo caso, 08 resaltas do ali-
cerce sobre os paramentos do muro não devem ser menos
de 0,m30.

!3 9.° Os muros de arrimo, até 5 metros de altura, que
supportarem dlreclalnente sobre si paredes externas de pre-
dlOS, podem ter no tOpO a espessura mínima de o,mao e o
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paramento externo com rructo de 1/10, ou com degráos de
metro em metro com resaltos de O,rnIO.

!3 10. Os terrenos, em rampa, nas proximidades de edi-
ficações construidas ou em construcção, e de almhame.nto
de via publica devem ser sustentados por muros de arrImo
ou de empedr~lIlento, sempre que a rampa tiver declividade
maior que a do talude natural (que e de 3 de base por 2 de
altura para as terras communs e seccas) e quando a linha
do talude natural passe a distancia menor de tres metros
da base da construcção ou do alinhamento da via publica.

!3 11. Não é permittido rllzer excavações nas proximi-
dades de construcção existente e abaixo da linha do talude
natural da terra, tirada a l,rn50 pelo menos de distancia da
base do alicerce da construcção,' nem razer aterros a menor
distancia de tres metros, medida do pé do aterro, salvo
caws especiaes, com prévia licença da Prefeitura, que d.e-
terminará as providencias necessarias, observando.se a dIS-
posição do paragrapho antecedente.

!3 12. Os muros de arrimo devem ser protegidos por
sargetas na superficie do sólo e por drenos construidos na
parte posterior do muro, em que Re deve deixar pequenos
boeiros para ebcoamento de aguas de infiltração.

13 13. Quando a terra a sustentar for muito humida ou
muito arenosa, o muro deve ter espessuras mais reforçadas,
segundo os calculos e deve ser construido com argamassa
de cimento, razendo-se previamente a conveniente drenagem
do terreno.

Art. 63. Todo proprietario de terrenos, na zona urbana,
é obrigado a fazer os passeios na via publica em toda a
frente de seus terrenoll, dentro de 2 mezes depois de conclul-
da li fachada do predio, sob pena' de multa de 30$000
por mez qo:e exceder deste prazo, podendo tambem o Pre
feito obrigaI o executivamente a recolher fiOS corres d~ Pre-
feitura a lInportancia eq uiva lente ao custo do passeIO, se-
gundo orçamento reito pela Directoria de Obras, que man-
dará depois construir o passeio.

!3 1.0 Os proprietarlOs de predioa já construidos, que
não tenham reito os respectivus passeios são obrigados a
razel-os no pr1'ZOde 2 mezes da data do presente Regula-
mento, e na falta ficarão sujeitos ás mesmas disposições
acima estabelecidas.

~ 2.° A' obrigação de construir os passeios nas frentes
dos terrenos urbanos, são tambem appllCaveis as disposi-
ções do art. GI e seu paragrapho, deste Regulamento.

Art 6-1. Os passeios construidos na via publica deve-
rão preencher as seguintes condições:

!3 1.. Ter a largura minima de 2 metros nas ruas e
2,m50 nas avenidas e praças, excepto na avenida Affonso
Penna em que a larKura ser~ de 3 metros.
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g 2.' Devem ter a inclinação transversal de O,m 01.'
O,m03 por metro sejZundo a declividade da rua e a longitu-
dmal parallela ao jZr"de da rua, segundo o nivelamento ue-
termin~do pela Preftjitura.

g 3.' Oevem ser gUllroecidos de meios fi('8 de p ••dra,
grani to ou Ilnei~, com as selluintes dimensões: O."U1<0 tle
comprimento minimo, O."U20 de largura na C.•ce ~uper o' e
0,1045 de ultura minlma ; a Cace superior do meio tio, bem
como a lateral na altura de O," 25, e as dos topos devem
ser devidamente la vradas a picll.O e regularmente aplai-
nadas.

~ 4.' A face externa lateral do meio fio deve ficar a-
prum"da e paraI/ela ao alinhamento da via publica. N'J.s es-
QUinas de dUHs ViM publicdll, que se cruzem em angulo re-
cto, os alinhamentos dos meiol! fios formarão anguJo. re?to,
ainda que o canto do predlO OU muro da esqulDlI. seJa oila.
vado.

g 5.' Nas esquina~, porém, de duas vias publicllS que
se cruzem em angulo agu lo, o canto do pa~8eio deve Iler
chanfrado paI'lI11elameote As faces do prelJio ou muro, e en-
tão a largura do passeio no canto oltavado dele ser de 3
metros.

g 6.' Os passeios pôdem ser: a) de laltes l1e pedra ll;t-
vrada a picão na face superior, b) de asphalto, c) de ladri-
lhos ou de pedra pla~tica, J) simplesmenle cimentados.

~ 7.' As lages de pedra devem ser de granito, gueis,
calcareo ou grés, com O.m05 de espessura pelo menos; a
face superior deve ser perfeitamente plana ou desempena-
da, não devendo entrotanto ser lisa Ol! escorrelladia ; a mes-
ma face deve ser esquadrpjada e as suas dimensões não de-
vem ser menores de O.'" 90 X 0.01 45 ; as l .•ges devem ser as-
sentadas sobre ar ••ia e s bre um lllito de terra soccada ou
aplloada em camadaS, ate O.m20, nu sobre oascalho soccado ;
as juntas das lages devem ser perfeitamente lavradas, planas
e unidas com argamassa de cimento.

g 8.' Para li constru('çllo dos pasReios de asphalto, deve
ser previamente bem so~cada a superl1cie do tefr'eno paral-
lelamente li do p~s.eio; sobre a terra se extl'n<ierá uma
camada de concreto ou de casclllho simplesmente, com a
espessura rle O." 10. a qunl deve ser perre1t'lmente com pri.
mlda e regularizada; sobre estq se extenderá a camada fie
aspha1to com a eRpessura de O" 05 a qual deve ReI' tambem
comprimida por meio de rolo. O asphalto deve ser prepara-
do no local ria construcção.

~ 9.' Os ladrilhos e pedras pla8tic8s devem per de ci-
mento ou de j!res compri,,,irlo, não sendo permittidos, nos
pa~8eios, o emprejZo de ladrilho. dA b"rro, de louça e de
m"rmore liso; a superficie dos ladrilhos não deve ReI' in-
teiramente lisa, mas sim a~pera ou provi la de pequenos
sulcos, afim de evitar o escorregado. Os ladrilhos e pedras
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plastioas devem ser assentados sobre uma camada de con-
creto Je ('ai 011 de oimento ou sobre CAlcaria de pedra. com
interposição de uma camada de cimento e areia em pHltes
egu~eN, ,'e furma que t1qUtlDl liam unl~o~ e a sua superllcle
per feit~mellte rt'gr' •.d l NAo é pt'I'mltlldo O llssentamento
de Illdr'llllos e de p' dr~s pla-tieas directamente sob, e a te' Ta,
nem talllbem o emp('e~o de b"l'ro na ar gaml1ssa do concre-
to ou de e.-calho sllnplesmente.

@ 10 Os passeios simple~mente cimentados devem s~r
feitos de concreto de cimento ou calç"das de pedra, revesti-
dos de uma camada de r"boco, rie cimento e areia, na pro-
porçllo de I por 3, com a es essura minilIl~ de 0."025,.e so-
bre esta uma outra (am"da de reboco ele cImento e 111ela em
pHrtes e;/uaes, com a e"pessura de 0..m005, con'primindo se
t •.do o revestimento rom rolo aprupr'lado e de forma que a
superficie do pllsseio. devendO ReI' regularmente plana, não
tique InttJÍramente lisa e escorrelladill. O reboco de cimento
sobre concreto deve ReI' ~pplica'lo emquaut" e8~e estiVer
fresoo e no mesmo dia em que o mesmu for feito.

@ 11. O concreto para cODstrucção de passeios deve ser
feito' com pedra britada ou cascalho la.vado, cImento ou cal
e a"l'ia, na proporção de I parte de Clmen~o ou rie mIl, 3.de
areia e 8 de cascltlllo; e de.pois de estendido Ilobre o le,lto
deviuamente soccado, será tllmbem por sua vez comprimido
por meio de rolo ou de maço;

@ 12. As c~lçHdllS de pedra para receberem ladrilho ou
reboque de cimento, dev~m "er feitas de pedras d~ peQuenas
dimtHIsões, de forula approx'madllmente t"trlledrICi1.e pyra-
mil/ai aS8entadas soore areia, com vert'ces para baiXO, ror-
mandl') na parte SI1 erlor uma supertlcie regul!lrmente pla-
na depois de comprimida a calçada conveD1entement~ a
DJ~ÇO ou soquete; a8 j11l1tas e inter8ticios na parte superl~r
devem ficar abertos para se encberem d~ argamassa l1.e CI.
mento, quando fur'em assentados os ladrilhos ou reve~t1da a
call;ada de reboco.

Art. 65. Os proprietarios 8ão obrigados a conservar 08
respectivos plisseios em perfeito estado, concert.ando 08
quand •• se achem dl1mnificadoR, sob p ••na de multa de 10$
a 30WOO; podendo a Prefeitura manrlar r6zer (\S reparos p0,r
conta do proprietario, que será obrijZado .a recol~er executi-
vamente ao corre daquella a ImportanCla eqUlval~nte ~o
cu~to do serviço, segundu o orç mento fdito l'ela Dlrectorra
de Obrhs. .

@ I o Os passeios já existentes, que não tenham Sido
feitos na fÔrllla das di~po8ições deste Rtlgul<lmento, deverão
ser l[Iteiramllnte rec.,nstI'uidos de accordO com ellas, qUlln.
do llCd'"m damnitlcadall.

Art. 66. Od pnsselOs devem estar sempre francos, não
S6 eonstlntindo nlllles a collocação . de guarItas, klOsques,
postes ou depositas de materiaes de qualquer natureza, que
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impeçam o transito, salvo os casos, previstos neste Regula-
lI!ento, de construcção, reconstrucção ou demolição de pre-
dlOS ou do proprio passeio.

!!i 1.0 As ~guas pluviaes provenientes de telhados e de
terrenos domlDa~tes devem ser conduzidas por baixo dos
passeIos e despejadas nas ssrgetas das vias publicas' na
forma do "rt. deste rogulamento. '

CAPITULO VII

!lA EXECUÇÃO lJE OIlRAS

Art. 67. Ninguem .poderá dar começo a construcção,
reconstrucç~o ou demolIção de obras sem ostar munido do
alvará de Il~ença. ~ do exemplar do projecto approvado,
quando este 101' eXigido na I'órma do capitulo I deste regu-
lamento.

!!i 1.' O alvará e o exemplar do pr(\jecto approvado de-
vem ser conservados no 10cl,\Ida obra, pal'a serem apresen-
t~dos aos agentes da Prefeitura sempre que estes o exi.
~~m. '

S 2.' Os construotores responsaveis pela execução das
obras e, na falta destes, os proprietarios, devem assignar se
e datar no verso do ah-:ará o no exemplar do projecto, os
quaes serãu tamb~m Visados pelo tlscal da Prefeitura, ante!':
de começar propriamente a cODstrucção da obra. Os cons.
t~uctore~ devem, além disso, communicar por escripto li
Dlreotorla de Orras, que assumem a responsabilidade da di-
creçlio da obra., prevenindo antecipadamente o dia em que
de a oomeçar a construcção da mesma.

Art. 68 .. Nenhu.ma. ~onstrucção ou recon strucção de
obras po.dera ser prlDClplada sem que tenha sido determina-
do, preViamente, pela Prefeitura, o alinhamento da via pu-
blica,. em frente á mesma, e bem assim o nivelamento do
passeIO na zona urbana. .
. !!i 1," O a~inhamento .e nivelamento devom ser reque-
ridos a Prefeitura anteCIpadamente pelo proprietario ou
const:ucto~ da obra, e EÓ serlio dados depoiH de expedido o
alvaro. de licença para a construcção, no qual será lançado
p.olo agente competente da Prefeitura a nota de haverem
bldo dados os mesmos.
. Art. 69. Quando as paredes ou muros comtruidos no

allnbamento de log~adoUTos publicas, se achem a 1 metro
de a!tura 80br~ o Dlvel do passeio ou sobre a grade da via
p~bl1('a,. devera ser feita pelO constructor oommunicação á
Dlrec.torla de Obras, atlm de que esta mande verificar a con-
formidade da construcção com o alinhamento ; e da mesma
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forma na construcção dos pasReios, depois de assentados os
meios-fios, deverá ser feita identica communicação para a
verificação do nivelamento; sob pena de multa, do embar~o
da obra até se proceder a verificaçã.), e de demolição d,L
mesma, se se verificar que el1a não está conforme com o
alinhamento e nivelamento dados.

!!i 1.' Os constructores devem conseT'var as ostacas tin.
cadas pelos agentes da Prefeitura, para determinaçlio do
alinhamento e nivelamento, até a conclusão das obras, de
forma que não sejam as mesmas deslocadas, sob pena de
multa de 5$ todas 'as vezes que for necessario restabeleceI-as
e de 50$000' quando ficar provado que o deslocamento I,,?i
proposital e por má fé, e neste CB~O serão tambem de~oll-
das alJ construcções, que não estIverem conforme o alinha-
mento e nivelamento primitivamente dados.

!!i 2.' Deverá ser tambem requisitada a veriticaçlio do
alinhamento e nivelamento, se as obras não forem começa-
das dentro de 8 dias depois de dados os mesmos, e neste
caso deverá ser paga previamente pelo const~uctor ou pelo
proprietario a taxa de 5S pelo trabalho de verificação.

Art. 70. Nas fachad1is oonstruidas nas frentes dos ter-
renos deverá corresponder ao alinhamento do logradouro
publico a prumada da parede, pilastra ou columna mais sa-
liente, na parte comprebendid_u em .l.'u 00 o l.lll 80 acima do
passeio; assim nas casas de para0,. cUJoembasaD;len.to.se elevar
a mais de l.,u 00 sobre o passeIO, deverá comcldlr com o
alinhamento o prumo do mesmo embasamento na sua parte
mais saliente e mais alta de um metro.

!'3 1.' As molduras, cornijas, saccadas, poderão ficar
{ora do alinhamento, observadas, porém, as disposições do
art. 33, S 3.', deste regulamento.

S 2.' Nos muros, gradis ou balaustradas, construidos
nas frentes dos terrenos, devem corresponder ao alinhamen-
to da via publica as prumadas mais salientes, comprehendi-
das entre I.m 00 e l.m 80 acima do passeio no ponto mais
baixo dest.e.

Art. 71. Para a construcção de muros divisorios de lo-
tes de propriedades di1ferentes. deverá ser. reque!,i?a J?re-
viam ente á Prefeitura a determmação das linhas dlvlsorlas,
quando estas forem determinadas pela planta da cidade e do
accordo com as escripturas de venda feitas pelo Estado ou
pela Prefeitura.

Ar. 72. Antes de dar começo á construcção dos alicer-
ces de predios urbanos, deve o respectivo constructor fazer,
em presença do fiscal da Prefeitura, a sondagem do fundo
das cavas por meio de varas de ferro ou aço; e quando se
observe algum facto anormal deverão ser tomadas as devi.
das precauções para garantir a solidez da construcção, as
quaes serão indicadas pelo director de obras nos oasos es-
peciaes.



-80-

~ I.' Quand.o nas cavaR fiO encantrem vestigi.os de CR-
vid"des .ou de p~nellas de formigueiras deverã.o as cavas ser
ab"rtl1s ate a profundi jade tlIDque des"ppareçam taes VIl,S-
tigios, encllenda lltl,dep.ois a aber'tura feita de terra apü.oada
em c,m/ldas ~Ité o ,niv I do funda dos alicerces.

~ 2.' E' c.onvenlente tamuem, antes de começar a cans-
trucçã.o tle alicerces, encber ::s cavas d'agua e deixar que
esta se esc.oe por inllltr'açã.o, peJ.o menas durante daze boras.
Dtlpois de esgutadas as cavas deve ser a Cund.o dellas forte-
mente c.ompr,mido a soqueh .ou maç.o.

~ 3.' Quando a terren.o a edificar f.or bumida aa alaga-
dlç.o, dever- se ba drenal-a c.onvenientemente de forma a des-
secaI .o em t.oda a supertlcie accupada pela edificaçãa e
numa zana, em t.orna desta, de 5 metras de largura pelo
meDas.

~ 4.' Os dren.os devem SOl' fei ta~ de pedra britada ou
em Curma de boelros c.om escaaOJellta franco para a IlDba de
canaliz tção de esg.ol.as ulai,j praxima, com a interpasiçãa de
um ~ypbãa, .ou para qualquer cursa d'agua.

~ 5.' Cans'deJ'lIm-se nas mesma!! candições d.o paragra-
pb.o anterior ali tel'l'enos que, nila .obstante apparentemente
se, caN, nãa apresentem faCilidade de escaamenta de agu8s
pluvil,es.

S 6.' Nas terren.os que p.or sua natureza nã.o .o:f1'ereçam
as c.ondlções de inc.ompressibilidaole necessaria para resistir
a.o peso das edIficações, dever-se La empregar, nas fundações,
cancreta, e"tacadas de madeiras de lei, pilares de alve-
naria, tubas de concreta, as arcadas e antras mei.os em-
pregados 'na arte de construir segunda as indicações que
forem dadas pela direct.or lJe abrlls.

~ 7.' Nenhum predia p.oderá ser canstruida s.obre ter-
rena de aterra de farmação recente, que nãa tenba pel.o
menos oinca annos de cons.olidaçãa; salv.o se as fundações
se apaiarem directllmente sobre o saIo natural.

ã 8.' Nenhumpredia deverá ser caDstruid.o nRs pr.oxi.
midad~s de cursa d'agua á distancia menor de 10 metr'as,
sem que seja a margem daquelle revestida de alvenaria, de
pedra, f"zt:lnda se tambem a drenagem c.onveniente d.o
sub soja.

Art. 73. Quand.o as cavas para fundações tenham de
ser aber'ta •• á dl~tancla proxima de alicercoll de pal'edes de
pl'edlOs já con.tr'u'd"ll, a pr'ofundiLlade deUas nãa dt>verá ex-
ceder a das mesm.os "Jicerces, e quanda seja neces.ari.o
apr.ofundal as mais, será mdlllpenslivel previa licença da
Pl'efeiturl:l, que deter'minar'á as providencills ntlce""Rrias
al1m "e acautelar a segurança d.o predio vizinha; ficanda
cdmtuda a con.tr'uctor e a pr"pl'illtarlO da obra em cans-
trucçilo rellponsaveis pela damna que passa lllJ:f1'r'eraquelle.
Em taes cas.os as cavas devem ser abertas gradativamente e
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cbeias de alvenaria Ioga em ~eguirJa e par precauçãa as ~a-
redes d.o prerli.o visinha ~erãa e~c 'radas celn.ven entemen e.

~ l.' A Pr'ef~itura p.oderá exigir que ~I',Ja.a nCJVl1~anr
truc~ão afM.tada quant.o f.or necessa la da ex)stt:l~ie, t eSd~
ue a segurança de~ta passa ser aíf-ctada par aque a" en

~m yi,ta as cundições especlaes de ambas.e d.o tel re, a,
quanda o pr.oprit.tari.o dI\. canstrul'çã.o pr.oJPctada d nta 8.e
r. mptifique a executar t.odas as CJbr/lsqu.e furem b ermI-

~adlls para a segurança da c.onstrucçll.a eXIstente.
Art. 74. Não e permittid.o principalm~nte nas c.onstr:uc-

ções urbana~, .oempreg.o de materlaes de ma qualidade .ou Im-
1'.0 ri.os para .o fim a que se destinem, taes com.o pedras, em

~stfd.o de dec.omposição, peclrll~ c.ontend.o ,axydos ~etallicdi~
em abundanc a, tij.ol.os mal c.ozldo~, madetrae v~r esi;arddlls que nãs estejam n.o cerne .ou que tenbam SJldo Il~ ~s
em' epoC'a implopria, Isto e, de setembro a abri segum e
inclUSive. 'd r s~ I' Antes de dar c.omeço li c.onstrucçãa as a Icer~e
.o const'ruct.or deve reunir na lacal da ab.ra as materlas
necessarlas para as mesm.os, afim de que seJam exammadas
pel.o fiscal da Prefri'ura. ..' d

~ 2' Nãa e permittid.o a emprejra de tlJalas, am a que
requei~adas, na c.omtrucçl\a de alicerces e de baldrames
em cantacta com a terra, salva em arcadas. . '

~ 3' As canstruc~ões Ceitas c.om materlaes de ma qua-
lidade ~u ImproprlOs para as mesmas de,vem ser d"m.o-
lid>s por intimação da fiscal. e aa respectiva C!nstruct.or
será imposta a multa de 20,iOOO e da dabra na reJDc)~enCla.

Art. 75. Na ('anstrucçã(', reconstr'ucçãa e demallçãa de
abras sabre a alinbamenta de lagrad.ouras pubh<.os, na zona
urbana, antes de dar começa a sua execução" ê.ever-se-ba
cercar a frente da .obra, em tad.o seu c.ompltrt~ment<.>,com
tapamenta 'Pr.ovis.osia de madeira, que nã.o d.evera slllnr

l
fo~a

da alinbamenta. da mei.o fia, e que ficara até a c.onc U8 a
da 1'1entl! da .obra.

~ 1.' Na Crente d.o tapamenta deve ser c.ollocada duran-
te !lI<noites, uma ou mllis lanternas aCCe8/.1Spara prev~nlr
.08 ll'an,euutes tant.o a respl'lto da abra cama d.os m",terlaes
deposit/.ld.os na via publica.

~ 2.' E' probibida dl'p' sitar f<,>rada tapament.o .ou Cer?R,
n.o lagr/ldouro public.o, entulb.o, IIx.o ou quaesquer materl:ls
pr.ovenientt s da abra, slJb pena de multa e de remaçã.o .o
entulb.o per c.onta d.o can:.tructar.

~ 3' As terras pravenientes de cavas .• que nna can~e-
IlbaUJ dettictl s .or~aDlc.os,poderãa ser dep.o81tadhs n08 10l(ra-
d.our'.ospu blict's, n'i\.ocalç. das, cam previa auctorlzaçl:la d.o
di ectaI' de obras na local e pela f.orma par este IDdll'ada.
I ~ 4.' Nãa é 'permittido tambem de(Jositar materilles ,Ies-

tinbdos a abrall na via pubhca, 1'61'0.da tapamtnta, par tem-
p.o excedente d~ 72 baras e ainda assim na.o devem .os mate-
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riaes oceupar mais de 4 metros da largura da via publica nem
extensão maior que a da frente do terreno em constrncção
sob pena de multa e de perda dos materiaes que serão re-
movidos para o deposito da Prefeitura, senão forem reco-
lhidos pelo constructor dentro de 24 hor':ls, depois daquella
em que fôr intimado.

!3 5.' E' prohibido tambem serrar, falquejar ou appare-
Ihar madeiras, armar madeiramntos, fazer amassadouros e
trabalhar em pedra, com destino a obras, na via publica,
16ra uo tapamento; sob as penas do paragrapho an.
terior.

Art. 76. 08 andaimes elevados a mais de tres metros
do s610, devem ser construidos com a necessaria solidez, de
f6rma que oft"lreçam a maxima segurança aos operclrios 6
na via publica aos transeuntes; podendo para esse fim o
fiscal da Prefeitura exigir as precauçõés e providencias que
julgar necessarias.

!3 I.' Não é permittido carregar os andaimes com peso
excesilivo de pessoal e materiaes.

!3 2.' No caso de algum accidente por falta de precau-
ção ou incuria na construcção dos andaimes, será punido o
constructor da obra, com multa pecuniaria, variavel se-
gundo a gravidade do facto, além da responsabilidade que
lhe couber, na forma da lei ordinaria, pelos damnos e pre-
juizos occasionados.
. Art. 77. Para as construcções muito elevadas, como
torres, mirantes, cupolas, chaminés, etc., a Directoria de
Obras poderá exigir desenhos detalbados de andaimes e de-
terminar a" condições em que devem ser construidos. Nas
construcções communs devem ser observadas as seguintes
disposições :

!3 l.' Os pés direitos devem ser de madeira forte e sã
e quando se elevarem a mais de oito metros de altura,
devem ser de madeira de lei esquadràjada; devem ter a
secção transversal com 0,1ll 15 de diametro na base, quaudo
fôrem de madeira roliça, e para madeira esquadrejada
O,m 075 X O,IU 112. Quando a altura do andaime exceder de
oito metros: os pes direitos terão até essa altura a secção
minima de O,m 075 X O,"' 152, e d'ahi para cima O,Ill 75X O,'u 112.

O afastamento eritre os pés direitos não deve exceder
de 2, '"50, devendo ser enterrados pelo menos O,m 50 na
base. Os pés direitos, acima de cinco metros, devem ser
firmados por traves cruzadas em forma do X pregadas nos
mesmos; nas emendas devem ser amarrados com arame ou
tiras de ferro, e as suas extremidades, unidas pelo menos
um metro, serão appoiadas sobre chapuzes pregados.

!3 2.' As travessas devem apoiar nas paredes e devem
ser amarradas nos pés direitos com arame ou tiras de ferro
e apoiadas sobre chapuzes ou tacos pregados naquellel!.
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!3 3.' Em cada andar ou patamar dos andai.mes devem
ser colIocadas duas traves horizontaes, uma dlrectamente
sobre as travessas, sobre a qual se collo~am. o~tras traves-
sas, dividindo os intervallos entre os pes dIreItos p~ra re-
forço das taboas' a outra a um metro sobre o llIvel ~o
andar, amarrada n'os pes direitos e be~ firme, atim de servIr
de corrimão e evitar quedas de operarlOs.

!3 4.' As taboas empregadas nos andares, s~bre as tra-
vessas devem ser de madeira forte e sã, desprOVIdas de .nós,
e com 'a espessura minima de O,m 03; devem ficar bem Jun-
tas, forrando toda a largura do andaime; na borda exter.na
do andar deve ser colIocada uma taboa ao alto, pregada lD-
ternamepte nos pés direitos e ~nida ás outras do andar,
afim de evitur a quêda de matenaes.

!3 5.' As escadas colIocadas nos. andaimes devem ter a
necessaria solidez, devem ser apoIadas. e escoradas de
forma a i~pedir a nexão .em to~os . os ~entJdos e ~eyem ser
collocadas com a convemente lDcll11açao, que p.elmltta aos
operarios subir e descer com facilidade e segurança.

!3 6.' Os andaimes, construidos na frente das oht:as
sobre a via publica, não devem ter largUI:a malOr
que a do tapamento dentro do. qual devem ~er f~itos; não
podeni ter travessas ou quaesquer peças mats salientes que
a prumada do mesmo tapamento. .

!3 7.' Não é permittida a colIoc~ção de escadas ou es-
coras sobre a via. publica, em sentIdo tr.ansver~al ~ esta,
f6ra do tapamento: salvo cas~s de necessld~de IU,stlncada,
com prévia auctorlzação do Dlrector de Oblas quando não
houver perigo iminente.

!3 8.' Não é permittido atirar eniulho 011 quaesq~er
materiaes dos andaimes para o lado da rua;. devendo ser
tomadas as precauções necessarias atlm de eVItar li; queda
casual dos mesmos, bem como a producção de P?elra, que
possa incommodar os transeunies e morad?res vlz111hos.

Art. 78. Os andaimes e tapamento~ feItos na frente da
obra sobre a via publica devem ser. retirados logo que a fa.
ehada esteja t'Xternamente conclUIda, devendo a construc-
ção desta ser mais activada que a do resto da ?bra, atim
de não se estorvar o transito publico por mUIto tempo,
sem justo motivo. ~ .

~ I.' Retirados os andaimes e tapamentos dev.e ser el-
ta completa e geral limpeza do logradouro pubhco fron-
teiro á obra removendo-se todo ? entulho, para o lo?al
destinado ao' despejo do lixo da cIdade; devendo ser fel~o
pelo consiructor o reparo dos estragos causados no passel.o
e calçamento da via publica, e na falta. d.e~tes o llltUPI-
menta dos buracos deixados pelos pés dlrelto~; sob pena
de multa, mandando a Pref~itur~ fazer o servIço por conta
do constructor ou do propr16tarlo.

D.M.-6'
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Art, 79. Terminada a construcção ou reconstrucç'lo de
qualquer predio, o respectivo constructor dará aviso por es-'
cri IJto a Pl'er'eitur<1, ali 1Il de que esta mande examinar o
pref1io e verdlcar se fui execut'tlio o projecto apprdvado~'e
se foram observadas as prescripções das posturas.

~ I.' Este exame ü"verá ser effectuado dentro de tres
dias, da data da partici pação escri pta, e é elle o oomple-
menta de outros q lIe devem ser realizados no correr da cons-
trucção.

~ 2." Antes de ser feita a visita: de que trata este ar.
tigo, não será permittida a ocoupação do predio; salvo a
instlll1ação de machIDas, balcões, armf1rios, prateleiras dos
establ;llecimentos industr aes e comm'erciaes, que comtudo
não pô lem funccionar antes do exame.

~ 3.' Ao constl'Uctor que deixar de fazer a partioipação
bem COILOao propril;ltario que occupar o predio ant~s do
exame útflcial, será imposta uma multa de 50$ a. 100~000.

) , :.l' 11

CAPITULO VHl

DOS PREDIOS E CONSTRUCÇllE~ EM MAU ESTADO E DAS OBRAS MAL
EXECUTADAS. - DEMOLIÇÕES E REPARAÇÕES. - RESPoNSABI-
LIDADE DOS CONSTRUCTO"ES

Art. 80. Os predios, muros e obras de qualquer na.
turpza que por defeituosa construcção ou má conservação
Cl> hirem em ruina e offereçam perigo de deslJbamentll e os
que, por SUlJSmás condições bygibniclJs, forem considerll-
dos insaluhres, bem Ilssim toda cl,n'strucção nova que não
fôr' ex, cUlada de inteIro accordo ClOmo plano approvado
pela t"rl;lftlltura e com as prescrl p,ões regulamentares, serão
cond. mnados a r. par'ação ou a demoliçào na forma das dis-
POSiÇÕllSadiante tstlJbeJecidas.

AIt. 81. Slllão condemnados a reparação os predlos ou
partes destes é em gerlJl quae~quer con8tI'UC~Ões em mão
e~tado de conservaçãu que, não offerec!lndo perigo de desa-
b/lmento em ep, co. )'eJativamente proxima. possam entre-
tbnto vir a so1frer em ~ua solidez ou salubridade ou apre-
sentem mão a!lpecto para os logradouros publicas.

~ 1.' Além de outre s, ~el ão con!liderados neste caso;
1.' as paredes de facltlJdas, muros, gradis e balamtradas
no allDltamento de J<.gradouros publicus, cujas pinturas el'\-
teJam damnitlclldas e cujo reboco esteja pllI'C'ial ou total-
Dll'nte estragado ;,2.' (S pOI,lees, as portas, janelJas e cai-
Julhos qnt:bI'lJdos nas paredes.das fachadllS LU que não es-
tejllm pintadl s COnVelll€ntemente; 3.' os aI cos e vergas
<lavãos de portas e janelllls que estejam fendidos; 4.' os pa-

,
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vimentos assoalbados que tenham taba as ou barrotes apodre-
oidos eos ladrilbados ou cimentados, cujos ladrilhos tenham
se levantado ou cujo reboco esteja estalado ou estragado;
5.' os telhados em que seja necessario 8ubstituir terças, cai-
bros, ripas ou telhas; t5o' as vigas, barrotes e columnas
que não offereçarn as necessarias condições de resistencia,
con1'or'me os vãos e as cargas a supportar.

~ 2,' O proprietario do predio damnificado será inti-
mado pela Direetoria de Obras, a fazer os reparos neces-
sarios indicados na nota da intimação. dentro de um prazo
razoavel; lindo este não tendo sido obedecida a intimação,
sem motivo justificado, a juizo do Prefeito, será por este
imposta ao proprietario uma multa mensal ou quinzenal
até que eUe satisfaça a intimação, podendo tambem o Pre-
feito. conforme a natureza do caso, ob)'igar pxecutil'amenta
o proprietario a' recolher aos co!'res da, PI'ereituI'a uma
SúUJlIlliequiv!llente. ao custo e rep ,)'08 a fazer, segundo UI'-
çaml>nto feito pela DinctoT'Ía de Obrlls

Art, H2. O~ predios ou partes destl's e quaesquer con-
strucções que, pelo seu mau estado de conser'vação 011) OI'
defeito de construcção ou por quaesq uer motivos acciden-
taes, não estejam em perfeita estabilidade e ameacom pe-
rigo. de desabamento, e os que por suas má.. condições
bygienicas forem considerados insanaveis serão condemnados
a demolição em todo ou em parte, conforme a extens1\o do
perigo.

~ 1.' Além dos casos que possam occorrer, sujeitos ao
juizo do Director de Obras, serão considerados incursos nes-
te artigo os seguintes: I;' os muros e paredes que SlJhlrem
fóra do prumo mais de um terço de sua espessura ou que
apresentarem deslocamentos causados por pre.sões ou em-
puxus l"teraes a que não poss-m resistir. '

2.' Os muros e paredes qUG apresentarem !frandes fl'n-
das indicatb as de falta de resistencia dos respectlvo~ all-
celces e bsldrames.
, 3.' Os muros e paredes que não tenbam as e!lpeFsuras
necessarias para resibtir ás cargas permanentes a que este-
iam submettidos.

4.' Os muros e paredes, cujas fundações se arp~i~m so-
bre terreno qne não oflereça IlS necebsal'ills conJi ••õ~s de re-
sistencia.

5.' As coberturas, cujos m~deirarnentos estejam damni-
licados ou que não tenham siúo cllnstl'Uidos em condições de
resi~tellcia •

6.' 08 tl'ctos de estuque damniflcados,
7.' As tone8 e clJamlllés que sllhir~m fóra do prumo

1/3 da base, ou que Ilprf;Sf;nt"rem fendas v rtlcaes.
Art. 38. Quando a Directoria de Obras verificar, por

vistoria (elta pelo Director ou por algum de seus auxilia-
res technicos, que um predio ou construcção qualqu?l'
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apresenta perigo de desabamento no todo ou em parte, de.
verá notificar o facto immediatamente por escripto ao pro.
prietario e aos respectivos moradores.

~ I.' Na notillcação feita ao proprietarlo será este in-
timado a executar dentro de pr8ZO lixo as obras que forem
necessarias para garantir a estabilidade do predio ou da.
construcção ; ou a demolir os mesmos, no todO ou na par t!l
af'l'ectada, quando não for possivel concertai-os, marcando
se tambem para isso um prazo curto que não deve ser
menor de tres dias. a menos que o perigo seja imminente.

!l ~l.' Quando o proprietario não habitar' a casa e fór
ignorado o seu paradeiro, ou se residir fóra da cidade, as-
sim como quando o predio estiver penhorado ou sequestra-
do judicialmente, n notificação a elle dirigida sera entregue
ao inquilino ou depositario lellal do predio, e na falta deste
será publicada por edital pelo jornal of'!lcial, e neste caso o
prazo para cumprimento da intimação deve ser de oito dias
da data de sua publicação, salvo caso de perigo immi.
nente.

~ 3,' Os moradores do predio condemnado serão intima-
dos a descccupal o, no todo ou na parte 3ft'ectada, dentro de
prazo razoavel, que não deve ser menor de 48 horas, salvo
caso de perigo imminente, Uma vez desoccupad<" o predio
será fechado, e será fixado na sua porta pelo fiscal da Pre-
feitura um aviso declarando que o predio está em perigo e
inhabitavel, ate que seja reparado, quando não tenha de
ser demolido.

Art. 84. Da intimação feita pela Directoria de Obras
nos termos do artigo antecedente e dentro dos prazos neste
estabelecidos, haverá recurso suspensivo para o Prefeito e
neste caso terá o propriotario ou depositario do predio di-
reito a exigir uma. nova vistoria arbitral feita por dois pe-
ritos prol1ssionaes, dos quaes um indicado pela parte inter-
essada e o outro nomeado pelo Prefeito, que nomeará tam-
bem um terceiro tiesempatador no caso de desaccordo entre
os dois, primeiros.

13 ~,' Só'p~delão SOl' nomead()s pel'itos os engenheiro~
e arcllltectos diplomados e cs mestros de obras habilitados
perante a Prefeitura nas condições estabelecidas no capi-
tulo II deste Regulamento, devondo ser preferidos os diplo-
mados. .

~ 2.' A cada perito seri!. abonado um honorario de 50$
a 100\ à juizo ~o Prereito, correndo essa despesa por con-
ta do. propr)ej;~rlO ou seu reprosent&.ute legal, que tieverá
~eposltar previamente no cofre da Prefeitura li. respectiva
Importancm e tambem fornecer o pessoal e meios necessa-
rioll ao exame tios peritos. .

~ 3,' Os dois peritos primeiramente nomeados tieverão
aprase:ntar á Prefeitura feus laudos em. separado dentro de
tres d18s tia data da nomeação e o terceiro, se for .nomAado~
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deverá apresentar o laudLl desempat'1dor dentro de 48 .hor~s
depois daquella em que lhe forem conllados os dos dou; pri-
meiros. ..1 d~ 4.' Dos lAudos apresentados. á Prefeltura.sarão ua as
copias por certidões ao proprietarlO ou doposltarlO, se o
exigir, r 't13 5.' Em vish do parecer dos peritos" o Pr.e eI o pro'
nunciará a decisão final. odenando as prOVIdencias que de-
vam ser tomadas; não cabendo ao proprietario 011 li se~ re-
presentante dirdito a haver da PrefeitDra qualquer mde-
mnisaç1iO, sob qualquer pretexto. . .

~ 6.' Se decorridos os tres dias após a I!ltlmaç:lo. ou
oito da publicação d;) edital tie que trata o llrtlgo anterIOr,
o proprietario ou seu repl'OSent1nte legal não apre~ntar o
recurso a que se refere o presente ar'tigo. ou se ,delxaI' do
acceitar e de observar qualquer das condlçõilS aCima es~a-
belecidas o Prefeito ordenará as providencias necessarlas
afim de s'er impedido o perigo ou de se tor~ll:r elfe~t\va a
demolição, que será feita pelo pessoal da Prafeltura; a custa
do proprietario ou de S(}Ureprese~t!lnte lep;al, quando qual-
quer destes deixe de obdecer a intImação nos p;azos deter-
minados' ficando sujeitos á multa de 10030:;0 e a pena de 3
a 15 dias; se tentar obstar as providencias ordenadas pelo
Prefeito.

Art. 85. Quanto li. demolição de pret.lios conde~nnados
por insalubridade insanavel pela Rqpartição de Hyglene .da
Prefeitura, devem ser observadas as disposiç~e8 do artigo
anterior, versando porem o arbitramento excluslvame~te so,
bre a possibilidade e meios .de remover ~s causas de lllsalu-
bridade indicadas pelo medICO da Prefeitura. .

Art. 86, Quando o perigo do desabamento de um predlO
ou parte delle se tornar ,im01inente, amell~~ndo causar ,da-
mno aos transeuntes ou as constl'ucções VIZinhas, pod~ra a
Prefeitura mandar demoli l-o immedill.tamerrte sem mais tra-
mites que um termo a~sjgna'.lo pelo Qirector de Ohras e por
dois con ••tructores que testemunhem e attestem o facto, e,
em falta destes, por duas testemunh~s quaesquer, q~e não se-
jam empregad08 da Prefeitura, ou amda pela auctprldade po-
licial do local. Desse termo constarão ai! coudiçõ ~s em que
estava a construcção dem?lida e a razão da demolição e ser.á
o mesmo archivado na Directoria de Obras da PrefeI-
tura. 'd 'dArt, 87. As demolições dever;;o Eer feitas coI? as eVI as
precauçMs de forma a evitarem-Ee quaesquer mC1mmodo!
aOS transeuntes e moradores vizinhos e quaesquer damnos
ás coustrucções adjacentes.

13 1.' As paredes ou COIlstl'uCÇÕ6Sadjacentes ou ap?ia'
das a outras que devam ser demolidas, d~vem ser pr?vla e
lconvenientemente escoradas com COUç?elr8Sde madeira de
ei, sulficientemente grotlslIs, ou com tIrantes ou ~arras de
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;:~~O. O eS'loramento e outras providencias necessarias
çã o, empregados pelo constru~tor encarregado da. demoli-
IJJ~', a sua Cu~tll o u á do propl'ietario da cOflstl'UcCão deUlO-

ChM~ 2.' Ante~ de se dar começo á demolição de uma fd.-
go i;u:'fbret o ahnha~ento da rua, excepto no caso dd peri-
m nen e, deve ser fdltO o tapamento na frente da
fo~:~a, obsel:vanJo se quanto a este 6 aos andaimes que
as d' con.sl,rUldos, bem como quanto à execução do serviço

JSp~slções estabelecidas no Gilpítulo VII. '
inco~ 3. d Quando uma demolição prodl1zir poeira que cause
co mo o aCostranseuntes e moradores vismh08 deverá o
te ~st~llctor encarregado da demolição proceder á 'con venien-
dl'a rrlg'1a.çtãoddos paredes e andaimes e varrer duas vezes por

o el o a rua.
mOli~'ã4. ~ Sl'r\ responsavel o constructor que dirigir a de-
res ç, f. e uma construcção qualquer, e na f.lta deste o
tiv~:ec~~~ p:-opriet~rio" p•.loe a,'cidentes ou p~ejujzos que
á i .. g, r" devIdo li falta das nec •.ssarias precauções ou

n~ur la na dlrecção do s•.rviço da llemolição.
sem r,t. ~8. A~ actuaes conFtruoções que tenham sido feitas
mis- p alJla I1pprovllda pela Pref"ittlra ou pela extincta Cf m-
IiÇA~àO/ nstructora da n.ova C/1pitul estl'lo ~ujeitas a demo.
R 'I esllHque não satIsfaçam as condições do presente
egu amento.

x Art. 89. As ~bras Dovas em ('onstrucção em ue dei-
/rem de ser inteIramente observados o projecto aq rova-
g~I;~jl:nrre(eitura 011 qualquer ~isposição expre-sa ~l~s Re-
ue os da. Prefeitura, em vIgor, bem como aq uellas

~ á tuo:li~u~ ma execução .ou por emprego de materlae8 de
COllf1J' ' e úU Impropr'lOS, não 8u.tistlzerem as devidas
mnad çõei de solidez e hyglene, serão egualmente conde-
rez~ eall a demolll;ão em. todo ou em parte, segundo a na tu-
proprie~~;~~:II~C~t~llOdefe.lt?t'e ?s respectivos constructores e
mi d sUJeI os n.~multas e outras penas com-

nli as no pr'esente regulamento.
obraf3 I.' QUlllldo o ~sc~l.da Prel:eitura verificar que uma
po' de~ cO~lIltrucção IflCI~1Una dIsposição deste artigo de.ca:~ e avrar o l.tut~ de IlJ~r'acção 8 impor a multll. qu~ no
~'ão dc~uber, de,:"er~ IJnmedlatamente embargar a continua.
falta mesma, mtlmando o respectivo cOllstructor e na
delll.r~esJ:' o yroprietario, a reparar a falta com'mettida
dI', PlttZO fixo e razoavel, D110 inferior a tres
ali.

con"~ 2.' ~n cl\n!ltructor 011 p oprietnrio que cl)ntinuar a
ph ,LI ucç~o. de U llJa ,.br'a 1l0l bu jlad ii tlll fórl/l8 f10 pur/lI! a.
da o <interlOJ, sem que .te~h<i reparado as faltas commetti-
le:~ndt :ccordo COIII a mtlJnação feita ou som que tenha sido

a o o embar~o pela auctoridade competente, será im-
p03ta a multa de 503000 e do dobro na reincidencia, fioando
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além disso o mesmo sujeito a outras penas estabelecidas
neste regulamento.
I ~ 3.' Da intimaçl}'o feita pelo fiscal haverá re"u,rso
para o director de Obras e da dec1sã 1 deste para o Prt ftllto,
continuando, porém, suspensa a execução da obra até a so.
luçl'ío tlnal do .recurso.

g 4.' Qaando não tiver havido mani~esta infracção de
posturas, mas se tratar apenas de exigencias da Dirt'ctoria
de Obrap, que não estejam expressa e claramellte definidas
nas posturas, úu de dIsposições de8tas que sejam sUllcepti.
veis de applicação arbitraria, poderá o constructor o~. o
proprietario exigir que spja a questão. su.bmet~ida a .JUI~O
arbitral, 'observando-se quanto a este as dlSposlçoes contI-
das no art. 84 e seus paragrapbos.

!!l 5.' Os recursos de que tratam os dois parall'raphos
anteriores devem ser interpostos dentro de tres dias ut •.is
con.ecutivos ao da diita da assill'nat.urd do termo de multa.

!!l 6.' Si o constructor ou propríetario I'leixu.r de obe.
decer á intimação feita pela Prefeitura, dentro do prazo
que lhe for marcado, ob.er vadas ali dispOSições dos para-
graohos anteriore8, podAIá a Prefeitura m" ndar" dem. li ['
a úbra defeituosa, parcial ou totalmente, conforme ~ a nRtu.
reza e extensão do del"ito ; ficando o coostructor, e, na falta
deste, o proprietario, obrigado ao pagamento dlls despe8as
feitas com a demolição além das multas em que ti ver in-
corrido.

Art. 90. Quando uma obra em construcção estacionar
por mais de tres mezes, a Direct"ria de "bras mandar'á visto-
rial-a e., si verificar que a mesma esteja prejudicada em sua
"solidez, intimará o proprietario a demolil.a eU! prazo razoavel
sob pena de ser feita a demolição pelo pe8so"1 da Pref iLU-
ra, observadas ns disposições dos alts. 83 e 84 e reBpectivos
paragraphos.g I.' Si o. obra estqcionada não estiver d:lmnificada
em sua solidez. mas prejudicar o embellesamento da cidade,
ser à o proprietario intimado a concluil a pelo ~enos na
sua frente, e a retirar o tapamento e andaimes sobre a via
publica, dentro de um prazo lixo e razoavel, sob pena de
multa de 50$000 por mez que exceder ao prazo; poderá a
Prefeitura, passados tres mezes, mandar demolir a obra ou
retirar simplesmente os andaimes, cobrando do proprietario
as despesas feitas com a demolição da obra e remoção do
entulho, depositando se os materiaes de construcção no Al-
moxarifado da Prefeitura até que sejam pagas as referidas
despesas.

Art. 91. A responsabilidade da direccão de obras é
sempre individual e deve ser aSBumida por um conBtructor
,habIlitado, na fórma das disposições do capitulo III deste
regulamento, e na falta daquelle, nos oasos previstos nas
mesmas disposições, recae sobre o proprietario da obra.
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~ 1.0 O constructor é sempre responsavol perante a
Prefeitura pelas infrações de posturas verificadas nas obras
por elle dirigidas, ainda que taes infracções tenham sido
commettidas por ordem ou no interesse do proprietario.

~ 2.0 E' tambem responsavel o constructor, e na falta
deste o proprietario, pelos accidentes e damnos occorridos
na execução de obras, quanto estes forem devidos: 1.' a
emprego de materiaes inconvenientes ou de má qualidade;
~.' á fraca resistencia de muros, pilares, vigas e outros
pontos de apoio 3."; á má construcçlio dos andaimes, esclL-
das, etc. ; 4.0 á ma execução das regras da arte de construir
ou incuria na direcção do serviço.

~ 3.' Ao proprietario de obra em construcção será fa-
cultado o recurso de requerer ao Prefeito uma vistoria orn-
cial feita por engenheiro da Prefeitura, quando julgar que o
constructor, empreiteiro deixou de executar o projecto
approvado ou de observar prescripções regulamentares 1 do
re.mltado da vistoria se uará certificado ao proprietarlO e
ao constructor mediante pagamento da taxa de certidão.

CAPITULO IX

DI> POSIÇÕES GBRAES

Art. 92., Compete á l.a Direotorla de Obras da Prefei.
tura, pelo seu Direotor e seus auxiliares especialmente pelo
fiscal de construcções; cumprir e fazer cumprir as prescri-
pções do presente Regulamento, tão inteiramente oomo
nelle se contem. '

~ I.' Cabe ao fiscal das construcções a llscallsação ge-
ral das obras e especialmente fazer Intimações, embargar
obras e impôr multas.

~ 2.' 'Cabe ao Dlrector de Obras, além das attribuições
expressas no Regulamento, a inspecçll:o geral de todas as
constI'ucções, especialmente a decisão dos recursos inter-
postos contra os actos do fiscal e a imposição de multas até
100$000.

Art. 93.' Cabe ao Prefeito a snperlntendencla das ato
tribuições affectas à I.' Directorla de Obras, mas especial-
mente a decisão final dos recursos Interpostos contra os
actos do Director e a Imposição de multas até 100$000, e de ,
outras penas de rr.alor gravidade previstas neste Regula-
mento.

Art. 94. Toda Inflacção deverá ser constatada por melo
de auto lavrado pelo fiscal, que o asslgnará com duas teste-
munhas e remettel.o-ha ao Director de Obras para os devi.
dos eft'eitos.
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~ 1.' Do auto de infcacçll:o deve constll;r o nome ~o
infractor, a natureza da infracção, a determmação .da dIS-
posição regulamentar infringida e o local em que ,se deu a
lllfracção. .

~ 2.' As intimações devem ser feitas por e~crlpto pelo
fiscal, ILquem a parte i~til!1a:da dará recibo, certificando ha-
ver-lhe sido entregue a llltImação, com declarnçll:o da data
e hora em que a mesma foi feita. .

~ 3.' Quando a parte intimada r~cusar se a asslg'.lar o
recibo de qU13trata o paragrapho anterIOr, o fiscal c0'.lvI~ará.
duas testemunhas, em presença das quaes, e da parte mtlma-
da, lerá em voz alt!l. a intimaçl.i.o, que sera entregu? á parte,
e as testemunhas então deverão assignar o certificado de
haver sido feita intimação, data e hora da mesma e dos ter-
mos em que for concebida.

Art. 95. As infracções deste regulamento que não. h.ou-
verem sido contempladas com !nulta esp.ecial, ficam sUjeitas
ás de 10$000 li 100$000 e a 15 dias dA prISão.

~ I.' No caso de falta de cumprimento, das P?sturall,
depois de preenchidas as formalidades nelIas prescrlptas, a
Prefeitura tomará as medidas que na hypothese couberem,
para observancia das presoripçõe~, podendo para Isso prati-
car os seguintes actos : .

1.° Apprehender e remover para o deposito municipal
tudo quanto for depositado nos logradouros publicas, de
encontro ao regulamento; ,

2.0 Cassar as licenças concedid~s e não as renovar aos
recalcitrantes; .

3. o Fazer desoccupar e fechar' effectivamente os edifiClos
arruinados ou insalubres;

4.° Fazer demolir as conlltrucções que tenham sido fei-
tas contr.1 as disposições deste .regul~mento, .ou qu~ forem
condemnada.s por motivo de rUlna a lllsalubrldade Irreme-
dlave:s:

5.0' Impedir o funccionamento de estabelecimentos, q.ue
estejam em contravenção lIS pos~uras e que possam preJu-
dicar' a saude e segurança publIcas;

6. o Mandar executar todas as obras, que os proprieta-
rios são obrigados a fazer por observancia desta regulamen-
to caso não as façam nos prazos marcados, havendo dOI
m~smos as respectivas despesas pelos meios legaes :

7.° Cobrar executh'amente 8S multas e despesas que
fizer, na conformidade deste regulamento.

Art. 96. Ninguem poderá recorrer das mult~s Impostas,
sem que faça primeiramente, nos c?fres da P~efeltura, depo-
sito em dinheiro correspondente á lmportanCla ~as mesmas,
devendo juntar ao requerimento de recurso certificado, pro-
vando a entrada dessas quantias.
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Venoimentos do pessoal do La- jl

boratorio Cbimico de Hy-
glene, no rr.ez tle janeiro ....

Idem do mesmo, no 11.ez dI' J'e.
vereiro. '" t

Auxilio á Camllra Municipal de
S. João Nepomuceno, para
a debellaçllo de febres de
mau caracter que alli gras.
saram .....•................

Prestação ao dI'. barlIo de Pe-
dro Affonso pelo forneci.
mento de Iympha vaccini.
ca no primeiro trimestre ..

Auxilio á Camara Municipal de
S. Francisco, para !luccorros li

no lliuoioipio ..............•
Idem á de Monte S"nt .•, para a

compra de desinfetantes ...
Gratificllção ao dI'. Jo1to Pinhei-

ro de Campos, por servi 08 rnq
prestados quando em com-
lllissão S8 nitaria em Santo
Antonio do Jllcutioga .... _.•

Vencmentos do pessoal do La-
boratorio Chlmico de Hygie.
ne, no mez de março ....•..

Presta ção ao dI'. barão de Pe- T

dro Affonso pelo forneci men': a
to de Iympba vacoinica no
segundo trimestre .•........

Vencimentos do pessoal do I:.a-
boratorio Chimico de Hygle-
ne, no mez de abril. ...•...•

Importancia entregue ao dI'. Cio
ceI'O Ribeiro, para occorrer
a dE'SpeSllScom a deresa sa-
nitaria do Estado pela peste
bub. nica que irrompera no
Rio ..........•....•.....••.•

Auxilio á Camara Municipal de
Harbacena, para occorrer a
del1pesas com a extlncç1to da
Vlll'iola que alli grllssou ...

Impor tancia entro/lue ao dI'. COI'-
nelio VllZ de Mello, phl'B. oco
correr a despesas com a de-
fesa sanitaria do Estad ••••

Idem ao dI'. Cicero Ribeiro, idom34:000-000

CreditoDebito

Abre um credito supplpmentar tle 66:~;9":;6óá á verba -Socco.rroa pu.
blico~ do eXtrciclo dtl 1900

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, teflllo
em vista. a demonstração, que a este acompllnha, do est (10
da verba - Soccorros publleos - do exelClcio de 190Q. e
usando da auctorizaçllo que Ibe dá o art. 4.' da lei n. 282, ,Ie
18 de setembro d~ 1899, resolve abrir um credido suprl'!-
menlar de 66:269~655 á referida verba para cobrir o deficit
verificadu ~obre ella.

Os dout.ores Secretarios de Estado dos NegocioR do In e.
rior e das Finanças, assim o tenham entendIdo e fdçam exe-
cutar.

Palaoio da prepidencia do Estado de Minas Geraes, na
cidade de Minas, 29 de março de 1901.

DR. FRANCISCO SILVIANO DE AI.lIIKID'. BRANDÃO

Wence,lau Braz Pere.ra Go'nes
David M. Campista.

Wenceslau Bra.• Pereira Gomes.

DECRETO N. 1.454 - DE 29 DE MARÇO J)E 1901
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Art. 97 Este regulamento vigorará da .data de sua pu-
blicaçlIo.

Art .. 98. Ficam revogadas as diFposiç?les em c ntrario.
Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes, '08
de março de 1901.

Despesa
Creditos orçamentarios abertos

para os I.' e 2.' seme~tres
de 1900 (decretos ns. 1.341,
de 1899 e 1.390, de I~OO)...

Demonstrac;ão do ('stado da verba-Soooorros publlcl's-
do exercici!? de 1900, a que se ref"re o deo. n. 1A54
desta data.
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Auxilio á Camara Municipal de
S. João Nepomuceno, para
a debellação da epidemia
reinante .•.............. : . . . 5:000~001)

Vencimentos do p1ssoal do La-
boratorio Chimico de Hygie.
ne no mez de maio........ 709$958

Importancia entregue ao dr. Ci-
cero Ribeiro para occorrer a
despesas com a defesa sani.
taria do Estado............. 2:0 ~O$OOO

Vencimentos do pessoal do La-
boratorio Chimico de Hygie.
ne, no mez de junho. ....••. 650$000

Prestação ao dr. barllo de Pedro
All'onso pelo fornecimento
de Iympha vaccinica no 3.'
trimestre.. .. . . .. .. . .• ...•. 900$000

Auxilio á Camara Municipal de
Juiz de Fóra, para occo' rer
a despesas feitas por occa-
sião da febre que aJli gras.
sou ..••.•. " . . . . . . . . . . . . • . . . 15:000$000

Importancia de despesas realiza-
das com o tratamento de en-
fermos no Hospicio Nacional
durante 02.' trimestre..... 2:919$375

Idem entregue ao dr. Clcero
Ribeiro, para occorrer a des-
pesas com a defesa sanitaria
do Estado................ 2:500$000

Idem entregue ao director da Re-
cebedoria de Minas, por des-
pesas, cujo pagamento rea-
lizou, com a assistencia a
um alienado, no Rio. . . • ..• . 266$342

Vencimentos ao pessoal do La-
boratorio Chimico de Hygie-
ne no mez de julho........ . 650$000

Despesa com a assistencia a alie-
nados, no Rio.............. 8508000

Vencimentos do pessoal do La-
boratorio Chimico de Hygle-
ne, no mez de agosto....... 65');;000

Despesa com a asslstencia a alie-
nados no Hospicio de S. João
d' EI-Rey .• .. .. .. . .. • •• .. . • .. 5:000$000

Auxilio á Camara Municipal de
S. Jo110 Nepomuceno, para
debellaçl10 da epidemia que
alli grassou .• :.. • • •• •• •• ••• 6:263$410
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Importancia entregue ao dr. Ci-
cero Ribeiro, para occorrer
a despesas com a defesa sa-
nitaria do Estado........... 6:500$000

Idem lIO mesmo para pagamento
de uma lampada - formol,
destinada á mesma defesa
sailitaria. . .. . . . . . . .. .. .. . . . 900~OOO

Vencimentos do pessoal do ~a.
boratorio Chimico de Hygle-
ne, no mez de setembro.... 650,5000

Pre~taçllo ao dr. barão de Pe.
dro Affonso pelo forneci-
mento de lympha vaccinica
no 4.' trimestre............ 900.$000

Auxilio ao Comelho Districtal de
Patrocinio do Muriaha, para
occorrer a despesas com a
extincção de variola........ 1:875$000

Despesa com a assistencia a
alienados, no Rio........... 404$000

Auxilio à Camara Municipal do'
B'arbacena, para occorrer a
despesas com o tratamento
de indigentes alli atacados
de variola.................. 2:020$430

Despesa com um alienado em S.
Paulo do Muriahé........... 7$000

Vencimentos do pessoal do La-
boratorio Chimico de Hygie.
ne, no mez de outubro...... 650~000

Importancia entregue ao dr.
Henrique Lacombe, para oc-
correr a despesas com a de.
fesa sanitaria do Estado.... I: 151)$000

Vencimentos do pessoal do Labo.
raiorio Chimico de Higiene,
no mez de novembro....... 650,5000

Importancia do saldo verificado
a favor do dr. Cicero Ribei-
ro nas contas que apr~sen.
tou de despesas realizadas
co~ a defesa sanitaria do
Estado....................... I:04i$90)

Idem entregue ao dr. Henrique
Lacombe, para occ.orrer .a
despesas com o serVIço sam- I: 150QllOOO
tario do Estado............. 'I'
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O doutor PreRidente do Eitado de Minas Geraes, de con.
r I'midade com o disposto no il 1.' do art. 6.' da lei n. £63
da 21 de agosto de 1899, resolve prorogar por um anno, a

Proroga por um anno o prazo de q"e traIa o art. 77, ~ 2:
du legulallleulo de terras bm vigor II

DECRETO N. 1.457 - DE 15 DEABRIL DE 1901
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'I

Indulta praças da Brigada Policial

u

RelaQâo das praoas da Brigada Polioial, indultadas
por deoreto desta data

DECRETO N.' 1.456 - llE 5 DE ABRIL DE 1901

I
Jo~e Pereira de Mattos, Carlos Hermenegildo de' Jesus,

FeliClaDo dos Santos Ferreira. Manoel Francisco da. Silva,
Ambrosiu Fr"nclsco de Britto, João da SilVll Ramo,s, Joaquim
80111'''11de OliveIra, Tertuliano Eugemo de Oliveira e SlllJeílo
P "eira da Silva.
:)eUletarla de Estado doq Negocios do Interior, na cidade

do Minas, 5 de abril de 1901.
Wenceslau Braz Pereira Gomes.

(,

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, querendo
manifestar por acto de clemancia /lo pro tunda venerüçll.o que
c nSllgra ao dia de IlIje: em que a Egreja Catbolica com-
JT O1ll0I'8 a Sagrada Paixão e Morte de N"sso Senbor Jesus
. Christo, resolve, usando l1a faculdade que lbe é outorgada.
p lo !3 4.' do Ilrt. 57 da Con.tituição Estadoal, indultar das
p nas a que e.tão sujeltltS, por crime de deserção, as praças
da Br'gaúa PulIClal, c n-tantes da relação que a este acom-
p: ohlt, assignado pelo doutor Secretario de Estado dos Ne-
gllC10S do luteriol'. ' . .

Palllcio da Presidencia do Estado d'3 Mmas Geraes, na 01-
dade de Minas, 5 de abril de lliOl.

Da. FRANCISCOSILVIANODEALMEIDABRANDÃO.
Wenceslau Braz Pereira Gomes.

<l1 II I,

I fi

5:930$OUO U oJ li .u
5:884$000 •
u , ( 66:269$655

____ 11

Vencimentos ao pessoal do La-, IIh
boratorio Chimico de Hygie-
ne do Estado,no mljZ de de- JV h 6 ,
zem bro .••...... , •.•. \ .. •. . . . e50,s000

Honorarios medicos ao dI'. AO: n~ ;
gelo da Veiga, pelo trata, 1(1
mento de variolosos, no mu-
nicipio de Barblloená.. ....• 3:100$000

Despesa com a Rssistencia a alie~ .
nados no Hospicio Nacional,
no 3.' trimestre •... ;:...•....

Idem, no 4.' trimestre .......••
Credito sUP!JlellJent~r preciso ..•

01

100.269$655 ..1O::l:269$fl55
• I

Secreblria do Interior do E~tado de Minas Ge1'8es. na cio
dade de Mln '8, ~9 de março de 1901. - O cbefe da segunda
secção, José CCJetho Linhares.

Visto. - O director, Edmundo da Veiga.

DECRETO N. 1.455 - DE 5 ABRIL DE 1901

Concede perdão de penas

O dnutor Presidente do Estado de Minas Garaes, desejan.
do m"nifestar pur acto de clllmenoia a profunda veneração
que consagra ao dia de boje, em que a 'Egrf'ja Catholica
commemora a Sagrada Paixão e MOI'te de NOII~o Senbor
Jesus Chri~to. resolve, usanrlo da faculdad~ que lhe é ou.
torg,da pelo !3 4.' do art. 57 da Cousti1uicão Estadoal, per-
doar' 80S réos JOFe Vicente dos Santos VIanna e lsidio Mar-
tins Bouc/1s, aqueJle o resto da pena de nove annos e quatro
mezes de prisão simples, em oujo cumprimento se acba, em
virtude de decisão do jury da comarca de Pouso Alegre, de
19 de maio de 1896, e a este a pena de nove mezes e dez
dias de priFão cellular, que lbe Coi imposta pejo tribunal do
jury da comarca de Juiz de Fóra, em sessão 'da 5 de março
do corrente anno. .

Palal'io da Presidencia do Estado de Minas Garaes, na ci-
dade' de Minas, 5 de abril de 1901. i

DR. FRANCISCOSILVIANO.DEALMEIDABRANDÃO.
Wence&láu Bras Pereira Gomes.

II q' I
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contar desta data, o prazo fixado no ~ 2.' do art. 77 do re.
gulamento que baixou com o decreto n. 1.351 de 11 de ja-
neiro do anno passado, dentro do qual deverão ser reque-
ridas as medições das possefl, das cODces@õefl,e das terra~
devolutas 'existentes no I.', 2.', 3.' e 5.' dilltrictos de terras
e colonização, ficando elevado de 50.)' os direitos estabe-
lecidos' pelas leis e regulamentos vigentes para 08 titulos
de legitimação e de 5 '1. o valor das terras sujeitas li revali.
dação e compra directa.
O dr. Secretario de E@tado dos Negocios da Agricultura,

Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça
executar.
Palaclo da Presidencia do Estado de Minas Geraes, na ci-

dade de Minas, 15 de abril de 1901.
DR. FRANCISCO SILVIANO loE ALMEID.' BRANDÃO.

David.lI. CampHo.

DECRETO N. 1.458 - DE 26 DE ABRIL DE 1901

Altera o serviço de deepacho de café na Capital Federal

O doutor Presidente do EstaJo de Minas Geraes, usando
da attribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição
Mineira e da auctorizqção concedida no art. 11 da lei 301, de
1000, e á. vista da proposto, feita pelo Secretario de Estado
das Finanças, decreta:
Art. I.' Ficam reduzidas a duas vias s6mente as gulas a

que se refere o art'. 3 do decreto n. 1.163, de 16 de agosto
de 1899 (modelo 4).
Art. 2.' Uma destas vias ficara no arcllivo da Recebedoria

do EstÍldo, na Capital Federal, e a outra será entregue aos
Ruardas de armazens, os quaes s6mente á vista delIa darão
sahida ao cafã, devendo em seguida archival-a para as veri-
ficações que forem necessarias.
Art. 3.' O presente decreto entrara em vigor deRde a

data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrario.
O Seoretario de Estado dos Negocias das Finanças assim o

fará. executat".
Palacio da Presldencia do Estado de Minas Geraos, na ci-

dade de Minas, 26 de abril de 1901.
DR FRANOI~CO SILVIAl(O DE ALMEIDA BRANDÃO.

David M. Campi.•ta.
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DECRETO N. 1.459 - DE 4 DE MAIO DE 1901

Approva o regulamento para a arrecadação do imposto territorial

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição que lhe conCere o art. 57 da Constituição do
Estado, resolve approvar o regulamento que com este baixa
assignado pelo Secretario de Estado dos Negocias das Finan-
ças, que o fará executar.

Pala cio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, 4 de
maio de 1901.

DR. FRAl'iCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.
David M. Campista.

Regulamento a que se refere o deoreto n. 1.4fl9, desta
data

CAPITULO I

DO IMPOSTO E SEU LANÇAMEN'IO

Art. I.' O imposto territorial de que tratam as leis ns.
271 de I de setembro de 1899 e 301 de 4 de setembro de
1900 (arts. 17 e 18). reoahe sobre o valor venal das terras
e bemfeitorias e será cobrado em vitude de lançamento feito
pelos colleotores dos munioipios da situação do immovel.

Art. 2.' O imposto territorial grava o immovel sobre
que reoahe para o e1feito de ser exigivel do possuidor ou
adquirente e é devido na porcentagem de 0,3 '{. sobre o
valor venal das terras e bem feitorias, depois de deduzidos
40 '{. deste valor.

Art. 3.' O producto do imposto sobre cada propriedade
não poderá ser inferior a mil réis, seja qual l'ôr o valor
do immovel.

Art. 4.' O lançamento do imposto terá por base a de.
claração do proprietario ou occupante e prevalecerá por tres
annos, salvo se durante este periodo se verificar augmen-
to ou diminuição do valor das terras.

D. M.-7
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Art. 5.' O processo do lançamento será realizado pela
seguinte fôrma :

L Até 31 de janeiro de cada triennio, os co11ectores farã,o
afflxar editaes nas cidades, districtos a povoações do, mUnI-
cipio e publicai os pela imprensa se bouv~r-convldando
os proprletarios ou occupantes do sóIo a Virem, no prazo
de quarenta dias a contar-se d'aquel1a d,:,-ta-:-declarar por
escripto o valor de seus terrenos e bemfeltorlas-sob pe~a
de multa de 50$000-e de ser feito o lançamento á revelia
do interessado.

As declarações acima roferidas poderãO ser enviadas ao
collector independentemente do comparecimento da parte e
no caso de não saber ou não poder esta escrever, poderão
ser feitas por terceiros a seu rogo ou verbalmente liO co11e-
ctor que ali reduzirá a escripto.

lI. As declarações das partes ficarão archi vad~s na col-
lectoria, devendo o lançamento ser feito em duplicata, e~
. dois livros eguaes-de accordo com o model? ann,exo-devI'
damente numerados e rubricados por funcclOnarlOs compe.
tentes da Secretaria das Finanças.

Estes livros serão fornecidos de tres em tres annos pelo
Thesouro e depois de encerrado o lançamento-um dos e~-
empiares será pelo co11ector remettido á Secretaria das FI-
nanças.m. Cada propriedade destacada deverá ser lançada se-.
paradamente. . '

IV-Si, termmudo o prazo de 40 dias a que se refere o n..
I deste artigo-o proprietal'io ou occupante não houver fei-
to a declaração-o collector, impondo. lhe a multa constante
do citado n. L-fará ex.olficlO o lançamento de acc,?rdo
com o exame que houver feito ou informações que tiver
colhido e delle notificará o interessad().

Não se conformando este-poderá requerer, no prazo
de ti inta dias e a sua custa-avaliação judicial.-Feita esta
e de accordo.com e11a, o collector corrigirá o lançamento.

V. Da imposição da multa de que trata o numero ante-
cedente caberá recurso-dentro de trinta dias para o Seore-
tario das Finanças. / .

VI. No caso de fraude das declarações-o collector, cor-
rigil-!ls á, notificando previamente á parte.
. Não se conformando esta poderà requerer dentro de trin.
ta dias da notifical,;ão- avaliação judiCIal do valor venal,
por peritos nomeados a aprasimento da parte e do co11ecto~,
nos'termos das leis em vigor. Para o caso de laudos dI-
vergentes-as partes c?ncordar~o. em um .arbitro desempata-
dor ou será este escolhIdo pelo JUIZ que tIver de homologar
o arbitramento, dentre os indicados pela parte e col1ector.

Homologado o arbitramenÍl. o declarante ou o Estado pa-
gará as respectivas despesas e custas, conforme o valor ve-
nal for maior ou menor que 'o lançado pelo collol1tor.
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Art. 6. S1[oobrigados ás declarações necessarias 80 lan-
çamento-os representantes legaes dos contribuintes, como
tutores, curadores, directores de emprezas, companhill!',
etc.

Art. 7. Em caso de litigio sobre o domínio do immov 1
sujeito ao imposto territorial os litigantes ~llo obr'igad{ls ás
declarações exigidas para o lançamento, sendo-lhes applica-
velo disposto no n. IV do art. 5 deste regulamento.

Art. 8.' As declara~ões para o lançamento do imposto
serão feitas na co11ectoria do municipio da situação do im-
moveI.

~ 1.' Sendo o immovel situado em mais de um munici-
pio, a declaração será feita naquelle onde o contribuinte ti-
ver o seu domicilio.

~ 2.' Se em nenhum tiver o contribuinte domicilio po-
derá fazer a declaração-dentro dos prazos fixados, perante
a co11ectoria de qualquer delJes, í1cando ahi obrigado ao pa-
gamento do imposto.

~ 3.' Em qualquer caso, o collector que receber a de.
claração, communical-a-ha immediatamente ao c01lector do
outro municipio, da situação do immovel.

Art. 9.' Todo o lançamento quer haja sido feito em vir-
tude de declaração dos contribuintes, quer directamente pelo
co11ector, deverá ficar terminado até 30 de abril do 1.' anno
de cada triennio, incorrendo o collector que der causa li.de-
mora além desse prazo, na multa de 50 a 200$000 e suspen-
são do emprego até t:!'~s mezes, que serão impostas pelo Se-
cretario das Fmal.ças.

Art. 10. Tratanrlo-se de apuração do valor venal das ter-
ras mineraes em tJxploração-ter-se- ba em attenção a rique-
za da formação, distancia das vias de transporte e outras
causas que possam infiuir' para determinação do referido va-
lor.

~ I.' Discordando o coJlector da declaração do valor
feita pela parte _.procederà pela fôrma do disposto no n. VI
do art. 5 do pre@tnte regulamento. Ns!>te caso porem o ar-
bitro por parte da Fazenda publica será designlldo pelo Se-
cretario das Finanças que escolherá, sempre que for possi-
vel, um engenheiro de Minas, funccionario ou não do Es-
tado.

~ 2.' Para esse fim, logo que se verificar a divergencla
sobre o valor das terras minerae/! em exploraçllo-o colledor
communicará ,immediatamente o facto ao Secretario das Fi-
nanças.

Art. 11. Em relação ás propriedades em commum pro-
ceder-se-ha a avaliação global, indicando-se em seguida a
parte pertencente a cada um dos condominos.
. Art. 12. Se durante o triennio verificar o co11ector ou o

domonstrar a parte que I\S propriedades lançadas augmen-.
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taram ou diminuiram de valor-proceder se. ha a revisão do
lançamento correspondente.

Paragrapho unico. Da revisão assim feita o collector
dará conhecimento immediatamente ao Secretario das Fi.
nanças afim de fazer modificar o lançamento respectivo
existente no livro archivado na Secretaria.

Art. 13. Para regularidade da revisão de que trata o
artigo antecedente-os collectores terão muito em vista as
estatísticas a que se refere o art. 36 deste regulamento, as
averbações relativas a transmissões por titulos particula-
res (art. 38.) e outros documentos ou informações que
ouveram colhido.

Art. 14. Os tabelliães e escrivães são obrigados a fa.
cultar ao collector o exame dos documentos existentes em
cartorio para o calculo e verificação do valor das proprie-
dades e do pagamento .do imposto, sob pena de multa até
5003000 que ~erá imposta pelo Secretario das Finanças me.
diante representação do collector. No caso de reincidencia a
pena a impor será a de suspensão do emprego até seis
mezes.

Art. 15. Em caso de necessidade e para regularidade do
serviço. de lançamento- o Secretario dás Finanças poderá
determinar aos administradores de recebedorias, vigias e
outros funccionarios t1scaes domunicipio que auxiliem o col-
lector no de~empenho d,e tal serviço.

CAPITULOli

DA COBRANÇA DO lMPOSTO

Art. 16. Para a cobrança do imposta-o collector veritl-
carã qual o valor total da propriedade apurado no lança-
mento, valor comprehensivo do terreno e de quaesquer bem-
feitorias nelle existentes. Deduzirá desse valor a porcenta-
gem de quarenta por cento e sobre os sessenta por cento
restantes cobrará a taxa O, 3 . /.: .

Em qualquer caso porem a somma do imposto a pagar
não será inferior á fixada no art. 3 deste regulamento.

Art. 17. Terminado o lançamento (art. 9) e em. I de
maio de cada anno, fará o collector afllxar editaes nas
cidades, di@trictos e provações e publicaI-os pela imprensa
onde houver-convidando os contribuintes a virem no pra-
zo de 40 dias-que terminará em 10 de junho pagar o im-o
posto na collectoria do município sob pena de multa de dez
por cento do valor do imposto.

Art. 18. Expirado o prazo acima referido, poderão os
contribuintes retardatarios, em um novo prazo que termi-
nará a 15 de julho de cada anno, pagar o imposto conjun-'
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ctamente, porém, com a multa de que trata o artigo antece-
dente.

Esgotados todos os prazos-o collector procederá á co-
brança de accordo com a legislação fiscal.

Art. 19. Se a importancia total a pagar como impos-
to exceder de cem mil réis, poderão os. contribuintes pa-
gal.a em duas prestações, eguaes, sendo a primeira nos
prazos acima fixados (até 10 de junho sem multa ou até 15
de julho conjunctamente com a multa) e a segunda ~e I
a 31 de outubro sem multa e de I a 30 de novembro conJun-
ctamenta com a multa de dez por cento sobre o valor da
prestação.

Art. 20. Se no intervallo entre o pagamento das
duas prestações, verificar-se a alteração do lançamento
pela forma. prevista no art. 12. daste r~g.ulamen~o a
modificação do valor só 'Vigorara no exercI CIO segull1te,
ficando inalterada a importancia d.l segunda prestação.

Art. 21. O pagamento do imposto serà feito na colle-
ctoria da situação do immovel. . .

~ I.' Se o immovel fór situado elll mais de um mUlllCI-
pio, o pagamento será feito na collectoria do municipio onde
o contribuinte tiver o seu domicilio.

~ 2.' Se em nenhum tiver o contribuinte domicilio-po.
derá pagar o imposto na collectoria onde houver feito o. de-
claração (!~2, art. 8). No caso de ausencia de decJa~ação
ou estando o contribuinte em logar incerto ou não sabldo-
promoverá o collector da situação do immovel-os meios 113-
gaes para a citação edital do contribuinte e cobrança eC
fectiva do imposto.

Art. 22. Em qualquer caso o õollector que receber o imo.
posto-dará conhecimento do facto ao collector do municio
pio da situação do immovel-Iogo depois de etrectuado o
pagamento.

Art. 23. No caso de condominio cada condomino so re-
sponde pelo pagamento do imposto relativo á sua parte como
se a divisão tivesse sido feita.

Art. 24. Em caso de litígio sobre o dominio do immo-
vel ambos os litigantes são obrigados ao pagamento do im-
posto no prazo marcado.

~ 1.' A parte que fôr vencida no litigio receberá do Es-
tado, pela repartição onde houver sido pago o imposto e
mediante prova da decisão tlnal do litígio, a. quantia que
houver pago.

~ 2.' Pela demora na restituição do imposto, o Estado
pagará á paI-te vencida os juros de seis por cento annuaes
contados da data da apresentação da reclamação devida-
mente legalizada.

~ 3.' Para os etreitos do paragrapho antecedente, a l'~'
clamação a que elle se refere será apresentada em requeri-
mento escripto e legazliado ao oollector que, julgando o
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procedente, .farã i~mediatamente a restituição cobrando da
~arte o devl~o ~eClbo-e remettendo os documentos justifica-
tIVOSda restItUIção á. Secretaria das i"lOal1çaS dentro do
prazo maximo de oito dl/VI.

~ 4.' Pelas restituicões illegaes do Imposto respondem
os coIlectores de conformidade com as leis fi8caes .

.Art. 25. Se depo.ia do lançamento e antes do pagamento
do Imposto ou. no lDtervallo entre o pagamento de' duas
prest~ções, o ~mmov\ll pltssar a novo proprietllrio, fica o
adqUIrente obrigado ao pagamento do imposto ou da pre-
stação que ~altar, modificando o collector o lançamento na
parte relatIva ao nome do contribuinte.

Art,. 26. O imposto territorial será cobrado por meio de
conheCImentos expedidos pelas coIlectorias-de accordo com
o modelo annexo.

Paragrapho unlco. Quando (j imposto for pago em pre-
stações declarará o collector nos conhecimentos que a somma
paga corresponde á primeira ou segunda prestaçl!.o.

Art. 27. Para se passarem aos contribuintes os conheci-
mentos que deverão servir-lhes de recibo ou quitação do Im-
posto, serão elles extrahidos ou cortados dos li vros de talão,
carreg~ndo-se aos coIlectores a quantidade dos que torem
remettldos para o expediente de um anno.

Art., 28. Recebida a quantia do imposto o llollecsor escri-
p~urara a cobrança no caderno da receita' em acto succes-
81V~encherá. os d.ois conhecimentos e o t~lão a elles ligadoj
v!,rlficada a IdentIdade destes lançamentos, sem discrepan-
Cla algu~a, . cortará o pr!~eiro á. direita para ser entregue
ao contrlbulDte; extrablra opportunamente o immedlato
p':\ra acompanhar o balancete a remetter á Secretaria das
FlDanças, ficando o talão adherente ao caderno para reco-
lher -se no fim de cada anno.

Art. 2~. A: escripturação, cobrança e fiscalização do Im.
posto terrIt~rlal são applicaveis ás disposições da legislação
fiscal em vIgor que não forem expressamente alteradas
por este regulamento.

Art. 30. Incumbe aos collectores apresentar semestral-
mente ao Secretario das Finanças relatorio circumstancla-
d.o sobre o moyimento da arrecadação do imposto terrlto-
~Ial, occurrenCllLS mais importantes, indicando medidas que
Julgarem convenientes li. arrecadação.

CAPITULO III

DA8 ISENÇÕES

Art. 31. São iaentos do imposto territorial:
I.' Os terrenos pertencentes a instituiçõe s pias'
2.' Os terrenos de propriedades da U lllão dOI' munici-

pi08 e dos districtosj , '
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3.' Os terrenos occupados por templos de qualquer seita
ou confissão rellglosaj

4.' Os terrenos dos colon08 durante os tres primeiros
annos de sua installaçf~o.

CAPITULO IV

DHPOSIÇÕES OER.AES

Art. 32. Nenhum notario ou omcial de registro de hypo-
thecas poderá lançar, inscrever ou transcrever escriptura
de' transmissão de terras por qualquer titulo, arrendamento,
hypotheca ou antichrese, sem que della conste doclaraç1i.o
da collectoria competente de estar pago o imposto territo.
rial devido até a data do contracto.

O infractor ficará sujoito á multa de um a cinco contos
de réis em beneficio dos cofres do Estado e á suspensão
do emprego por seIs mezes.
Art. 33. Nenhuma. partilha será julgada :s3m 1 a prova

feita, nos termos do artigo antecedente, de estar pago o
imposto territorial devido pelo monta ou pelo de cujus.-
O juiz infractor ficara. sujeito à multa de um a cinco con.
tos de réis e a. suspensão do cargo por seis meze8.

Art. 34. Nenhuma acção (undada em dominio ou posse
da propriedade territorial sorá proposh. em juizo ou julgado
sem que so prove esta~ pago o impos.to. d~vido até a data da
ultima arrecadação, lDcorrendo o JUIZlDfrac ')r nM penas
do artigo antecedente.

Art. 35. Não serão assignadas cartas de arrematação
adjudicllÇão, nem j ulga.das as ce~sCiodjudiciarlas de terras
sujeitas ao imposto territorial, sem a prova .por declaraçlio
da collectoria competente, do pagamento do Imposto deVIdo
até a arrematação, adj u 1icaç1i.oou cossão, o juiz infraotor
dca sujeito ás penas do art. 33.

Art. 36. Os notarios, escrivães e officiaes do registro de
hypotbecas forn'ecerão ao.s collectores semestralmen~e,. até
15 de janeiro e até 15 de.J alho de cada anno, as estatlstlcas
das transmissões, por qualquer titulo, de immoveis sujeitos
ao imposto territorial e realizadas durante o semestre.

O intractor ficara sujeito à multa de 50~000 a 2003000 e o
dobro nas reincidencias.

Art. 37. Os notarios ou tabelliães, escrivães e otllciaes
do registro de bypothecas, acim", referidos e sob as me~ma8
penas do artigo aotecedente, são obrigados a fa.culta.r aos
fiscaes ambulantes ou outros especialmente encarregados pela
Secretaria das Finanças,o exame em cartorio de autos, Íivro.s
e registros que forem necessarioB á fiscalização do imposto.



Art. 38. Nas transmissões por titulo particular o adqui-
rente fica obrigado a averbaI-o dentro do dois mezes de sua
data na. c!lllectoria respectiva, sob pena de multa de 50$,
que sera Imposta pelo collector.

Da imposição desta pena caberá recurso, interposto den-
tro de 30 dias da imposição, para o Secretario das Flnançae.

Art. 39. Pelas infracções jo presente regulamento os
collectores ficam sujeitos a multas até 500$000, além das
em que possam incorrer nos termos da legislação fiscal.

Art. 40. Todas as penas a que se refere o presente regu-
lamento, com excepçlIo das que expressamente competem
aos collectores, serão impostas pelo Secretario das Finanças.

Art. 41. Compete aos collectores pela arrecadação r do
imposto territorial, a porcentagem de 5 . I. sobre o total
arrecadado no municipio, e aos escri vães das collectorias 2 'I ..

Art. 42. O Secretario das Finanças, tendo em vista a
renda provavel do imposto em cada municipio, fixará o valor
das fianças dos colloctores e escrivães.

Art. 43. ,O recolhimento dos saldos provenientes da arre-
cadação do Imposto obedece ás mesmas disposições legaes
que vigoram para o recolhimento dos saldos fiscaes em geral.

Art. 44. Quando os recursos a que se refere este regula-
mento versarem sobre imposição de multa, não serão accei.
tos, sem prévio deposito da importancia da multa.

Art. 45. Os recursos interpostos (6ra do prazo não se-
rlIo encaminhados á instancia superior e, si o forem, nito
serão tomados em consideração.

Art. 46. Conforme as necessidades do serviço e as indi-
oações da experlencia, o Secretario das Finanças expedirà
os avisos e instrucções que forem julgados necessarios á re-
gular arrecadação do imposto podendo alterar ou substituir,
se for preciso, a forma aotual, dos conhecimentos.

Art. 47. O presente regulamento vigorará desde, a data
de sua publicação. _

Art. 48. Revogam-se as disposições em oontrario.

CAPITULOV

DISPOSIÇÕES TRAN~ITORIAS

,
Art, 49. A estatistica levantada em virtude do decreto

n. 1.242, de 3 de janeiro de 1899, e revista de accordo com
o art. 18 da lei n. 301, do 1900, servirá de base á primeira
arrecadação do imposto territorial que será iniciada no dia
Ide junho do corrente anno.

Ar-t. 50. Do valor total de cada propriedade ( terras e
bem feitorias ) apurada na estatilltica a que se refere o arti-
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go antecedente o collector deduzirá 40 •r e ~obre os 6~'I.
restantes cobrará a taxa de O,:~ , I' que é deVIda co~o Im-
posto, Em qualquer caso, porém, o producto do Imposto
não será inferior a mil réis. ,

Art. 51. Desde já os collectores far,ã? ~mxar ed,ltaes nas
cidades, di8trictos e povoações do. mUnIClplO, convidando os
contribuintes a virem até 31 de Julho futuro pagar na col-
lectoria o imposto devido-sob pena de multa de 10 .1' sobre
o valor do imposto,

Paragrapho unico. A cobrança com multa a que se re-
fere o art. 18 deste regulamento poderá ser elfectuada no
corrente exercicio até 30 de agosto vindouro.

Art. 52. No caso de pagamento por prestações de accor-
do com o disposto no art. 19 'do presente regulamento .• a
primeira 'prestação será paga nos prazos fixados no artigo
antecedente e a segunda de I a 31 de novembro, sem multa
e de I a 31 de dezembro do corrente anno, conjunctamente
com a multa relativa á prestação retardada.

Art. 53. Para a arrecadação do imp08to no corrente exer-
cicio e no caso de falta de conhecimentos impressos de ac-
cordo com o modelo annexo-poderão os collectores u~ar ~os
conhecimentos em uso para a arrecadação dos demais Im-
postos-observada a disposição do paragraphounlco do, art. 26
deste regulamento quando o imposto for pago em prestações.

Art. 54. As disposições contidas neste capitulo vigorarão
somente' até 31 de dezembro do corrente anno -começando
o primeiro triennio a que se refere o art. 5 n. I em I de
janeiro de 1902.

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes, na
cidade de MinAS, 4 de maio de IPOl.-David .M. Campista.
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Nota-O valor tributaveI a ser inscripto na 5.a coIumna
obtem.se deduzindo.se 40 .,. do valor total insoripto na 4.'
co)umlla.-Na oolumno.de observações menoionará o ool1e-
otor as oocurrencias mais importantes relativas a cada pro:
priedade,oomo mudança de proprietario, alteração de valor
no triennio, eto.

, '.
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Modelo 'do livro de lançamento a que se refere o n. II,
art. õ do decreto n. 1.469, de 4 de maio de 1901
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Nota - Em seguida á palavra «Folhas », impressa no
alto do conheoimento,' esoreverá o oolleotor o numero cor-
respondente do caderno de receita.

Caso seja o imposto cobrado conjunctamente com a
multa, a importancia desta será escripturada no logar com-
petente nos conhecimentos e talões . no caso contrario o
collector traçará a linha correspondente ~ multa.

DECRETO N. 1.460 - DE4 DE MAIO DE 1901,

Ileconhece o sr, Anlonio ,Joaquim Ribeiro como vice-consul interino
de Porlugal em Onro Prelo '

O .doutor Presidente do Estado de Minas Geraes tendo
em vista o aviso do ministerio das Relações Exterior'es, sob
n.~, de 29 ~o m.ez .transacto, resolve reconhecer o sr. An-
tomo JoaqUim Ribeiro como vice-consul interino de Portu-
gal, ~m Ouro Preto, durante aausencla do funccionario
effectlvo, sr. Victorino Antonio Dias.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes na ci-

dade de Minas, 4 de maio de 1901. '

DR.FRANCISCOSILVIANODE ALMEIDABRANDÃO.
Wenceslau Bra:; Pel'ein>. GOYn(ls.

DECI{ETON. 1.461 - DE l:~ DE MAIODE 1901

Perdoa o resto da p~na em cujo cllmprimeulo se acha o ex-escl'à-
vlzado (;regorlo .José Cardoso

O üo~tor: Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
.da attrIb.UI~ão que lhe é outorgada pelo êi 4.' do art. 57
da Constlt~lção Estadoal, e em commemoração á gloriosa
data de hOJe, resolve perdoar o réo Gregorio Jo~é Cardollo
ex-escravizado de José Marcelllno Cardoso, ~o resto da pená
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de prisão que lhe foi imposta pelo tribunal do jury da co-
marca de Jaguary, em sessão de I.' de setembro de 1886.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, na oi-

dade de Minas, 13 de maio de 1901.

. DR. FRANCISCOSIL"IANODEALMEIDABRANDÃO.
Wenceslau Bra:; Pereira Gomes.

DECRETO N. 1.462 - DE 8 DEJUNHODE 1001

I'erdôa ao réo Pedro BeiJo de Rezende o reslo da pena de prisúo em
cujo cumprlmenlo se acha

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da faculdade que lhe é outorgada pelo g 4.~ do art. 57 da
Constituição Estadoal, resolve perdoar ao réo Pedro Bello de
Rezende o resto da pena de 11 mezes, 11 ~ias e 6 h?ras de,
prisão simples, que lhe foi imposta pelo tnbunal. do .Jury da
comarca do Bomfim, em sessM de 5 de fevereIro do cor-
rente anno. . .
Palacio da Presidencia do Estado de ~inas Geraas, na CI-

dade de Minas, 8 de junho de 1901.
DR.FRANCISCOSILVIANODE ALMEIDABRANDÃO.

""Venceslau Bl'az P/11'eíra Gomes.

DECRETON. 1.463 - DE 15 DE .IUNIlOD~ 1901

Perdua o reslo das penas imposlas aos réos Anlonio da Cruz Filho
e Allredo Henrique Ilalbél

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da faculdade que lhe é outorgada pelo g 4.' do a~t. 57 da
Constituição Estado ai, e em co~memora9ão á I{l0rlOs~ data'
de hoje, resolve perdoar aos reos AntOniO da. Cruz FIlho e,
Alfredo Henrique Bathél, condemnados em vIrtude das de-
cisões do tribunal correccional e do jury das comarcas de
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Barbacena e Bello Horizonte, em 30 de outubro de 1899 e 29
de .outu~ro do anno passado, o primeiro a dois annos de
res~dencla na colonia co~reccionlJl de «Bom Destino», e o
ultimo a Ii mezes, 11 dl~s e 6 horas de prisão simples o
resto das penas em cUJo cumprimento se acham. '
, Palacio da Presidencin do Estado de Minas Geraes na cio
dade de M\nas, aos 15 de junho de 1901. '

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

Wenceslau Braz Pereira Gomes.

DECRETO N. 1.464 - DE 17 DE JUNHO DE 1901

lIeconbece o consul geral da Gran-Bretanha

O,doutor Presidente do Estado de Minas tendo em vista
a communicação constante do aviso do mi'nisterio das Rela.
çO,esExteri?res, de I1 'do corrente mez, de ter sido expedido
ea:equatur a nomeação do sr. Art.hur Chapman para consll1
g~ral da Gran-Bretanha na Cápital Feddral e nos Estados de
Mmas Geraes, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Matto Grosso
resolveu reconhecer sua jurisdicção neste Estado. '
. Palacio da Presidencla do Estado de Minas Geraes na ci-
dade de Minas, 17 de junho de 190J. '

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO;

Wenceslau Braz Pereira Gomes'

,
DECRETO N. 1.465 - DE 17 m: JUNHO DF. 1901

Dlstrlbúe credltos para a3 despesas a cargo da Secretaria do Interior
no semestre de Julho a dezembro de 1901

O doutor Presidenfe do Estado de Minas Geraes na con-
formidade do disposto no art. 55 do regulamento' a que se
refere o decreto n. 587, de 26 de agosto de 1892, resolve 8p-
prov,ar o quadro que a este acompanha, da distribuição de
credltos para as despesas a cargo da Secretaria do Inwrior
no semestre de Julho a dezembro de }901, 'e determina qu~

-113-

pela Secretaria das Finanças sejam etrectuados os respectivos
pagamentos, de accordo com as ordens já expedid~s.
Os Secretarios de Estado dos Negoclos do InterIOr e das

Finanças assim o tenham entendido e façam executar.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, na ci-

dade de Minas, aos '17 de junho de 1901.

DR. FRAl'lCISCO SILVIANO DE ALMlllDA BRA.NDÃO.

Wenceslau Braz Pereif'a Gomes.
David M. Campsita.
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De orçamento. . I (Lei n. 301•Para o se- IJá distribUldo de 4 de se':'
mestre (Dec. n. 1.434). tem b r o de

1900 )

Natureza da despesa

- -- - -

a distribuiQão de oreditos para despesas durante o 2." semestre ere 1901 oom os aerviQcs
a oargo da. Seoretaria do Interior

.
Natureza da despesa Para o se- Já distribuido

mestre (Dec. n. 1.434)

-I

I

1 Subsidio ao Presidente do Estado .
11Custeio de Palacio e suas dependencias .
III Pessoal da Secretaria do Interior e expediente
IV Subsidio aos Senadores .
V Pessoal e expediente da Secretaria do Senado.
VI Subsidio 0.08Deputad08 '" .
VlI Pessoal e expediente da Secretaria da Camara

. dos .Deputados ...........................•..
VIII Ajuda de custo 0.08 Senadores e Deputados .
IX Apanhamento de debates .
X Aluguel de casa para a Camara dos Deputados
XI Magistratura e Justiça do Estado .
XII Pessoal da Secretaria da Policia e expediente
XIIl Carcereiros das cadeias do Estado e pessoal

da de Ouro Preto •.....•......•....•........
XIV Sustento, vestuario e curativo de presos po-

bres .... II 11 •••••••••••••• , ••• 11 •• 11.1 ••••••

00o~
<t>a
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Quadro d

617:818$250 617:818$250 1.235:636$500
379:600$000 379:600$000 759:200$000
58:000$000 150:000$000 208:000$000
4:000S000 4:0003COO 8:000$000
7:500$000 7:500$000 15:000$000
35:000$OJO 35:000$000 70:000$000

29:000$000 29:000$000 58:000$000 -
35:0003000 35:000$000 70:000$000 ~
82:1258000 82:1258000 164:250$000 I
17:000$000 17:0008000 34:000$000

?

L

XV DilIgenoias polioiaes ..••••••..••..••.••••••• -
XVI Colonia Correooional do Bom Dtlstino ....•••.•

XVII Força Publica:

a) Pessoal da Brigada inclusive o addioional da
lei 90 para os officiaes ..•........•...•...•.

b) Etapa para 1.600 praças a 18300 na media.
c) Fardamento para 1.600 praças a 1305000 •..
d) Ajuda de ousto a officiaes em diligenoia ...
e) Gratifioação a reengajados a 200 réis .....•.
f) Forragem e ferragem .....................•
gl Compra de animaes, arreiamento e equipa-
mento .•....•..........•... ' , .

h) Aquartelamento, enterramento, expediente
e luz .......................•.....•.....•...

i) Engajamento de \80 paizanos a 2$500.•....
XVIIIlsoccorros publicos .....•...••••...... , ....•.. ,

XIX Auxilios :

a) Aos hospitaes de Ouro Preto, Grão Mogol,
Itabira, Diamantina. Pitanguy, Sabarà, Santa
Luzia do Rio das Velhas, Sete Lagoas, Bar-
bacena, S. João d'EI-Rey, Lavras, Caldas, Ma-
rianna, Passos, Aras8uahy, Serro, Curvello,
Mar de Hespanha, Pará, Turvo, Bomtlm, Rio
Preto,Campanha,Ponte Nova,Formiga,Leopol-

10:000$000
8:880$000

10:000$000
8:880$000

20:000$000
17:760$000
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Naturezâ. da de~pesa Para o semes
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De orçamento
.. (Lei n. 301,

Já distrlbUldOj de 4 de S6-
(Dec. n. 1.434) tem b 1'0 de

1900)
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dioa, Juiz de F6ra, Dores da Boa Esperança,
Dores do Indl1yá. ~1inas Novas, Uberaba, S.
Gonçalo do Sapucaby, Oliveira, Itapecericá,
Montes Claros, Cataguazes, Tbeopbilo Oltool,
Ouro Fino, Muzambinbo e Pouso Alegre., ..

b) A' Santa Casa de Caridade da Capital.. .'
c) AS8istencia' do alienados incIusi ve I:000,i000
a cada um dos bospicios de alienados de
Diamantina e Itabira, .

d) Ao bospital de lazaros de Sabará .
e) Aos recolhimentos de orpbãos de Marianna
e Diamantina a I:OOO~.. , . " ..•..• ; " •••....

XX Instrucção primaria .
XXI Escolas Normae!1, pessoal á custeio .

XXII Internato do Gymnasio Mineiro :

a) Pesso.al. ..............•... "..... : ...•.... :.
b) CUS.tI;lIOde gabm,etes e laboratorlOs .
c) Expediente", •....•••.......•................ :

40:00050001 40:UOO$0001 80:000$000 -6:00'.'&000 6:000$000 12:000$000 (;;
I

40:000,3000 40:000$000 8D:000$006
1:000$000 1:000$000 2:Uoo$000

2:000$000 2:000$000 4:003$030
1.264:150$000 I .264: 150$000 2.528 300$000
207:675$000 209:175$000 416:%08000

48:180~000 48:180$000
500$000 500s000

1:1..00$000 1:000$000

I

d)i~~:~~~~ .. ~~••~1~~.~~~.~.. ~~~~~~~.~~.~~~~~~~
e) Gratificação ao Delegado FiscaL .•......•.•.

XXIIl. Externato do Gymnasio Mineiro, inclusivà
1:0003000 para expediente, custeio de gabi-
netes e laboratorios e I:200$000 de gratifi-
cação ao Delegado Fiscal. .' .

XXIVIEscola de Pbarmacia, pessoal, expediente e
custeio de gabinetes e laboratorios .•........

xxvi Subvenções:

a) A' Faculdade Livre de Direito .
b) AsyIos de orpbãos de Diamantina, Ma-
rianna, Barbacena. Juiz de F6ra e S. Fran-
oisco em João d'EI-Rey a 2:000$000 .•••••••.

c) Recolhimento de orphãos em S. João d'EI-

d) R1;yids' 'd~' M~~~b;lb~~.~.S'.' 'i.~i~'~~.ê~~thbl
a 5:0003000 cada um. . . . .. . •................

e) Lycem de Artes e Omcios em Ouro Preto
e Diamantina 5:0003 cariaum ........•....

XXVI Arohivo Publico Mineiro- Pessoal e expedien-
te, inclusive') addicional da lei n. 90 ....••. ,

XXVII Passagens em Estradas de Ferro e telegram-
mas ..........•.............•.............•..

XXVIII Impresflões e publicações na Imprensa om.
ciaI. .......................................•.

20:000$000
1:200$000

42:850$000

49:524$000

35:000$000

5:000$000

1:000$000

5:000$000

5:000$000

16:5908000

15:000$000

40:000$000

20:000$000
1:200$000

42:130$000

49:524$000

35:000$000

5:000$000

1:000$000

5:000$000

5:000$000

16:590$000

15:000$000

40:000$000

141:760$000

84:980$000

99:048$000

70:000$000

10:000$000 ::i
I

2:000$000

10:000$000

10.000$000

33:180$000

30:000$000

80:000$000



7.1:710$000
O:70H$500
7:500$000

24:950$000
4:052$5' O
2:500$000
12:500$000

300:000$000
6:000$000

450.()00.OQO

Secretaria de Estado :
1 Pessoal ............•............••....•..•
21 Gratificação da lei n. 90 .•..•...•.•.•...•..
2 Expediente ..•.........•...•.••..........••

Repartic;ão de Terras e Colonizaçi'io :
3 Pessoal ....•..............•..••.•....•••.•
21 Gratificação da lei n. !)O •.••••••••••••••••
4 Expediente .......••••••..•.........••...••
5 eolonias indigenas ....••.••••...•.. '" ..••
. 6 Immlgraçl10 o colonização ..•..•• , ••.••• , ••
7 Medição e demarcação de terras .• , •••••••
R Obra~ pupUcas.,.., r •• " •• , , •••• , ••• , • , , , ,., ' ." .

Credito pa.ra oocorrer as despesas a oargo da Seoretaria
da Agricultura, Commeroio e Obras publicas, DO 2.'
semostre do corrente anno, por conta do !3 3.' art. 1.'
da lei n. 301, de 4 de set~mbro de 1900.
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DECRETO N. 1.466 - DE 25 DE JUNHO DE 1901

O doutor Presidente do Estado de Mina.s Geraes resolve
approvar o quadro que a este acompanha da distribuição dos
creditos de que trata o ~ 3." art. 1.0 da lei n. 301 de 4 de
setembro de 1900, para as. despesas com os diversos servi-
ços que oorrem pela Secretaria da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, relativamente ao 2.° semestre, de julho a
dezembro do corrente anno, e determina que da Secretaria
das Finanças se requisitem os respectivos pagamentos nos
limites das dotações de cada rubrica .
Os Secretarias de Estado da Agricultura Commercio e

Obras Publicas e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gera~s, na cio

dade de Minas, 25 de junho de 1901.
J)R. FRANCISCO 8ILYlANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

David :lI. Campista.

Abre o credito para as despcus que correm pela Secretaria da Agri-
cultura. Commercio e Obras Puhlicas do Estado, conforme a dls-
tribulçllo que a este acomp~nba. relativamente ao semefltre de
julho a dezembro de 19lH.
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SOJ9mON

4:240$000
848~000

1:500$000

4:800$000

2:000 000

54:500$000

14:000$000

300:008 000

10:000$000
25:000$000
100:000$000

Junta Commercial :
9 Pessoal .....•.......................•.....
21 I1ratirtcação da lei n. 90 ............•.....
9 Expedinte .

Diversas:
10 Compra de vacclU'a anticll.rbunculosa .•••
11 Estabelecimento hydro-balneo-therapico e

sua fiscalização .
12 Impressões e publicações na Imprensa om.

ciaI ..............•...................•...
13 Plantas e semente •.......................
14 Reforma do ensino agrioola ......•......•
15 Auxilio á publicação da «Revista Indus.

trlal!> ......•..............................
16 Passagens em estradas de ferro e tele-

grammas ' ..•...............
17 Reforma de material na E. F. Babia e

Mmas .
18'Garantia de juros a diversas estradas de

ferro .•..... : ... , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . 1.612.685$000
19 Fiscalização das mesmas estradas.. . • . . . . 72:30U$000
20 Expediente desse serviço ... '" . . . . . . • . . . . . 5003000
22 Eventuaes................ .....•....•..... 5:000$000

Somma . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 3.099:295$000
Directoria da Viação. 25 dejunho de 1901. - O director,

Arthur da O. Guimari1es.

O D()utor Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo
em vista a demonstração que a este acompanha e que lhe
foi presente pelo doutor Secretario de Estado dos Negocios
das Finanças. resolve, usando da auctorização do art. 4.0
da lei n. 282, de 18 de setembro de 1899, abrir os creditos
supplementares constantes da citada demonstraçã.o, neces-
sarios para cobrir excessos que se deram nas rubricas acima
indicadas, na importancia total de mil novecentos e setenta
e sete contos setecentos e oitenta e quatro mil e oitocen-
tos e cinco réis - 1.977:784$8%.
Palacio da Presidencia. do Estado de Minas Geraes, na ci-

dade de Minas, aos 27 de junho de 1901.
DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

David M. Campista.

DECRETO N. 1.467 - DE 27 DE JUNHO DE 1901

-120-

"Ahre credlto~ supplemenlares às rubricas dos ns. XXVII, do fi 1',
\'111e X do S 20 e IX do S 3', do ar!. 3.", da lei n. 282, de UI de
setembro de 189), (11Je regem o exercicio Ilnanceiro de J 9011.Jo
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DECRETO N. 1,468 - DE 3 DE JULHO DR 1901

ModlOca OS uniformes dos olflclaes elIectl\'o8 e relormados e das
praças de prel da BrigaIJa Policial

• @ doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em
VIsta o q~~ lhe representou o coronel commandante da Bri.
gado. PohClal~ resolve approvar as modificações dos unifor-
mes dos otllClaes e1fectivos e reformados e das praças de
pret da Brigada Policial, de accordo com o :plano que a este
decret!> acompanha, assignado pelo SecretarIO de Estado dos
NegoCIos do Interior, que o fará exeoutar.

Palaoio .da Preside.ncia do Estado de Minas Geraes" na oi.
dade de Minas, 3 de Julho de 1001. I

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO

Wenceslau Bra:oPereira Gomes

Plano para os uniformes da Brigada Policial do Estado
de Minas Geraes, a que se refere o decreto n. 1.4138

OFFICIAES EFFECTlVOS

PRIMIURO lJl'IIPOR~lE

Kepi com penacho, dolman com alamares dourados dra-
gonas, calça ~e pauno com listra e galões ou do brim b;anco,
luvas do pelhca de côr branca, espada, talim de seda preta
fiador dourado, botinas do vorniz oom ou sem salteiras, co~
thurnos ou botas com esporas. para os ofliciaes montados
quando a cavaIlo. '

SEGUNDO UNIFORME

Ke{Ji, dolman com platinas, calça com listra ou de brim
branco, talim de couro, espada, fiador de couro luvas de
camurça branca, ou de fio do Elscossia da me8m~ cóI' boti.
nas do bezerro, com ou som salteiras, cothurnos ou 'botas
ooJJ1 esporas para os offlol\los mOijtados, qual)do a oav~1 0,
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TERCEIRO UNIFORME

Kepi, tunic3, calça com listra ou do brim branco, talim
de couro, espada, fiador de couro, luvas, botinas do bezerro
com ou sem salteiras, cothurnos ou botas com esporas para
os otllciaes mOlltp.doll, quando a oava1l0, como no 2.' uni.
torQ1fl,

JSPECIl'ICAÇÕEIil

l\epi

De pannQ mescla, tendo O,ml de altura em toda a volta,
cópa Chata, sendo o diametro da cópa egual ao da oabeça,
ointa de panno encarnado de O,m04de altura, tendo na parte
inferior um debrum do panno preto, vivos de panno encar-
nado~e sobrepostos parallelamente â cinta tantas tranças
douradas do O,m003de largura quantos os accessos de postos~
quartos guarnecidos com tres das mesmas tranças, sondo as
lateraes entre dois ventiladores pretos; no fundo da cópa
haverá tambem um ventilador com um enfeite da mesma
trança em tres ordens parallelas entre si, form ando quatro
voltas, vivo encarnado na costura do fundo.

Na Crento um emblema com uma cercadura formada por
dois ramos de fumo e café, bordados a ouro sobro fundo en.
carnado, com 0,11106do altura e 18I'gura maxima tambf\m de
O,m06,encimada de uma estrella com 0,11101de raio, bordada
á fio de prata.

Este emblema terá no centro um triangulo equila-
tero bordado a fio de ouro cujas faces oxternas serão
tle 0,m4 e internas de O,m3contorn'adas por 21 pequenas os-
trellas bordadas a fio "do prata; sobre o fundo desso trian-
guio será collocado o numero do batalhão,em metal branco,
tendo cada algarismo O,mOI5de altura, como distinctivo de
infanteria, ou duas espadas crmadas, com as pontas para
cima, tambem com O,lllOl5de comprimento, como distinctivo
da cavallaria; ou uma esphera com os paraIlelos e meridia-
nos, tendo 0,m005de raio, como distinotivo dos omciaes do
estado-maior da brigada e bordada a fio de prata.

Pala de sola envernizada de preto, inclinada sobre os
, olhos, affectando a fúrma de telha e com O,m05 de largura
no meio, tendo na parte superior um cordão dourado em
rúrma de corda de 0,111005de .J.iametro, com dous passado-
'res, sendo esse cordão preso nos extremos por dous botões
pequenos do uniforme. "

Os medicos usarlio o mesmo kepl, selido porém a cinta
de veHudo cQr de vln49 e t,erliQ !lomo dlstlnctiyOs, no (Im-
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blema da frente, um caduoeu de 0,m02 de comprimento bor-
dado a fio de ouro e em sentido vertical.

Pennacho, encarnado e azul, de pennas, inclinado sobre
a pala do kepi e em forma de chorão, tendo uma haste de
metal. 'com uma ro'sca pars. ser atarrachada a uma pe-
quena porca na parte interna da armadura do emblema do
kepi.

Dragonqs

Com palma e palmatoria de metal dourado e brilhante
forrado de panno azul ferrete.

A pala será direito. e com os angulos cortados na parte
superior; terá O,ml de comprimento, 0,"'04 de largura e
quatro ordens de escamas com O,mOl5de largura cada uma.
Será guarnecida de dous frizos parallelos de 0,m002 de lar.
gura, em relevo e lavrado em forma de canotllllo.

A palmatoria será de fôrma elliptica com a superfleie
convexa, eontornada por uma caneluria em relevo com
0,m013 de largura, rematando em fórma circular de um e
de outro lado da pala; essa caneluria será cireulada por uma
serrilba de 0,'"002 de diametro e uma ropca de fio fosco e
brilhante de O,m008superposta á serrilha.

Franja de canotão torlJido em dUlls ordens," sendo a ex-
terior de O,m08e a interior de 0,'"06 para os olllciaessupe-
ri ores; de canotilho em tres ordens para os otllciaes subal-
ternos e capitães, tendo para todos 0,m070 de comprimento.

I

Dolman

De panno ou elasticotine azul ferrete, devendo o oom-
primento attingir ao começo da primeira pbalange do dedo
pollegar, estando o braço estendido .Abotoado no centro por
colchetes ou botões pretos occultos, com duas ordens la-
teraes de sete botões grandes na fl'ente; abertura ao lado
esquerdo para dar passagem ao copo da espada, quando
presa ao gancho do talim.

G61a em pé. da mesma fazenda do dolman, com as pon-
tas direitas, abotoada por colebetes e debruada de cadarço
preto tendo O,m04de altura e com ponteiras de casemira
enearnada de O,m06de comprimanto.

Mangas do canhão de Om, 1 de altura, com carcellas de, I
casemira encarnada de 001,02 de largura com tres botões' pe-
quenos em cada uma e eom as di vizas de glllão dourado de
Oru,OI de largura, em numero correspondente á cada posto.
O commandante da brigada, além das diviz:as nas mangas,
terá. nos ante-braços um emblema egual ao do kepi de O,m04
de largura sobre panno a7.ul ferrete bordado a fio de ouro.
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Acompanhando as costuras das costas, sem comtudo' attin-
gir a cava das mangas, em toda a volta, a partir da base da
golla terá uma guarnição de cadarço preto de lã com O,m02de
largura, a qual Ilcompanhará a abertura do lado esquerdo
formando disposição syroetrica do lado direito e uma linha
quebrada, em fórma de W no extremo inferior das costuras
das costas, tendo dous pequenos botões do uniforme nos ver.
tices dos angulos cujas aberturas ficam para baixo, forma.
dos pelo W.

Ornara a frente do dolroan essa mesma especie de cadar-
ço que partindo dos colchetes ou botões occultos do oentro,
voltara a elles passando por f6ro. dos botões lateraes, for-
mando ordens duplas em sentido horizontal e todas paral-
leIas entre si.

Em cada uma das extremidades da golla será collocado
o numero do batalhão, em metal branco. tendo cada alga-
rismo 0,m02de altura. como distinctivo da infanteria; duas
espadas cruzadas tambem do mesmo metal com as pontas
para cima com O,m025de comprimento, como distinctivo da
cavallaria ou uma e~pbera com meridianos e parallel03, de
0,m02 de diametro, para distinotivo dos otllclaes do estado-
maior da bril{arla e caduceu com 0,m02de comprimento p.ara
os medicos, bordados a fio de prata, sendo o do medico no
sentido borizontal e bordado a fio de ouro.

Os vivos, ponteiras e carcellas de casemira encarnada do
dolman serão substituidos por velludo cór de vinho para os
medicos.

Alamares

De cordão de ouro redondo de 0,01005 de diametro com um
laço no centro. .

Platinas

De metal amarello dourado, em fórma de trapezio, com
forro de panno encarnado, deixando ver um vivo da mesma
fazenda, com 0,0111 de comprimento, 0,0103 na menor, O,m05
na maior largul"a sendo ligeiramente curva. para acompa"
nbar a fórma do hombro, tendo na parte inferior duas cara-
binas cruz!ldas com as armas da Republíca e na superior,
um fingimento de botão, tudo de metal branco, substituin-
do.se as carabinas por espadas para os ofIlciaes de cavaHa.
ria, e por e~pheras para os otriciaes do estado-maior. Para
os medicos o Corro será do velludo cór de vinho.

Tunica

De panno ou elasticotine azul-ferrete, tendo a fôrma de
b1u!la, m as um pouco estreita na cintura, sendo a frente
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avivada de encarnado, com uma ordem de sete botões, abo-
toando,a, e com abertura ao lado esquerdo.

Gola, mangas, divisas e distinctivos em tudo eguaes ao
do dolman; platinas da mesma fazenda avivadas de encaro
na~o, abotoando junto á gola por um botão pequeno do
um forme, e tendo, contornando as, uma grega de soutacbe
dourado; os omciaes de cavallaria, porêm usarão platina
de, metal branco em f6rma de trapezios e co~postas de an-
nels entrelaçados, terminando em um s6 armei um pouco
alongado que se prenderá junto á base da gola como as
de panno, ao pequeno botão do uniforme. '

Para os medlcos, como no dolman, os vivos, ponteiras
carcellos de casemira encarnada, serlIo substituidas por velo
Iudo cõr de vinho.

Calças

De panno mescla, direita e de largura regular, tondo ao
longo das costuras exteriores uma listra de casemira encar-
nada de Om05 de largura e sobrepolltas a esta tres galões
dourados de om005 de largura.

Para os medicos a lista de panno encarnado sorá substi.
tuido por velludo côr de vinho.

De p~nno mescla, em tudo egual à anterior sem galões.
-De brim branco tambem como a anterior, fillS som lis-
tra.

,De 0111,83 a um metro de comprimento, com ('s copos e
b,amba de metal branco ou prata ingleza; os copos serão
lisos ,e fecha~os e ter1ío em relevo as armas da Republica;
a lamma será de 0,m02 de largura e a bainha' de ° 10 25 com
duas braçadeiras com olbões, tendo a ponteira de' aço sol.
da~a na extremidade.

Fia10r

De cordão de ouro com om,004 de diametro, tendo uma
borla em fôrma do pera encanastrado de fio de ouro me-
din~o Om,35 de comprimento e 010,02 de diametro em' sua
maIOr grossura; em cima dessa borla haverá um botão de
ouro e~piga.do de 010,01 de altura e egual diametro; o rema-
te sera feito por uma maçaneta de forma conica de
Om,92 de comprimen~o e Om,02 de diametro na base a franja
tera Om,06, de COlll~lr1mento e será ~e canotão de Om,006 para
08 omalaes 5'\l~erlOre~ e d(l CallOtllho uara. cauitltl3s e 5"1
blllterllo , ,,' " t' f" , ~
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De COUrO da kussia preto anologo em teitio e dimensões
ao anterior para os omciaes de infanteria.

De couro branco envernizado analogo em feitio e dimen,
sões ao anterior para os omciaes de cavallarla.

Talim'

\)e cadarço de seda preto com O,mO 4 de largura, abotoa-
do por um fecbo de metal amarello em forma circular e
de encaixe. .
Do couro da Russia preto com a mesma dimenslIo e cbapa

da frente, para os omciaes de infanteria.
De couro branco envernizado, idem, idem para os olU.

ciaes de cavallaria.
Os omciaes do Estado-maior da brigada, os montados, de

infanterla e os de cavallaria usarão no talim de couro, pas-
ta de couro envernizado de preto com O,m25 de altura e om2
na maior largura, a qual será presa á parte posterior do
talim por tres guias eguaes á da espada.

No centro, em uma cercadura de-turno e cafê,-enclma-
da por uma estrella, tudo de metal dourado, baverá o dis-
,tinctivo de que usam esses omciaeR, sendo de metal brllnco
a espbera de que usam os do ,estado-maior.

Botinas

tizas 9 inteiriças de bezerro, verniz ou cavallinho, sem
gaspeas nem bordados.

OothtlrnOs

Lizos e inteit'iços de bezerro, som gaspeas nel1l bordados,
tendo o cano O,m30 de altura da base do salto.

Botas

De couro da RUBsia, cano estreito e sem recorte, na
abertura, alcançando até pouco abaixo dos joelbos.

Esporas

De metal bk'anco com o arco abauládo e lavrado pela
parte externa, com O,lIJOI de largura; o caohorro ligeira-
mente voltado para baixo, tendo ~,m03 de comprimento, e
a roseta egualmente, O,m03 de diametro.
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Serão presas ao tacão das botas por duas correias de
couro da H.ussia de O,m15de largura, passaudo uma pelo
concavo, da sola, outra por cima do peito do pé e prenden-
do-se do lado exterior em uma fivella, tambem de metal
branco, presa ao arco das esporas. Estas terão duas
correntes do mesmo metal presas á base do cachorro, as quaes
se abotoarão na frente da bota sobre o peito do pé.

Salteiras

De metal amarello, lavrado para o commmandante da bri-
gada e lIzos para os demais officiaes com a mesma fórma das
esporas, adaptados ao tacão das botinas, onde ficam presas
por um espigão com cabeça, atarraohado co cachorro.

OBSERV A.ÇÕES

Os botões para todos os officiaes da brigada serão de me-
tal dourado, e supertlcie convexa' com O,m02e O,mOl de dia-
metro, circulados de duas orlas polidas e brilhantes, entre
as quaes haverá 21 pequenas estrellas polidas e em relevo;
no centro do botão haverá um barrete pllrygio tambem po-
lido e em relevo, sendo o resto da supertlcie do botão fosco
e granitado.

Os officiaes quer de cavallaria quer de infanteria usarão
capote de panno azul ferrete com cmtura e presilha, forra-
do de baetilha preta, cobrindo até a metade das pernas,
abotoado com seis botões grandes do uniforme, golla em pé,
com cabeção, a qual se prendeIá um capuz por meio de
pequenos botões de massa preta; com abertura sobre o
quadril esquerdo para .jar passagem ao copo da e~pada;
aberto na parte posterior, até a cintura, mas podendo fe-
ohar-se por meio de pequenos botões occultos e tendo em
volta dos canhões tantos galões dispostos pllrallelamente,
com a largura de O,m005e com a separação de O,m003,quanto
os das divisas.

Os offilJiaes de cavallaria e os montados de infanteria
usarão barbicacho de retroz de seda azul. ferrete com do us
passadores e a pera da borla dourada, tendo a pera °m02
de diametro na base e a franja da borla O,mOSde coU:pri-
mento.

Sàmente os omciael! de cavallaria e os montados de in-
fan teria, quando a pé, usarllo de salteiras nas boti nas.

Os officiaes do estado-maior e os ajudantes de ordens em
geral, quando em serviço, terão nos 1.' e 2.' uniformes
alamares de cordão dourado com agulhetas tambem dou-
radas, pendentes do braço esquerdo para o primeiro botão
do lado direito do peito do doIman.
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O commandante da brigada usará tambem de egual ala-
mar, mas de cordão e agulhetas prateadas. . . .

Todos os ofticiaes são obrigados a possUir os um/or mes
acima especificados, excepto o vet~rinario, qUd u;sará só.
mente o 2.' e 3.' uniformes dos officlaes de cavallarla, tend.o
nos antebraços, bordado a fio de ouro, um V com a dI-
mensão de O,Dl03.

O{ficiaes re{ormados

Usarão dos mesmos uniCormes dos. officiaes e11'ectivos,
não tendo porém distinctivos de natureza alguma na golla
do dolman e no emblema do kepi. .

PRAÇAS DE PRET

CA.VA.LLARIA

Grande uniforme

Kepi com pennacho, doI man, platinas, calças com listra
ou de brim branco, divisa de galão, gravata, luval! brancas
~e algodão, botinas com perneiras ou cothurnos e esporas.

Pequeno uniforme

Kepi com ou sem capa branca ou de oleado, t':lnica de
panno ou de brim pardo, calça de panno ou de brim bran-
co ou pardo, gravata, platinas, divisas de panno, luvas
brancas de algodão, botinas com perneiras ou cothurnos e
esporas.

INr,'AN 'fERIA.

Grande uniforme

Kepi com tope, dolman, plati';1a.s com frocos de lã, calça
oom listra ou de brim branco, diVisa de galão, gr:avata, bo-
tinas ou cothurnolil. .

Pequeno uni{orme

Kepi com ou sem capa branca ou de oleado, calça de
panno ou de brim pardo ou branco, gravata, divisa de pan-
no, bótinas ou cothurnos.'
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ESPECU'ICACÃO

]{epi

COmo os dos omciaes das respectivas armas, tendo em
logar de trança dourada, trancelim de lã encarnada nos
quartos e na copa do kepi.

O emblema será de metal amarello com 0,m06 na sua
maior largura.

O cordão de ouro da frente será substituido por uma
fita de couro envernizado de preto, com 0,'"01 de largura,
tendo distantes 0,ro05 das extremidades duas fivellas de me.
tal amarello, para as praças de in!anterla e de couro en-
vernizado de branco para as de cavallaria.

Tope

be fraco de lã ellcarnada e azul de O,mO,! de altura etn
duas partes eguaes ficando a parte azul acima da encarna-
da, sobre uma oliva de metal amarello e liza com 0,"'03 de
comprimento, tendo uma pequena haste com rosca no extre-
mo para ser atarracl1ada em uma pequena porca na parte
interna do emblema do kepi.

Dolman

De panllo azul.(errete como os dos otflciaes, contornado,
a partir da base da golla, por uma guarnição de cadarço de
lã preto de 0,m02 de largura; essa guarnição cobrirá as cos-
turas das costas e acompanhará até a altura de O,m2, as oos-
turas lateraes, formando enfeite symetrico.

O ornamento horizontal da frente sera de cadarço de lã
encarnado com a mesma largura do cadarço preto.

Os de8tinctivos da golla serão de metal branco.

Platinas

Po.ra caval!aria-serâ de metal amat'ello toda escamada,
afrectando a forma de telha na parte inferior e éahida até o
meio dos hombroB, seguindo a direcção das costuras dos 110m-
breiros ate a cava das mangas, tendo ne8sa parte 0,m021 de
largura.

Pala direita com O,m03 da largura tendo na parte supe-
rior um pequeno botão do uhiformo' e 08 angul08 cortados,
e a dous terços de !leUcomprimento, uma. éstrella de met~.l
branco com O,mOl de raio. .
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Para infanteria-será de metal amarel1o, lisas e guarne.
cidas de um enfeite cinzelado, a1Tectando a fórma de telha.
na parte inferior onde terão um canotão de froco de lã en-
carnada e azul cdm °m02de altura no meio e alinando para
as extremidades' ess~ (roco terá de comprimento 0,11121cor-
respondente á la~gura da parte inlerior .da platina e cahirá
até o meio dos 110mbras, seguindo a dlrecção das costuras
dos 110mbras até a cava das mangas.

Pala direita com Om03 de largura, tendo na parte supo-
1'101'um pequeno bodo do uniforme e os angulos cortados e
a dous terços de seu comprimento uma estrella de metal
branco com O,lUOI de raio.

Tunica

De panno azul-Cerrete, egual á dos oficiaes, sendo, po-
rém, as platinas avivadas tão sómente de panno encarnado,
distinctivos da golla de metal branco.

De .brim pardo egual á anterior, s~n~o os vivos, carcellas,
ponteiras de panno encarnado substltUldos por ganga e cor-
dão da mesma. côr.

Para as praças de cavallaria as platinas das tunicas serão
de metal amarello formados de anueis entrelaçados, presas
ás costuras dos hombros das mangas e a um pequeno botão
do uniforme junto a base da golla.

G"avata

De couro envernizado do preto.

Calça

Da panno mescla idontica às dos olliciaQs no segundo
uniforme.

Do brim branco ou llardo sem listra.

De galão de ouro de O,mOI do largura, cosidos sobra pan-
no encarnado c indo da costura interna á externa da manga
esquerda em forma de angulo agudo, com o vertice para
baixo, di~tando a bissectriz desso angulo 0,11I15da costura
dos bombros.

De panno oncarnado, cosidas sobra panno azul-fonete,
tendo a mesma largura e a mesma fórma da de galão de
ouro.

D. )1.-0
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Pe1"rleiras

Do sola onvemizada de preto, semolhante ao. cano do
bota de montaria, tendo na pal'te inferior e antor!or uma
corroia. que passará pelo eonca.vo d~ sóla da botIna e se
prenderli a uma tivalla do lado exterIOr do cano.

Botin(lS e cothw'nos

Do bozeI'I'o, inteiriças o lizas como as dos oJllciaos.

Esp01'as

Do metal amareUo com o arco achatado, sendo, quanto
às dimensõos e disposiçõos, idonticas ás dos ollieiaes. ,

Não tóm a corrente de metal que se prende sobre o peito
do pé.

OBSERVAÇÕES

Os botões serão de metal amarello convexos e terão p,mO.2
e O10014de diametro, com 0,m008 e 0,10000de altura, mteI-
ra~onte lizos e forrados de latão.

Os sargentos ajudantes e quartois-mestres ~sarão seme-
lhantemente as peças dos uniformes dos offiClaes, sendo,
porém bordados ou fabricados do l'otroz cór do ouro as
partes'ou peças que para aquelles forem-n'o a fio de ?uro.

Terão um globo de metal amarello com 0,m025 de dlame-
tro, os sargentos ajudantes no ante-braço direito e os quar-
teis-mestos no esquerdo. . .

O mestre de musica e o corneteiro-móI' usarão as dIVI-
sas no braço direito. . . '

Os musicos usarão no grande unrfol'me um peitIlho en-
carnado abotoado nos botões da frente do dolman, tendo
sete ordens duplas de galão de prata da largura de 0,m15 em
sentido horizontal e parallelas entre si.

Os kepis serão eguaes aos das demais praças, sendo de
metal branco as partes que nelles são de metal amarello,
com excepção, porem, da ramagom do embl~ma, devendo
ser neste substituida a fita de couro envernrzada da fretes
por um cordão prateado da gI'os~ura. de om,oq4.

No grande uniformo esto kepI tera o enfeite do fundo da
copa e as guarnições dos quart os de toutache de prata de°m002 de largura e o tope será do pennas encarnada e azul
n~s condições das demais praças.
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80bro as platinas do grande uniforme, que tambem serão
eguaes lis das outras praças, sendo, porém, de metal branco,
terão uma lyra de metal amarollo emvez de estrella.

Os botõos, tanto para o grando como para o pequeno uni-
forme, serão de metal branco, com as mesmas dimensões dos
botões das outras praças e com a superficie convexa e poli-
da, tendo sobre ella uma Iyra em relevo.

Os distinctivos para o centro do emblema do kepi e para
a golla do dolman e da tunica será uma Jyra de metal bran-
co com 0,m02de altura.

O dolman como a tunica serão como das outras praças,
sendo porém a golla e o canhão das mangas de panno encar-.
nado, sendo as do dolmj\n entre soutaehe de prata de 0,ru004
de largura.

Os canhões terão 0,m04 de largura, tendo na parte infe-
rior um debrum de 0,m007 de panno azul-ferrete e dois bo-
tões pequenos do uniforme presos á costura trazeira.

A calça egualmente como as das outras praças, tendo,
porém, a do grande uniforme no meio da listra um galão de
prata de O,ml5 de largura. Os clarins e corneteiros usar:lo o
mesmo grande uniforme das demais praças tendo o peitilho
egual aos dos musicas, sendo, porém, as ordens de galões
substituidas por cadarço de lã azul da mesma largura do
galão. .

O pequeno uniforme será o mesmô que o das outras pra-
ças, tendo nos ante-braços um clarim ou corneta estampa-
dos em metal branco, O,1Il035de altura e assentado sobre
panno encarnado.

A infanteria usará correame preto e a cavallaria correa-
me branco, com talabarte para pr'ender a clavina.

As praças de pret usarão capotes semelhantes a08 dos
omciaes, sendo as divisas collocadas do mesmo modo que nos
dolmans ou tunicas.

As praças de cavallaria usarão barbicacho egual ao dos
olliclaes 8endo porém todo elle de retroz pret? de lã.

No serviço in torno ó permittido a08 omcines o uso de tu-'
nica de brim branco, egual em feitio ás de panno, porém
sem as platinas, trapezios da golla e carcellas das mangas
de panno encarnado.

O kepi será usado pelos ofllciaes e praças, quando rÓI'
determinado, com capa de brim branco ou de oleado, elei-
xando ver o emblema.

Secretaria do Interior do Estado de Minas Gel'll.es, na ci-
dade de Minas, 3 de Julho de 1901.- Wenceslau Braz Pe.,.eira
Gomes.
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DECRETO N. 1.469 - DE 8 DE JULHU DE 1901

Perdõa o resto da pena imposta ao réo Alberto Ferreira dos
Santos

o doutor Presidente do Estado de Minas Gernes, usando
da faculdade que lhe e outorgada pelo 134.' do art. 57, da
Constituição Estadoal, resolve perdoar ao réo Alberto Fer-
reira dos Santos o resto da pena de 2 annos e nove mezes
de prisão simples, que lhe foi imposta' pelo tribunal do jury
da comarca de Ouro Fino, em sessão de :.lI de setembro de
1889.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, na
cidade de Minas, 8 de julho de 1!JOI.

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.
1Venceslau B,'a; Pereira GO.'iles.

DECIU~TO N. 1'.470 - DE 29 DE JULHO DE 1901

I'CClrC'gao prazo para o pagamento do imposto territorial, no correnle
exercício

O doutor Presidente do Estado do Minas Geraes, usando
da attribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do
E.stado e tendo em vista as representações que lhe são diri-
gIdas por numerosos contribuintes no sentido de ser espa-
ça~o o prazo para a cobrança sem multa do imposto terri-
tOrIal bem como o accumulo do serviço nas estações urre-
~a~~doras proveniente em parte dos embaraços naturaes ao
1111ClO de um novo regimen tributario, resolve:

Art. I.' Fica prorogado até 31 de agosto do corrente
anno o prazo fixado no art. 51 das disposições transitarias
do regulamento approvado pelo dec. n. 1.459 de 4 de maio
findo, para o pagamento sem multa do imposto territorial
no corrente exercicio.

Art. 2.' A cobrança com multa a que se refere o art.
18 (lo citado regulamento, e paragrapho unico do art. 51 das
disposições transitorias acima referidas - poderá ser oITe-
etuada no corrente exerci cio ato 30 de setembro vindouro.

Art. 3.' No caso de paga monto por prestaçõos, de ac-
corda com o disposto no art. lI) do regulamento supra mon-
cionado, a primeira prestação será paga nos prazos t1xados
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nos artigos antecedentes sem multa e a segunda nos prazos
de que trata o art. 52 do citado regulamento.

Art. 4.' O presente decreto vigorará desde a data de sua
publicação, revogadas as disposições' em contrario.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
fará executar.
. Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraas, 29 de
Julho de 1901.

DR. FR,~NCISCO SIr,VIANO DE ALMF.IDA. BRANDÃO.
Davil 111. Campista.

/

DECltETO N. 1.'l71 - I'F: G DE AGo.TO DE H10l

Permille ,no corrente exercicio, a' inscril1ção sem mnlta rle immo;'eis
no acLa do p3galllcnlo tio imposto Lerritorial

O doutor Pl'esidente do Estado de Minas Goriles, usando
da attribuição que lhe confere. o art. 57 da Constituição do
Estado e no intuito de facilitar a primeira arrecadação do
imposto territorial, resolve:

Art. 1.' Os contt'ibuintes do imposto territorial que
não deram seus immoveis :í. inscripção, no prazo a que se
refere o art. 18 da lei n. 301. de 4 de setembro de HIOO,-
poderão etrectuar tal inscripção no n.eto do pagamento do
imposto até 31 do corrente mez, sem incorrerem em multa
-ficando relevadas as multas impostas por aquella causa.

Art. 2.' Os que houverem inscripto sómente o valor
das terras deverão inscrever tambem o das bemfeitorias,
salvo quanto ás urbana~, para o fim de Fel' descontada do
valor global a porcentagem de 40 '(., na fórma da lei.

Art. 3.. Concordando o collector com a declaração da
parte fará a inscripção ou a reverá - communiclI.ndo -
dentro de 30 dias, á Secretaria das Finanças - as alterações
feitas na inscripção.

Art. 4.' Não se oonformando o collector com a deels.-
raçTI.o do contribuinte - fará a inscripção e{h,officio para
sobre ella cobrar o imposto. - A parte interessada - me-
diante previo deposito na collectoria do valor do imposto
-poderá recorrer dentro de 20 dias - para o Seerot!l.rio das
Finanças.

Art. 5.' O presente decreto é applicavel sómente á ar-
recadação do imposto territClrial no corrente exerci cio o vi.
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g?rará dt;lsde a data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrario.

O Secretario de Estado das Finanças o fará executar.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes na ci-

dade de Minas, aos 6 de agosto de 1901. '

DR. FRANCISCOSrr,vIANoDEAI,MEIDABRANDÃO.
David M. Campista.

DECRETO N. 1.472 - DE7 DESETEMBRODE 1901

Com mutação <le pena

O doutor Prasidente do Estado de Minas Geraes usando
da attribuição que lhe confere o !:l 4.' do art. 57 d~ Consti-
tuição ~o Estado, e querendo commemorar por aeto de ele-
cle,?~ncla o faustoso anni versaria da nossa emancipação
pohtlca, resolve commutar em sete annos de prisão simples
a pena de quator.ze annos imposta ao réo Joaquim Cassia-
no da Rosa, em virtude do aecordão do' Tribunal da Relaçfí.o,
de 6 de março de 1897.
. O doutor Secretario de Estado dos Negocias do Interior
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
BelIo Horizonte, 7 de setembro de 1901. '

DR. FRANCISCOSILVIANODEALMF.lDABRaNDÃO.
Wenceslau Braz Pei"eira Gome.q.

DECRETO N. 14n - DE23 DI, SF.TF.MllRODF.1901

Altera al/(umas disposições do regulamento pl'umulgario pllo c1p.creto
n. 1.243,. de ;I ele janeiro d~ ll:l~)(), () determina que de acctlrdo
com a lei n. 303, o" 5 de Julho ultimo. Fej~m m01iricados os
C)lItrActos celebrados com tiS concessionarios das leiras de gado
de Tres Lorações do lUa Verde e IJemlica.

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes usando
da. attribuição que lhe é conferida pelo artigo 57 d~ Consti-
tUição do E8tado, e para o cumprimento do disposto na lei
n. 303, de 5 de julho do corrente anDO, resolve alterar aI.

-137-

gumas disposições do regulamento promulgado pelo decreto
n. 1.243, de 3 de janeiro de 1899.

Os Secretarias de Estado dos Negocias da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas e das Finanças assim o tenham
entendido e raça~ executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 23 de setembro de 1901.

Da. FRANCISCOSILVIA.NODE ALMEIDA.BRANDÃO.
David M. Campista.

A.lterações a que se refere o decreto n. ] .473, do
23 do setembro de 1901

Art. 1.' Continuar se.ha a cobrar o imposto de 4 '1.
ad valorem do gado que fór vendido nas feiras ou que
fôr exportado para os Estados da Bahia, Espirlto Santo e
S. Paulo. .

Paragrapho unico. Do gado que fór exportado para
outros pontos, sem transitar pelas feiras, eobrar-se-ha o
imposto de 20. '1. ad valorem, ficando nesta parte revogado
o art. 17 do decrato n. 1.243, de 3 de janeiro de 1899.

Art. 2.' Ficam isentos do imposto de 20 '1., porém, su-
jeitos ao de 4 '1. :

!:l 1.' O garlo de criar que tiver de ser vendido, sendo
considerado como tal.-vaccas, reproductores, bezerros, vi.
tellas e novilhos.

!:l 2.' O gado de eórte em pequenas pr..rtidall, não desti-
nado ao Matadouro de Santa Cruz. Fica subentendido que
todo o gado de eõrte, seja qual fór o numero, destinado ao
Matadouro de Santa Cruz, pagará o imposto de 20 '1. e multa
correspondente ao duplo, caso se verifique a sua presença
no referido Matadouro, sem o documento comprobatorio do
pagamento do imposto devido.

!:l 3.' Para gaBO da. isenção constante do paragl'apho
anterior, será necessaria a apresentação do documento de Já
ter sido pago o imposto de 4 '1. nl\ Estação Fiscal do Esta.do,
que ficar mais proxima.

Neste documento deverão constar as declarações de pro.
cedencia e destino exacto do gado, o numero de cabeças de
cada especie, e bem assim os nomes do remettente, do
conductor e do destinatario de cada expedição.

Art. 3.' Os concessional'ios de feims de gado terão di-
reito de cobrar de cada roz que entrar para as respectivas
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invernadas um mil ràis, em duas prestações eguaos, sendo
uma no acto da entrada e outra no da vonda.

Art. 4.' Fica elevada a 20 'T. sobre o valor do gado per-
tencente ao boiadeiro que fôr prejudicado, a multa de
200,3000de quo trata o !:j I: do art. 14 do doc. n. 1.243, de
3 de janeiro de 1899, pela inobservancia da preforencia
estabelecida, segundo a ordem chronologica na exposição
do goldo à venda.

Art. 5.' As feiras de que trata o art. l.0 do dec. n. 1.243,
de 3 de janeiro de 18911,serão estabelecidas nos pontos que
determinar o Governo para sMes nos municipios da Capitlll
e de Uberaba.

Art. 6.' Os concessionarios adquirirll:o e conservarão
em perfeito estado, á sua custa, nas respectivas feiras, uma
balança bascula para pesar o gado em pé.
Art. 7,' Fica em vigor a disposição contida no art. 11

do decreto n. 1.243, de 3 de janeiro de 1899.
Art. 8.' Aos concessionarios das feiras de Tres Cora-

ções e Bemflca é marcado o prazo de 60 dias. a contar desta
data, para innovarem os respectivos contractos nos termos
da lei vigente para poderem gosar das vantagens conferi.
das na citada lei.

Art. 9.' Este decreto vigorarú desde a data de sua pu-
blicação no jornal offlcial.

Art. 10. Revogam se as disposições em contrario.
Secretaria da Agricultura, Commorcio e Obras Publicas

do Estado de Minas Goraos, om BeIlo Horizont9, 23 de se,
tembro de 1901. - David M. Campista.

DECRETO N. 1.474 - DE 24 DE SETE~I1IRO DE 1901

Declara caducoso privilellio e mais lavores concelliliospara conslru-
~ção, uso e goso da Estra1a lle Ferro lIio Doce

O doutor Presidente do Estado d'e Minas Geraes, conside-
rando 'que se acha paralysado o trafego da Estrada de Ferro
Rio Doce, no trecho de Palmyra a Livramento, desde o dia
1.' de dezembro de 1900, e a construcção do prolongamento
além de Livramento desde o rererido mez ;

Considerando que de accordo com a clausula 18." do
contracto de 2 de outubro de 1890 ô motivo para caducar
a concessão ser a circulação interrompida P()ol'mais de tres
mezes;

Considerando que o cessionarlo não tomou a si o trafego
da Estrada 60 dias depois de ter sido aberto pelo governo
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em obediencia ao disposto no final d'l1 clausula 10.', ~ ti.',
do decreto n. G39, de 7 de agosto de 1893, mandado obser-
var pelos termos de novação de 25 de sQtembro de 1895 e
10 de março de 1898; inconendo assim em eaducidade a con-
cessão, de accordo com a clausula 12.a, !:j 3.', do citado
decreto;

Considerando que, de accordo com a clausula 12.• , !3 2.0
do decreto n. 639, incorre a conceEsãe em caducidade quan-
do for a construcção paralysada por 90 dias, sem motivo
justificado e que csie prazo (oi até excedido pelo cessio-
nario: .

Resolve declarar oaducos o privilegio, garantia de juros
o mais favores concedidos pelos contract08 acima citados.

Palacio da Prei!idencia do Estado de Minas Geraes, na
cidade do EeIlo Hlrizonto, 24 do sotembro de 1001.

DR. FRANCISCO SIl,VIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.
David M. Campista.

DECRETO N. 1.475 - DE 2 DP. OUTUBRO DE 1901

Ahre um credito supplement lf de 1:2CO,OOO a cada uma rIas vPl'has
rios ns. ~~. leUra E, e 23 do ~ 1.' do ar!. 1.' rIa lei n. 301, de
" de selernbro do anno p2ssado.

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraas, usando
da auctorização contida no artigo 4.' da loi n. 323, de 25 do
mez passado, resolve abrir um credito suppIomentllr do
11m conto e duzentos mil réis (1:200$000) a cada uma das
verbas dos ns. 22,lettra E, e 23 do !:j I.' do art. 1.' da lei
n. 301, de ti de setembro do anno passado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Goraes, om
Rel10 Horizonte, 2 de outubro de 1901.

DR, FRANCISCO SlLVIANO DE AL.MElDA RRANOÃO.

1Vencerlau n/'a; Pe1'e:ra Gomes,
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DECRETO N. 1.476 - DE 14 DEOUTUBRODE 1901

Fixa o ponto denominado « Cardoso», do ramal da Capital de Minas.
da; Estrada de Ferro Central do Brazil, para séde de lima das
feiras de que trata o art. 5,' da lei n. 3U3, de 5 de julllo
ullimo.

° doutor Presidente do Estado de Minas "'Geraes, usando
da. attribuição que lhe ó conferida pelo art. 57 da Consti-
tUIção do Estado, e em cumprimento do disposto nos arts.
5.° da lei n. 303, de 5 de julho, e 4.' do decreto n. 1.483,
d~ 23 de setembro, tudo do corrente anno, resolve fixar para
sode de uma das foiras de gado, creadas pela I~j n. 245, do
17 de setembro de 1898, o ponto denominado « Cardoso '>, do
r~mal da Estrada de Ferro Central do Brazil para esta Ca-
pital, revogadas as disposições em contrario.° Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas assim o tenha entendido e faça
executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 14 de ou~ubro de 1901.

DR.FRANCISCOSILVIANODEALMEIDABRANDÃO.
Davicl M. C(lmJ!~çla.

DECRETO N. 1.477 - DE 19 DEOUTUBRODE 1901

A;>provao re~lllamento para cxecllç1ioda lei n. 318, de 1G nc ~ptem-
bro cio corrente anDO,Da parte referente aos serviços de Obras
Publicas e Viação.

° doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, no oxer.
cicio da attribuição que lhe conCere o art. 57 da Consti-
tuição do Estado e pllra execução da lei n. 318, de 16 de
Iletembro do corrente anno, na parte roCerente á reorganiza-
ção dos serviços de Obras Publicas e Viação do Estado. re-
solve approvar o regulamento que com este baixa assigna-
do pelo Secretario de Estado dos Negocios das Finanças que
o fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeIlo Horizonte, aos 19 de outubro de 1901.

DR.. FR.ANCISCJSn,VL\NODEALMEIDABRANDÃO.
David, 1II. Campista.
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Reglllamento B que se refJre o deoreto n. 1.477,
de 19 de outubro de 1901.

Art. 1.' Nos termos do art. 1.' da lei n. 318 de 16 de
setembro do corrente anno. à supprimida a Secretaria da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas e os .respectiv.os
serviços passam a ser desempenhados por tres lllspectorras
compostas cada uma de uma secção.

Art. 2.' A primeira inspectoria terá a seu cargo os
serviços que competiam á dlrectoria de .Obras Publicas de
conrormidade com os regulamentos anterIOres, e será com-
posta de um inspector technico, que será engenheiro, um
cheCe de secção, um primeiro offlcial, um segundo e um
amanuense.

Art. 3.' E' reduzido a cinco o numero de engenheiros
de clrcumscripções de Obras Publicas e o Secr~tario .de Es-
tado das Finanças reverá o quadro das referidas clrcum-
scripções reduzindo-a~ a cinco e fixando. lhos as sedes e
composição geographica.

~ 1.' Cada circumscripção ficarà a cargo de um enge-
nbeiro que fornecerà à inspectol'ia de Obras Publicas .os
darios e elementos essenciaes para a confecção dos pro.Je-
ctos e orçamento de obras, de accordo com 08 regulamentos
em vigor e instrucções especiaes que lhe Corem dados pelo
inspector, em caso de neoossi,la.de... .

~ 2.' ° engenheiro da prImeIra cIrcumscrlpção-sem-
pre que não estiver em serviço fóra da Cap~tal-compare.
cerá diariamente á inspectorla de Obras pub~Ioas como ,os
demais luncoionarlos e desempenhará os servIços PI'otlsSIO'
naes que lhe forem designados pelo inspector.

~ 3.' ° serviço de obras publicas continúa a ser regido
pelo decreto n, 883, de 22 de novembro de 1895 o .m~is dis-
posições em vigor em tudo o quo não for contrarIO a nova
organização do serviço estabelecida pelo presonte regula.
mento.

~ 4•. Os en "'enheiros fiscaes das estradas do ferro e de
quaesquer empresas subvencionadas poderão ser utilizados
pelo Secretario de Esta~o das Finanças 'para o ?esempllnho
de commissües ou serVIços a cargo da IIlspoctorIa de Obras
Publicas.

Art. 4.' A' segunda inspectoria competem os serviços
que so acbavam a cargo da directoria da VillÇã~ e terá a
mesma composição da iospecteria de Obras PublIcas.

Art. 5.. O governo reverá o quadro dos engenheiros tis-
caes das estradas de ferro e empropus privilegiadas do modo
quo com o serviço de tlscallzação de cada ompresa inclusivó
o d~ expe(l1ente respectivo, o thesouro não despenda s?mma
superior á quota com que concorre a empresa fiscahzada.
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~ I.' I:'ara os etreitos ua uisposição antecedente poderá
ser reduzIdo o. numero dos engenheiros fiscaes de cada em.
p,resa ou. r~duzldos os vencimentos respectivos, ficando desde
Ja. sup~rlmJdos. os I~gares de escriptuarios existentes nos es-
crlptorlOs de fIsca1Jzação.
. ~ 2.' Em caso de necessidade ou de conveniencia do ser.

VIÇ?um mesmo engenheiro polierá ser encarregado da fis.
callzação de duas ou mais empresas.

Art. 6.' As duas inspectorlas a que se referem os artigos
anteced~ntes-o~ras Publicas e Viação-são annexadas á
SecretarIa das Fman"as.

Art. 7.' Em t';ldo o qu~ for applicavel, regerão os servi-
ços de a~bas as mspecto~Ias as leis, decretos e regulamen-
tos que vigoravam na extmcta Secretaria da Agricultura
Commercio e Obras Publicas. '
. Art. 8.' Os inspectores technicos são da confiança e
livre e~co~ha do Presi~ente ~o Estado e a elIes competem
as attrl~lUIções ~os a.ntlgos dlractores desde que não sejam
contrarIas as disposições deste regulamento ..

Art. 9.: As duas inspectorias de Obras Publicas e Viação
terão cOD.Junctamente a seu serviço um continuo e um ser:
vente. I

Paragrapho unico. Ao continuo, alem dos deveres inhe-
rentes ~o seu cargo! competem em geral as attribuições que
pertenCIam ao porteIro da Secreta!'ia da Agricultura-no que
for concernente ao ~~rviço das duas inspectorias.

Art. 10: As reqUisIções de pagamentos s[o substituidas
por portarias mandadas lavrar pelos inspectores mediante
despacho do Secretario das Finanças e submettid~8 á assi.
gnatura deste.

A?~es d't assignatura serão processadas, como o oram as
reqUlSH,iõeS, pela secção competente da Secretaria uas Fi-
nanças.

Art. 11. A fôrma do proce!so dos negocios que correm
?or a,mbas as inspectorias. será o adoptario pelo regulamento
anterIOr. Uma vez que o mspector-com seu parecer-jul.
gue pr~parados os papeis para despacho do governo, enviaI.
os-.ha dIr~ctament~ ~o gabinete do Secretario das Finanças,
cUJo.omclal os abrira e submetterá ao Secretario sem depen-
d!3nClade. exame ou novo processo na directoria da Seéreta.
ria das Fll1anças.

Art. 12. Uma vez resolvidos os papeis submettidos li.

des,Pacho-volt8;rão á i~spectoria de onde vieram a qua I
fara o necessa!';o expedl~nte para a sua prompta execução,
menos quanto as port~rlas de J)sgamento a que se refere o
art. 10 que EOrão enViadas ao thesouro depois do respecti.
vo processo.

Art. 13. As, inspe?torias de Obras Publicas e Viação não
d~pendem da dlract~rla da Secretaria das Finanças e são
dIrectam{\nte eubordmadas ao Secretario de r,.tado.
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Art. 14. E' obrigação commum aos inspectores encami-
nhar á inspectoria respectiva os papeis que porventura se-
jam prosentes á uma inspectoria e versem sobre negocias
da competencia da outra.

Art. 15. E' supprimido o logar de secretario da Junta
Commercilll. As funcções que competiam a este funcciona-
rio serão desempenhadas por um dos deputados eleito pelos
membros da Junta. O offlcial da secretaria da Junta auxi-
liará em seus serviços o secretario eleito.

Paragrapho unico. Uma vez eleito o secretario-de ac.
corda com a disposição anterior-o presidente da Junta
communicará ao Secretario das Finanças o resultado da elei-
ção.

Art. 16. Os vencimentos d03 funccionarios de qualquer
categoria serão divididos em duas metades, das quaes uma
constituirá o ordenado e a outra a gratificação.

Paragrapho unico. Os vencimentos dos inspectored te.
chnicos e engenheiros de Obras Publicas serão:

Inspectores technicos..................... 7:200$000
Engenheiros de Obras Publicas........... 6:000$000
Art. 17. Os funccionarios publicos que, em virtude des-

te regulamento forem dispensados, terlío vencimentos na
proporção seguinte:

1.' Os que contarem mais de 10 annos de serviço, ter[o
metade dos vencimentos dos cargos que exerciam até serem
aproveitados em outros;

2.' Os que contarem mais de 5 annos de serviço, terão
metade dos vencimentos dos cargos que exerciam, até um
anno da data desta lei;
3.' Os que contarem menos de 5 annos de serviço, t~rão

vencimentos nas mesmas condições acima até () mezes.
, Paragrapho unico. O funccionario em disponibilidade
que nlto acceitar o emprego de egual ou semelhante cate-
goria ao que exercia, que lhe for designado pelo governo,
perderá o direita ás vantagens e vencimentos marcados nes-
ta lei.Art. 18. O governo aproveitará, para as vagas que se
derem nas repartições publicas,os funccionarios dispensados
em virtude da lei n. 318 do corrente anno e deste regula-
mento.Art. 19. O presente regulamento entrará em vigor no
dia I.' de novembro p. futuro.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrario.
Secreta.ria de Estado dos Negocios das Finanças do Esta.

do de Minas Geraes, em BeIlo Horizonte, li) de outubro de
1901.-Davi1. !tI. Campista.
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DECRETO N. 1.478 - DE 19 DE OUl'UllltO Dg 1901

Approva a organização das circumscrip';ões de Obras Publicas do
Estadu

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuiQão que lhe confere o art. 57 da Constituição do
Estado e para execução do art. 3 da lei n. 318, de 16 de
setembro do corrente anno, resolve approvar a organização
das circumscripções de Obras Publicas do Estado que com
este baixa, assignada pelo Secretario de Estado dos Negocios
das Finanças que a farã executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
BeIlo Horizonte, aos 19 de outubro de 1901.

DR. FRANCISCOSILVlA.NODE Ar,MEll)A BRANDÃO.
Da'vid M •. Campista

cmCUIIISCRIPÇÕESDEOBRASPUBLIGAS

1." sMe - Bello Horizonte
Municipios:
Bello Horizonte.
Sabará.
Santa Quiteria (villa).
Santa Luzia.
Sete Lagoas.
Curvello.
Caethé.
Santa Barbara.
Ponte Nova.
Marianna.
Ouro Preto.
Queluz.
Entre Rios.
Bomflm.
Villa Nova de Lima (villa).
Pitanguy.
Pará.
ltauna (villa).
Oliveira.
Bom Successo.
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S. Joãod'El.ltey.
Tiradentes.
Prados.
Palmyra.
Barbacena.
Juiz de Fóra.
Lima Duarte.
RIO Novo.
S. João Nepomuceno.
Gual'ará (villa).
Mar de Hespanha.
S. José d' Além Parahyba.
Piranga.
Alto Rio Doce.
Viçosa.
Rio'Branco.
Ubá.
Pomba.
Cataguazes.
Leopoldina.
Palma.
S. Paulo de Muriahà.
S. Manoel (villa).
CarangoJa.

2." sàde-Pouso Alegre.
Municípios:
Pouso Alegre.
Ouro Fino.
Jacutinga (villal.
Santa Rita do Sapucahy.
ltajubá.
S. Caetano da Vargom Grande (villa).
Christina.
Villa Ferraz (villa).
Pouso Alto.
Passa Quatro.
Baependy.
Caxambú (villa).
Ayuruoca.
Campanha.
Agu8s Virtuosas (villa).
S. Gonçalo do Sapucahy.
Santo Antonio do Machado.
Poços de Caldas.
Caldas.
Tres Corações.
Varginha.
Alfenas.
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Carmo do Rio O1aro.
Tres Pontas.
Villa d~ Campo Gt'ande (villa).
S. Jose do Paraiso.
Jaguary.
Santa Rita da Extl'ema (villa).
Caracól (villa).
S. Sebastião da Pedra Branca (villa)
Itapecerica. .
Formiga.
Inhaúma (Santo Antonio do Monte).
Campo BelIo.
La.vras.
Dores da Boa Esperança.
Turvo.
Rio Preto.
Cambuhy.
Piumhy.
Jacuhy.
Monte Santo.
Muzambinho.
Guaranesia (villa).
Cabo Verde.

3." sótle-Uberaba

Municipios :
Uberaba.
Sacramento.
Passos.
Villa Nova de Rezende (villa).
Santa. Rita de Cassia:
Bambuby.
S. Sebastião do Paraizo.
Fructal.
Prata.
Villa Platina (villa).
Monte Alegre.
S. Pedro de Uberabinba.
Araguary.
Bagagem.
Monte Carmell'o.
Patrocinio.
Araxá.
Paraoatú.
Patos.
Carmo do Paranahyba.
Dores do Indayâ.
Abaetã.

-147-

4." sôde-Itabira

Municipios :
Itabira.
Abre Campo.
S. DomingOll do Prata.
Manhuassú.
Cara tinga.
Diamantina.
Serro.
Conceição.
Peçanha.
Guanhães.
Sant' Anna de Ferros.
Theopbilo Ottoni.
S. João Baptista.
Alvinopolis.

5.A sóde-Arassuahy

Municipios :
. Arassually.
Minas Novas.
Salinas.
Grão Magol.
Rio Pardo.
Montes Claros.
Contendas.
S. Francisco.
Bocayuva.
Tremedal.
Januaria.
Secretaria das Finança.s, 19 tle outubro de 1901.-Da'/.,-id

.11. Campista.

DECRETON. 1.479 - DE 21 DE OUTUBRO IJE 1901

Põe em execuc::lo a lei n. :\18, de 16 de setp.mbro do cOlrenle anno,
na p~rte referente it ~ecret3ria 110 Interior

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, para a
execução da lei n. 318. de 16 de setembro do corrente anno,
resoh'e :

Art. 1.' Ficalll wpprimidGs os seguintes logares, corres-
p ondentes á terceira secção da Secretaria do Interior:

D. ~I.-IO
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Um chefe de secção, um 1.' omcial, um 2.- dito e dous
amanuenses.

Paragrapho unico. Ol serviços da secção extincta ser-ão
processados por uma das secções que for desiO'nada pelo Se.
cretario de Estado, modificando-se a numeraçã"o dellas de ac-
corda com este deoreto.

Art. 2.' O Archivo Publico Mineiro fica annexado à Se-
c~etaria ~o Interior, reduzido seu pessoal a dous funcciona-
nos - dlrector o guarda do Archivo cujos vencimentos se.
I'ão : 08 do director - 6:000$000 ann~aes e os do guarda do
Archi\o - 1:500$000 annuaes.

Paragr'apho unico. Estes funccionarios com os da secção
de Estatistica constituirão a Directoria do Archivo e Estatis-
tica.

Art. 3.' E' transferida para a Secretaria do Interior a
nctual Repartição, de Terras e Colonização, que constituirá
uma secção especIal, sob a denominação de Inspectoria de
Terras e Colonização.

Paragrapho unico. Esta seoção será oomposta de um in-
spec,tor, que se~á engenheiro, um chefe de secção, um 1.'
omOl,al, um 2.' dito, um amanuense, um desenhista e um
contlDuo, vencendo o inspector 7:200$000 annuaes.

~rt. 4.', A Inspect0.ria de Terras e Colonização assim como
a Dlrectorla do Archlvo e Estatistica são directamente su-
bordinadl:s ao Secretario de Estado.

Paragrapho unico. Emquanto o governo não expedir no-
vos regulamentos, ser~o observados, no que fôr applioavel,
os regulamentos em vigor.
, Art. 5.' Ficam s~p,primidos os cargos de Delegado Auxi.
lIar do Chefe de PolICia e de Inspectores extraordinarios de
Instrucção Publica.

Art. 6.' Fica extincta a Colonia Corraccional de Bom Des.
tino, revogada a lei n. 141 de 20 de julho de 1895.

Art. 7.' O g~verno aproveitará para as vagas que se de.
rem nas repartlçõ~s publicas os funccionarios dispensados
em virtude deste decreto.

Art. il.' Os f~ncoioJ1arios publicas que, em virtude deste
decreto, f?rem dispensados, terão venoimentos nas propor-
ções segulDtes :

1.' Os que co~tarem mais de lU annos de serviços terão
metade dos venCImentos dos oargos que exerciam até serem
aproveitados em outros; ,

2.' Os que con~arem mais de 5 annos de serviços terão
metade dos venCImentos dos cargos que exeroiam até um
~nno da data em que entrar em vigor este decret~;

3.: Os que contarem menos de 5 annos de serviços ter!.o
venolmentos nas mesmas condições aoima, até 6 mezes.

Parsg~apho unioo. O funocionario em disponibilidade que
não acoeItar o emprego de egual ou semelhante categoria ao
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que exercia, que lhe fór designado pelo governo, perderá o
direito ás vantagens e vencimentos marcados neste decreto.

Art. 9.' Ficam suspensas todas as Escolas Normaes do
Estado, continuando os professores a poroeber metade dos
venoimentos actuaes, até um anno da data em que entrar
em vigor este decreto, salvo se os professores, por proposta
da respectiva Congregação, se obrigarem, dentro de 60 dias,
a continuar no exerCicio de suas (uncções, apesar da redu-
cção de vencimentos, que serão de 1:800$000 annuaes.

~ I.' Se as Camaras Municipaes dos lagares onde existi.
rem Escolas Normaes quizerem manter esses estabelecimen-
tos; entrarão em accordo, dentro de um anno, oom o gover.
no do Estado, que neste caso pro rogará o prazo da disposi-
ção antecedente.

~ 2 .• Competirá sempre ao Estado a dir13cção dos esta.
belecip1entos assim mantidos pelas Camaras Municipaes.

Art. 10.' A matricula em oada um dos annos do curso
nas Escolas Normaes floa sujeita â taa Que o governo fixará,
sob proposta das respectivas Congregações, dentro dos limi.
tes de 10$000 a 40$000, tendo em vista as condições peoulia-
res do lagar onde fór situada a Escola e será paga em duas
prestações, sendo a primeira no lacto da matrioula e a se-
gunda antes dos exames flnaes.

~ I.' O producto das taxas de matrioula será dividido
com egualdade pelos professores da respectiva Esoola.

~ 2.' A gratifioação dos directores das Escolas Normaes
será de 600$000 e dos secretarios de 300$000 annuaes.

Art. ll.' Fica o governo auctcrizado a conceder nos es!a-
beleoimentos de ensino secundario, existentes no Estado e
organizados segundo o plano do ensino normal, as mesmas
prerogativas de que goeam as Escolas Normaes Municipaes.

PsragraplIo unico. O curso normal constará das seguin-
tes disoiplinas, dlstribuidas pelas cadeiras actualmente
existentes:

I. Lingua nacional;
11. Francez;
I1I. Geographia e Historla do Brasil, especialmente de

Minas Geraes ;
IV. Arithmetioa elementar;
V. Geometria Plana e Desenho Linellr ;
VI. Pedagogia ; .
VII. Elementos de sciencias physic8s e naturaes (zoolo-

gia, botanica, physica e chimica inorganica) ;
VIII. Trabalhos de agulba, cujo enslnó floará a cargo da

inspeotora de alumnas.
Mt. 12.' Para a manutenção do Internáto do Gymnasio

Mineir o, ser á reoolhido aos cofres do Estado o beneficio da
loteria de que trata a lei n. 298, de 31 de agosto de 11100.
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~ I.' Ficam 8upprimidos :
No Internato-os logares de porteiro, roupeiro e um in-

Ilpector de alumnos ; no Externato da Capital-um iuspector
de alumnos.

~ 2.' A pensão de alumnos no Internato será de 650.$000,
paga na fórma da legislação vigente.

~ 3.' No Internato ficam reduzid08 :
a) 11. 2:400$000 a gratificação do reitor;
b) a I :200$000 o vencimento do instructor de gymnastica

e a 2:500$000 o do pro(essor de desenho;
c) a 2:400$000 o vencimento do secretario do Internato.
~ 4.' Fica extincto o Externato do Oymnasio om Barba-

cena, salvo o direito dos alumnos, anteriormente matricula-
dos, de concluirom o curso.

Art. 13. Os professoras e lentes dispensados em virtude
deste Decreto terão preferencia á nomeação para as cadeiras
vagas de materia identica que se derem em outro estabele-
cimento de instrucção.

Art. 14. Aos professores do Gymnasio Mineiro e das Es-
colas Normaes não é vedado acceitar o patrocinio do causas
civeis no caso do art. 113. pal'llgrapho unico, da lei n. 18,
de 28 de novembro de 1891. '

Art. 15. As disposições do presente decreto entrarão
em vigor no dia I.' de novembro do corrente anno.

Art. 16.. Revogam.se as disposições em contrario.
O doutor Secretario de Estado dos Negocios do Interior

assim o tenha entendido e faça executar.
Pala cio da Presidencia dn Estado de Minas Ooraes, em

. BeBo Horizonte, 21 de outubro de 1901.

Dlt. FRANCISCO SU,VIANO:DE ALMEIDA BRANDÃO.

Wenceslau Braz Pereira Gomes.

DECH,ETO N. 1.480 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1901

,Heorg~niz, a Escola de PlJarmacia

O doutor Prosidente do Estado de Minas Geraos, usando
da auctorização cont;da no art. 10.' da lei n. 318, de 16 dd
setembro ultimo, resolve:

Art. 1.' O curso da Escola de 'Pharmacia será. apenas do
pharmaceutico, de u.ccol'do com a logislação federal.

Art. 2.' O curBO pharmacoutico serà de dous annos e
comprehenderã. as seguintes cadeiras:
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Historia natural medica.
Cbimica medica.
Materia medica, pbarmacologia e pharmncia pratica.
Art. 3.' As materias deste curso, leccionadas em dous

annos, serão objecto de duas series de exame~ prestados na
seguinte ordem:

\.. ANNO

Cbimica medica.
Historia natural medica.
Materia medica o Ipharmacologia (pharrr.acia pratica).

2.' Al"NO

Chlmica medica.
Pharmacologia (pharmacia pratica o pharmacia chio

mica).
Art. 4.' Cada cadeira será regida por um lente catbe-

dratico. bavendo um substituto preparador para 88 tres
caáeiras.

Art. 5.' O pessoal administrativo da Escola. de Pbarma-
cia compõe se de um director, um vice.director, um secre-
tario, um amanuense, um porteiro, um continuo e dous
serventes, ficando supprimidos os logares de tres serventos
o o de bibliotbécario, passando as funcções deste a ser des-
empenhadas pelo secretario.

Art. 6.' Para a matricula no curso de pharmacia são
exigidos os seguintes preparatorios: portuguez, francez,
aritbmetica, algobra até equações de 1.' gr au, geometria
plana, elementos de physica e chimica o elementos de his-
toria. natural.
• Art. 7.' Os oxamos dos alumnos serão foitos do confor-
midade com as leis, docretos e instrucções que regulam os
dos estabelecimentos federaes congoneres e valerão para a
matricula nos cursos destes.

Paragrapho unico. A transferencia, porém, de alumnos
para estes estabelecimentos ou para outro ofTlcialmonte re-
conhecido, e vice-versa, so serú permittida dopois de pre-
stado o exa.me do anno.

Alt. 8.' No desempenho de buas luncções os lentos cu.-
thedraticos e o substituto preparador observarão as dispo-
sições a respeito contidas no regulamonto foderal que baixou
C(lm o Decreto n. 3.902, de 12 do janeiro do corrente anno.

DISPOSIÇÕES TR~ N~ITORIA S

Art. 1.' Os lentes dispfjnsadc.s. em viItude da lei n.
318, de 16 do setombro do corrente anno, do Decreto fede-
ral n. 3.902, de 12 de janeiro do corrente anno o dos.
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te Decreto, ficarão com direito á metade dos vencimentos,
até um anno.

An. 2.' Ficam designados:
O aotuaI lente da 2.' cadeira da I.' serle para reger a

cadeira de Chimloa medica ; :
O actuaI lente da I.' cadeira da 2.' serie para a de His-

toria natural medica ;
O actuaI lente da 3.' crdeira da 3.' série para a de

materia medioa e. pharmacolllgia ;
O actual substItuto preparador da I.' serie para o da

substituto prep:lrador :
Art. 3.' O presente decreto entrará em vigor no dia

1.' de novembro do oorrente anno.
Art. 4.' Revogam.se as disposições em contrario.
~ doutor Secretario de Estado dos Nagocios do Interior

assIm o tenha entendido e faça executar.
. Pala cio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, na
Cidade de Bello Horizonte, aos tI de outubro de 1901.

Da. FRANCISCO STr,VIANO DE AI,MEIDA BRANDÃO.

"Wenceslau Braz Pereira Gomes.

DECRETO N. 1.481 - Dg 30 Dg aUTuaRa llE 1901

Designa o pessoal da, lnsppclorias de \'lação, Obn.s Publicas, Terras
e Colonizaçl!.o e dit onlras providencias

O dI'. Presidente do Estado de Minas G6raes, usando das
attr"ibuições que lhe confere o art. 57 da Constituição do
Estado de aecordo com os decretos ns. 1.477 e 1.479, re-
solve: •

Art. I.' Ficam designados para s~rvir na Inspectoria
de Viação os seguintes funcoionarios:

Inspector technico, engenheiro Arthur da Costa Guima.
rães.

Chefe de secção, Franoisco Luiz Maria de Brito.
I.' omcial, Lauro Pinheiro de U1bôa Cintra.
2.' omciaI, Nicolau José Ferreira.
Amanuense. Jose Pedro Teixeira de Sousa.
Para o serviço da Inspectoria de Obras Publicas são de-

signados:
Inspector tochnico, engenheiro H.ecomvindo Rodrigues

Pereira ..
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Chefe de secção, .Iosephino Torquatn de l\fagalhãll8
Castro.

I.' omcial, Olymplo Moreira.
2.' omoial, Eduardo Cintra.
Amanuense, João do Amaral Franco.
Paragrapho uni co. O continuo e servente á serviço de

ambas as inspeotorias serão designados pelo Secretario das
Finanças.

Art. 2.' Ficam egoalmenta designados para servir na
Inspeotoria de Terras e Colonização os seguintes funccio-
narios:

Inspectol' technico, engenheiro Carlos Leopoldo Prates.
Chefe de secção, Luiz Jose de Oliveira.
I.' ofllcial, Carlos Pinheiro de Ulhôa Cintra.
2.' omcial, Vicente Ferreira Dias Coelho.
Amanuense, Jose Maria de Araujo Valle .
Desenhista, Gabriel Carlos Alvares da Costa.
Paragrapho unico. O Secretario do Interior designarli o

continuo a servir nesta Inspeetoria.
Art. 3.' Fica om disponibilidade com 08 CavareI' da lei,

o 2.' omcial Aveliuo Maximo de Jesus e transferido para a
Secretaria das Finanças o 2.' omcial Francisco Lopes Mar.
tins.

Art. 4.' São designados para a fiscalização das rendas
os cheCe de secção João de Sousa Leal e Rodolpho Augusto
Gonzaga e o I.' omciaI Cornelio Rosemburg, tlcando addido
á Secretaria das Finanças o I.' omcial Americo Augusto
Leonidio Pinto.

Art. 5.' E' designado para director do Archivo e Esta.
tistica da Secretaria do Interior o dI'. Antonio Augusto de
Lima, actual directol', e para guarda do mesmo archivo
Antonio Rodrigues Romão, actunl porteiro.

Art. 6.' 1<'icam designados para engenheiros: da I.a
circumscripção de Obras Publicas o engenheiro Jose Dantas;
da 2.', engenheiro Braulio Augusto de Oliveira Penna; da
3.a, o engenheiro Ernesto von Sperling; da 4.", o engenhei-
ro Lourenço Baeta Neves; da 5.a, o engenheiro João Baptis-
ta de Almeida.

Art. 7.' Ficam designados para a fiscalização da E. F.
Leopoldina, os seguintes engenheiros: ch~Ce, engenheiro
Joaquim Egas Muniz Barreto de Aragão; ~Judant~s, ~nge-
nheiroa Luiz Sobral Pinto, Bernardo JoaqUIm de FIgueIredo
e Ignacio de As~is Martins, percebendo o cheCe o venoimen.
to de 7:200$ e cada um dos ajudantes o de 5:000$000.

Art. 8.' Para a fiscalizaçll.o da E. F. Oeste de MInas são
designados: chefe, o engenheiro Eduardo da Silva Porto 6
ajudante o engenheiro Antero Perolra de Magalhães, o I.'
oom o vencimento de 6:000~ e o 2.' oom o de 4:000$000.

Art. fi.' Para a fiscalização da E. F. Sapucaby são desl.
gnadlls : ohefe, engenheiro Jose Francisco Cantarmo, oom o
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EXERCICIO DI': 1901

Cr~dito
60:000$000

Debito
De orçnmento .•....................
Ilcf.pesfL auctol'izada e e1Tectuada

até hojo , 60:570$632

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo
em vista a demonstração que a este acompanha e q.ue lhe
foi presente pelo dr. Secretario de E,stado dos NegoClos das
Finanças, rosolve, usanuo da auctorlzação que lhe confe~e
o art. 2.', da lei n. 301, de 4 de setembro de 1900, abrIr
um credito supplementa,r de quarenta e seis ..contos trezen-
t.os e quarenta e um nll1 duzentos e treze r~ls (46:341$213),
á rubrica «Exercicios Findos» da mesma !el.

Pal~cio da Presidencin do Estado de Mmas Geraas, em
H{,llo Ilorizont(l, aos 5 de novembro de 1901.

DR. FRANCIEC) SIL\'IANO DEALMEInA BRANDÃO.
David M. Campista.

Demonstração da despesa r"ita e " fM\9r-SO, por conta dl\
verba «Exercioics Finde s», da lt i do orçamonto n.
301, de 4 de setembro do 1000, para J:edi(Jo do credito
Rupplemontn r ao governo.

DECRETO N. 1.483 - DE 5 DF.Novr~MBRo DE 1901

Abre um credl10 supplemenlar de 41\:341$213. li. rubrica do n. 16,
~ ?', art. 1.', da lei n. aOI, de 4 de selemhro de 1900

de vereadores dos municipios de Jacutingll., Guaranesia, S.
Caetano da Vnrgem Granue. Caxambú, Itaú1l8, ,Santa ~ita du
Extrema Villa Nova de [tesende, Villa Platma, Vllla ue
Campos Geraes, Aguas VirtuosaR, Santa Quiteria e Silv~stre
Ferraz, creados pela lei n. 319,. d.e 16 de s.e~e1?bro ult~mo,
só devendo ser install:vJos os relerldos mUnIOlplOS depOIS da
doaçlto dos edillcios publicos de que trata o art. 4.', n. 2,
da lei n. :t, de 14 de setembro de 18\l1. ,
Pala.cio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, na Cl-

dnde de Bello Horizonte, ~I) de outubro de 1901.
Dr. FRANCl~COSILVIANO DE ALMEIDABRANDÃO.

Wenceslau Braz PereÍ1'u Gomes.
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DECRETO N. 1.482 - DE 30 DE OUTUBRO DF. 1901

vencimento de 7:200$000; aj udante da 1.' .secção, engenheiro
José Barcellos de Carvalho e da 2.' o engenheiro Nicator
Pamphiro, com o venoimento de 5:000$000 cada um.

Art. 10. Para a fiscalização da E. F Muzambinho são
designados: chefe, engenheiro Honorio de Almeida, com o
vencimento de 7:2(JOaOOO;aj udantes, engenheiros Julio Horta
Barbosa e João B. Randolpho de Paiva, com o voncimento
de 5:000$000 cada um.

Art. 11. O Secretario das Finanças determinará a distri-
buição dos serviços como fôr mais conveniente á fiscaliza-
ção.

Art. 12. Para o serviço da fiscalização das rendaõ, o go-
verno poderà empregar funccionarios dispensados das Secre-
tarias ou outros pertencentes ao quadro da Secretaria das
Finanças.

Neste ultimo caso os lunccionarios dispensados a que se
refere o presente artigo substituirão, a juizo do governo,
temporariamente, os empregados da Secretaria das Finanças
que forem designados para a fiscalização.

Art. 13. Quaesquer dos funccional'ios supra, quando en-
carregados do serviço de fiscalIzação fóra da Capital, perce-
berão, além dos vencimentos de seus antigos cargos, uma
diaria não excedente de 12$ e arbitrada pelo Secretario das
Finanças.

Art. 14. O presente decreto vigorará ue 1.' de novembro
futuro em dennte.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrario.
Os Secreta rios de Estado dos Negocios do Intorior c das

Finançall lJssim o tenham entendido o façam executar.
Palacio da PresiJencia do Estado de Minas Geraos, em

Helio Horizonte, 30 de outubro de 1901,

DI'. FRANCISCOSILVIANO DE ALMEIDABRANDÃO.
\Venceslau Braz Pereira. Gomes.

David M. Carnpúta.

o doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, á vista
do disposto 'no art. 252 do Regulamento Eleitoral, promul.
gai0 pelo dec. n. 596, de 31 de outubro de 1892, resolve
ma~car o dia 2 ue uezembro proximo futuro para a eleição

1'IIarca o dia 2 de dezembro proximo fuluro para se proeedtll' a e'oi-
(;an de verearlort's 1J0S lIluniciplos ulllm~meDt~ crt~arlos
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A pagar a diversos, conforme IOU
processos existentes na secção,
a serem inscriptos, a saber:
Secretaria do Interior:

39 referentes á «Instrucção prima-
ria» ........•.............•.....

20 r eferen tes á« Força Pu blica » ..
10 referentes á «Magistratura» ....
9 referentes a «sustento de presos»
3 referentos a «Escolas Normaes» ..
2 rerel'entes a «auxilio a hospitaes»
I referente á «Escola de Pharma.

cia» .
referente a «Archivo Publico
Mineiro» ..................•....
Secretaria das Finanças:

8 referentes a «aposentados» .
5 referentes a «pessoal de Recebedo-

rias» .•................. _ .
referente a cexpediente da Secre-
tarla» '" ...........•..
Secretaria da Agricultura:

I referente a «plantas e sementes»
Credito supplementar preciso •..•..

12:106$368
6:331$105
5:700$000
5:793$139
4:400$000
3:000$000

438$800

1:000$000

1:090$512

4:217$557

93$100

1:600$000
46:341$213

106:341$213 106':341$213
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dade ser a Companhia declarada incapaz, por qualquer mo-
tivo, de gerir os seus negocios ; '.

Considerando que a decretaçli.o de hqUldação forçada
importa na declaraçli.o de incapaci~ade da CompanhIa para
continuar os seus trabalhos ou gerIr os seus nego cios ;

Considerando que o pensamento do Congresso ~o ~s.
tado exarado no parecer apresentado ao Slmado ,Mmelro
pela 'respectiva commis8li.o de Finanças sobre ,o. pro.Jecto ~e
orçamento da receita e despe.~a para o .exerCICIO de 190~,
bem como na lei n. 323, quo lixa a rMalta e despesa dess.e
exerci cio é pela convaniencia de ser declarada a caduCI-
dade dos 'favoras da quo gosam as Comp~nhias ~e estradas
de ferro, verificada por sentença a s~1I:lll?apaOldade ;

Resolve declarar caducos os prlvlleglos, garantia de
juros a mais favores concedidos á Companhi~ Estrada de
Ferro Oéste de Minas paios contractos aCIma citados.

Palacio da Presidencia, em Ballo Horizonte, 8 de novem-
bro de 1901.

DR. FRANCISCOSILVIANODEALMEIDABRANDÃO.
David M. Campista.

DECRETON. 1.485 - DE 12 DENOVEMURODE 1901

Segunda secção. Secretllria das Finanças do Estado de
Minas Garaes, Bailo Horizonte, 19 de outubro de 1901. - O
chafe de secção, J. F. de Paula Xavier.

DEClmTO N. 1.484 - DE 8 Dg NOVEMBROng 1901

Declara a caducidade do privilegio, garantia de juro~ e mais favores
outorgados á Companhia R. 11. Oeste de ~Iinas

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em
vista a decisão profarida pelo poder oompetente, que de-
clarou definitiva a liquidação forçada da Companhia Estrada
de Ferro Oéste de Minas :

Considerando que os contractos de 30 de abril de 1873,
-6 de junho de 1882,-27 de dezembro de 1888 e termo de
31 de agosto 'de 1895 estabelecem como motivo de caduci.

Annexa á rê.le de I1scalização MUZlmllinno a estradl de Cerro de
que l~ata a lei D. t94, de 22 de agoslo de IIJOO (Guaxupé ás
divisas de Silo Paulo).

O doutor Presidente do Estado de Minas Gaaes, de con-
formidade com o disposto no art. 2.' 1313 2.' e 4.' do ~eo.re-
to n. 916, de 21 de março da 1896, re~olv:e ll.nnexar a rede
de fiscalização, Muzambinho a estrada de {erro de que trata
a lei n. 294, de 22 de agosto de 1900 (Dores do Ouaxupé ás
divisas do Estario de S. Paulo).

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BaIlo Horizonte, 12 de novembro de 1901.

DR. FRANCISCOSILVIANODEALMEIDABRANDÃO.
DavÍ't M. Campista.
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DECRETO N. 1.480 - DE 13 DE NúVEMBRODE 1901

Supprime as cadeiras do sexo masculino e feminino do dislriclo de
Santa l\laria. creadas pelas leis IIS. 1.40U, de fi tle dezembro
de 1867 e :U13.J. de ~o de oulu1Jro de 18,,2.

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, consi-
derando que no llistricto de Santa Maria, municipio de
Uberabinha, existe uma cadeira mixta de instrucção prima-
ria, resolve sllpprimir as do sexo masculino e feminino alli
creadas pelas leis n. 1.400, de 9 de dezembro de 1867 e 3.038,
de 20 de outubro de 1882.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 13 de novembro de 1901.

DR. FRANCISCOSU,VIANODEALME1I:'ABRANDÃO.
-Wenceslau Braz Pereira G~mes.

DECRETO N. 1.487 - DF. 15 DE i'\OVEMBRODE 1901

Concede perdão e comlllut.ç~.o de penas

o doutor Presidente do Estado de Minas Geraes4 usando
da llttribuição que lhe e outorgada pelo €i 4,' do art. G7 da
Constituição Estadoal, e e111 commemoração á gloriosa data
do anniversario da proclamação da Republica, resolve per-
doar do resto das penas om cujo cumprimento se acham os
reos Antonio Perez Caballar, condemnado pelo tribunal do
jury da comarca de Sabará, em sessão de 20 de dezembro de
1888, á pena de 14 annos de pri~ão simples; Joaquim Gomes
de Mello, condemnado em virtude das decisões do iury da
comarca de Paracatú, de 12 de dezembro de 1895, a 7 annos
de prisão simples; Jose Rodrigues Vianna, condemnado pelo
tribunal 40 jury da comarca de ArasBuahy, em sessão de ~~7
de setembro de 1878, á pena de pl i~ão perpetua, reduzida á
de 30 annos de prisão simples, ex-ui do decreto n. 774, de 20
de setembro de 1890, e Braz Rocha Brandão, condemnado
pelo tribunal do jury da comarca de Montes Claros, em 4
de julho de 1892, á pena de 14 annos de prisão simples; e
bem assim commutar: em 8 annos de prisão .. simples a
p~na de 14, a que foi reduzida a de 30 imposta ao reo An-
selmo Jo~e RabeJlo, pelo tribunal do jUl'Y da comarca de
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Theophilo Ottoni, em sessão de 9 de julho de 18.9~; om 20
annos de prisão simples a pena de 24 a~nos do prl.sa.o cellu-
lar imposta ao reo ,Iose Joaquim da Silva, em vlr~ude das
decisões do jury da comarca do Peçanha, de 18 de .Junho do
mesmo anno. .

Palacio da Presidoncia do Estado de ~,lmflS Geraes, om
Bello Horizonte, 15 de novembro de 1901.

DR. FRANCISCOSIINIANO DEALMEIDABRANDÃO.
Wenceslau Braz Pereira Gomes.

DECRETO N. 1.488 - DE 15 DE NOVEIIlBRQDE 1901

Indulla praças da Ilrigada Policial

o doutor Presidente do Estado de Minas Geraos, usand~
da aUribuiçã.o que lhe confere o art. 57". €i 4,', da cO,nst!-
tuição Estadoal, e commemorat;tdo a glorl?sa data ,anmvor-
saria da proclamação da Repubhca, resolve Indultar <L8 praças
da Brigada Policial constantes da ~el,tção que a este aco.m'
. panba, assignada pelo dr, Secretario dt! ~stado dos ~ogocI~s
do Interior, das penas a quo estão su]eJtas por crime mi-
litar. .

Palacio da Presidencia do Estado de Mmas Geraes, em
Bollo Horizonte, 15 do novembro de 1901.

DR, FRANCISCOSILVIANODE ALMEIDABRANDÃO.
"Wenceslau Braz Pereira Gomes.

Rela~ão das \lraças iudultadas Dor decreto desta data
1.0 llATALHÃO

Theophilo dos Sanlos Moura, Manoel Rei~, e Mario Gar-
cia Penba.

2.0 BATALHÃO

Jose da Sil va RamallJo, José Juslino Carteiro, José F~r-
reira dos Santos (3.0), Bonto~Dias de Morae~, João ~l1rquelro
de Castilho, Manool JOI!ê dos Santos, AntOniO IgnaclO Nunes,
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Trajano Gomes de Azevedo, Honorato Gomes de OJi-
'Ielra e Henrique Jose d'Olíveira

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior do Estado
de Minas Geraes, em Bello Horizonte, 15 de novembro de
1901.- Wenceslau Braz Pe1'eira Gomes.

Tabella a Que se refere o dec. n. 1.490. desta data

DAS TAXASA QUE sÃo SUJEITASAS MERCADORIASQUE SE DESTI-
NAMAOCONSUMONO ESTADO

NOTA. Os animaes destinados li reproducção são Isentos de
direitos.

Dusccaáos

Animaes e aves para museu ou
esta beIecimento de ensino
de historia natu! aI. •. .. . ... .. •••••...

Ditos, ditos, para uso particular kilogr.

20$000
5$000

$025
Isentas

$QO

$500
10$000
10$000
6$000
4$000
$025
$005

Isent08
$025

Unidades Taxas

. . . » ••.
Kilogr.

... » ...

••. Um •••
... » .
.•. » .
.•. » ..•

I." CLASSE

Vivos

Mercadorias

Animaes vi vos e dissccados

Animaes quadrupedes pequenos. Kilogr.
Abelhas em colmeias..... ..••..• ..• » ..•
Aves domesticas e outras ..••••.•• » •••
Gado:

Cabrum e lanigero ••..••.......
Cavallar ••....••••.••••••••..••.
Muar •••••••••.•.••••••••••.•.••
Vaccum .•••.•.••.•.•••.•...••••
Suino .•.•..•.••.•..••.••..•.••.
Peixes .••.••.••...••..•••..•..•
Sanguesugas ou bichas .•.••.•••
Quaesquer outros animaes gran

des não especificados:
Ferozes ...•..••....•.....••.•...••• Um •••
Mansos. • . • . • • . • • . . . • . • • • • • . • • .. ••• » •••

I
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

15

14

o~
cP

S
;:l
Z

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do
Estado, e para execução do disposto nos ~~ I.' e 2.' do art.
9.' da lei n. 323, de 25 de setembro do corrente anno, re
solve approvar a ta bella que a 'este aoompanha, assignada
pelo Secretaxio de Estado dos Negocias das Finanças, para
cobrança dts impostos de consumo, devendo a referida ta-
bella vigorar de I.' de janeiro proximo futuro em dea nte,
revogadas as dÍ8posições em contrario.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 11 de dezembro de 1901.

DR. FRANCISCOSILVIÃNODE ALMEIDA BRANDÃO.
David M. C(Jmpi8ta.

DECRETO N. 1.489 - DE 2 DE DKZEMBIWDE 1901

o doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo
em vista a communicação constante do aviso do ministerio
das Relações Exteriores, de 25 de novembro do corrente
anno, de ter sido expedido exequatur á nomeação do sr.
d. JOse Guido para consul geral da Republíca Argentina no
Brasil, com residencia no Rio de Janeiro, resolve reconhecer
sua jurisdicção neste Estado.

Pala cio da Presldencia do Estado de Minas Geraes, na
cidade de Bello Horizonte, 2 de dezembro de 1901.

DR. FRA~CISCO SILVXANODE ALMEIDA BRANDÃO.
David j~[.Campista.

Approva a tilbella para cobrança dos impostos de consumo

Ueconhece o consul geral da Hepublica Argentina

DECRETO N. 1.490 - DE Ii DII:DEZEMBRODE 1901

-



25 Azeite animal. . . • • . . . . . . . . . . • . .. »
26 A.ves ou caça de quaesquel' mo.

do conservadas............... »
27 Banha derretida ou preparada.. »
28 Cabeças, linguas frosca~, caudas,

\
mocotós e fressuras de qual.
quer animal , , ., , »

I

Unidades Taxas

SOlO

$025
$005
$080
$015

5,005
$020
$050

$000

$0:25
$100
$200

Isenta.
$02f)
$025

$005
$025
$025
$025
$180
$050
$050

»

»
~
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

Kilogl'.
»
» ...

Unidades Taxas

MARFIM, MADREPEROLA, TARTA-
RUGA E OUTROS DESPOJOS DE

ANIMAES

5.' CLASSE
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Mercadorias

Carne em presunto, paios, lin.
guiças, salames e preparadas
por qualquer fórma .

Cera em bruto •...•....•...•...•
» em velas e outras obras ...
Colla ou gelatina:
» preparada para typogra-

phia .
» para outros fins ........•.

Graxa ou unto .......•.........
Espermacete ou stearina om

bruto .......•.........
» om velal1...•.........

Leite condensado ou em:conserva
Lingu8s salgadas ou em salmoura
Manteiga. " " ....•...........•.
Mel de abelhas ..•.•.....•.......
Ovos •..••.......• " ...•.......•.
Camarões, ostras e outros molus-
cos e ovos de qual que:- modo
prerarados ou em conserva ..

Camal fies frescos ou salg-Ildos...
Queijos ..•.....•................ ,
Sabão de qualquer qualidade ....
Sangue de qualquer animal-
secco ou preparado ........•..

Sêbo em râma .•......••..•.....
» »velas .

Toucinho salgado ou em sal.
moura •..•.. '" .........••.•

51 Chifres, dentes, ullLIail e 0::;80S
de qualq Uel' aní mal.. .• •.. .... ... ~)

D. ~1.-1I

44
.15
46
47

48
49
50

37
38
39
40
41
42
43

32
33
34
35
36

30
31

o•...
<D
S
;::l
Z

:005

$025

$025
$050

8120

$150

$200

$050

$020
$400

$000

$200

$200
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2.& CLASSE

Mercadorias

CADELLOS, PEr,Los, I'E"~NAS

PELLES E COUROS

l\IATERIAS OLEOSAS, CARNES E OU-
TROS PRODUCTOS ANIMAES

Pol1os e couros o.e qualquer ani.
mal-seccos ou salgados...... »

Polles preparadas, curtidas ou
envernizadas.............. .... »

PeBes em arreios, calçado ou
quaesquer outras obras .•... "10" »

4." CLASSE

Chapõos para homens, senhora
ou menino ....•...•....•.....• Kilogrs.

Cordoalha (cordas, cabos, amar.
ras, etc.)........... •...•..... »

Ponnas de quaesquer aves..... »
Crina animal, pellos, cabello em
bruto.. . .. »

Crina em colchões, almofadas e
obras semelhantes........... »

Quaesquer outras obras não es
pecificadas nesta classe....... »

3." CLASSE

24

23

21

22

o•...
<D
S~z

16

17

18
19

20
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Unidades Taxas

LEGUMES, l<'AR1NACEOS E CEREAES

$025

$025

$025

$025

$.005

Isentos

Isentos
$005
$050

Isentos
$005

$090
$070

Isentos

Unidades Taxas
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Meroadorias

PLANTAS, FOLHAl.l, FLORES, SEMEN-
TES, RAIZRS, CASCAS, FORRAGENS
E ESPRCIARIAS

Arbur,tos, arvores e plantas vi-
vas pegadaR ou em mudas... .•. » •..

Alhos, cebolas,pimentas equaes.
quer outres vegetaes proprios
pala tempero ou pala mesa,
em conserva ou não " .•• » •..

Bagas, grãos, favas, fructos, se-
mentes e outros prcduotos se.
melhantes, medicinaes ou ali.
mentares : ......•...•....•..... ,. » ...

Para tinturaria, horta, jardim,
prado e em geral para agricul-
tura » ..•

Batatas, cal às, etc.............. » ...
Café em grão, pilado, em côco
ou casquinha....... .........• ... » ...

Dito torrado, em grão ou em pó.. ••• » .,.
Cascas de arroz para tinturaria
ou cortume , » .

Cascas de côco.................. •.. » .
Chá ou matte................... ... » •..
Alfafa ou feno e qunesquer outras
forragolls, verdes ou 80ecas... .•• » .•.

8." CLASSE

Massas alimenticias :
Bolachas, biscout08, macarl ão,
lazanha, aletria 6 semelhantes Kilogr.

Trigo em grão, cevada, aveia,
centE io e semelhantel.l......... ..• » .••

Quaesquer outros legumes, ce-
reaos e farinaceos não especi.
ficados: frescos ou em conserva '" » .•.

77

78
7iJ

80
81

82
83
84

76

74

75

i3

71

72

o
~a
l='z

$005
$010
$025.

$0~5
$025
$005
$020
SOlO
$010
51.005
$010
$005
$010

S025

$025

$005

$025

$010
::t025

=

....

1> •••
»

Kilogr.

. .. »

Mercadorias

Alpiste, cevadinha, e semelhan-
tes . . . . . • . . . . . . . • . . . . .. . . . . . • .. •.. » •..

Amendoim .......••............... , » .•.
Arroz com casca. • . . . . . . . . . . . . .. •.. » .
» pilado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..• » .
Farinha de mandioca........... ... » .

» de milho e semelhantes .. , » .
Milho ,... .. •. ..• » .•.
Feijão. . . • . . . • • . . • . • . . . . . . . . . . .. .., » •••
Fubá de arroz.................. ... » ...
» de milho....... ..• »
Farinha de trigo em pó ou em
pães feculas e pós nutritivos
de qualquer especie.......... •.. » ...

Hortaliças fresoas •.. , ...•....•. ; •.. »
» elll consorvas 8800as.. . • 1>

6.' CLASSE

l<'RUCTAS

7.' CLASSE

Fructas (rescas, aseitonal.l, oas-
tanhas, avelãs, côoos, nozes,
amendoas e outras .

Fruotas secoas ou passadas .

Esponjas e produotos mari nhos
semelhantes " .......•..

Marfim, illudreperola e tarta
ruga em bruto ou simplesmen.
te cerrada ............•... , ....

Pentes, botões e qualq uer obras
não especi ficadas . .. . . . .. • . . .. ... »

Quaesquer Cruotas em conser.
va, doces, massas..... . • .. . . . .. ... ,. •..

o•..
«>a
i

53

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70

54

56

57

52

55



» ... Isentos

Unidades Taxas

$050

$025

$150

$020
$050

$02')
$010
$020

$050
$025

Isento
$025

S005
$005

$010
Isentas

$025
\

» ...
»
)

» .. ,
»

» .. '

» ."

» ...,.
Kilogr.

... »
»
»

Extractos, oleos, essencias, sabo-
netes e mais productos deno
minados perfumarias ... o •••• o' •• ' » .

Anil (indigo).................... » .
» para fabricas.. . . . . • . . . . .. » .

Graxa para calçado ....•...... " ». o •

Massas ou extracto8 para tintu-
raria ... o' •••••••• o o •••••••••••

Ocres, carmim, verde e outros
ingredientes para pintura ....

Oleos de amendoas, linhaça, ri-
cino, figado de bacalhau e se.
melhantes ....•.. o ••••••• o •••••

- de naphta, petroleo purifi-
cado (!terosene) - gasoline e
semelhantes ... o • • • • •• • ••••••

Pôs de sapatos .. o ••••••••• o ••••

Tintas preparadas para escrever,
pintura ou desenho .... , .. ' .. o •• ,

Para. imprimir.................. ...
Vernizes em geral....... . ... o' •• ,

\

-167-

Mercadgrias

Borracha:

MATaRIAsOUSUBSTAr\CIASDEPER-
FUMARIA,TINTURARIA,PINTURA.
E CUTROSusos

10." CLASSE

Em bruto ...•..•...............
Em tubos, fios, Colhas, laminas
ou manuCacturados .

Opio ....•...................... ,
Summos de fructos de qualquer
qualidade. o ••••••••• o •••••••••

Vinagres de qualquer qualidade
Xaropes de qualquer especie ..

116
117

118

113

114

115

109

110

111
112

103
104

105
106

107
108

-166-

o
l'-o
(I)

S Mercadorias Unidades Taxas
;::s
z

85 Folhas, fiores, hervas, fibras, cau
les, musgos e outras medici-
naes •...................••.... Kilogr. $025

86 Dita8 para tinturaria e replanta .. '" - ... Isentos
87 I"umo em rolo .•......•......... ... » .. ' $160
88 Dito beneficiado, em pacote ou

em caixa .... o ••••••• o •••• o ••• ... » ... $300
89 Dito em folha ou em rama .....• ... » ... $1'0
90 » picado o ••••••••••••• o •••••• ... » ... $240
91 » des tlado ......•.... " ....•.. ... » ... $300
92 » em massa ou liquido ..•.•.• .., » ... $200
93 Lupulo, raizes e bolbos mediei.

naes e alimentares .•.. o" •••• ' .. » ... $005
Para tinturaria .....•..... o" ••• ... » ... Isentos

94 Poaia •.•.... o •••••• o' •••••••••••• .,. » ... $100

9.a CLASSE

SUMMOSou suecos VEGETAES;BE.
DIDASALCOOLICASFERMENTADAS
E OUTROSLIQUIDOS

95 Alcatrão, pixe, breu, incenso,
gommas, gommas-resinas e bal
samos naturaes ••••.••......•. ... » ... $025

96 Allsucar grosso ..•.••..........•. ... » ... $010
97 » refinado .•. , ...•....••. ... » ... $015
98 Mel de canna ou melaço e rapa.

duras .... o •••••••••••.•••••••• o" » ... $020
99 Aze~te doce e outros de vegetaes " . » ... $025
100 BebIdas fermentadas o alcoolicas,

como cerveja licores, vinhos,
aguardentes e quaesquer ou-

101
tras semelhantes .••......•.... o" » ... $100

Cera vegetal, de carnaúba ou

102
outra qualidade, em bruto ..•. ... » ... $005

Dita em velas ou em outras
(jbras ..................... , •..•.. •• o ) ... $025



Unidades Taxas Unidades Taxas

13.8 CLASSE

$005

$005
$010
$025

$005

$005
$015

$005

$005

$005

$005
$005
$025

Isentos

»
» ...
I>

» .
» .

» ...

»
» ."
»
»

Kilgs.

. " » ...
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Mercadorias

14.8 CLASSE

PALHA, ESPARTO, CAIBO, PITA,
PlASSAVA, CRINA VEGETAL, PAI.
NA. E OUTRAS MA.TERIA.S FILA.
MENTOSAS:

Ratim, vimo e outros cipós:
Em bruto .•.....................
Em palhina para cadeiras .
Em moveis e ou trasobras .

CANNA DA INDIA, BAMBU' E JUNCO

Em rama ou em bruto ............• » ..•

Canõas, esc:::.lores e outras em-
barcações para rio •.•.........

Cabos para ferramonta o vass~u-
ras, rodas para carros e ralOS
para os mesmos .

Cortiça om bruto .
Cortiça om obra .
Formas para assucar........... ..,
Formas para calçado e outros
misteres, gamelas e obras so.
melhantes .•..•••..•......... " .,. »

Lenha, estacas, ripas, e arcos
de madeira bruta .

Paus, toras e pranchões, em cas
ca ou flllqueiados, vigas e ta.
baado serrado de qualquer ma.
dei ra ....................•....

Pali tos. . . . .. . . . . • •. . . . . . . . . . . . .. . ..
Venezianas o transparentos para
janellas e portas, quaesquor
outras peças apparelbadas para
construcção do casas .

140
141
142

143

138
139

o•..
CI>a
::lz

136

137

133

134
135

l", 131

132

$0'25

$010

SOl5

$025

$100

$250

$025

Isentos
$025

$010

$005

Isontos

»

»

»

»

»

»

»
»

»

Kilogr.

... » ...

Accetatos, acido~, alcoloides ar-
srmiato e quaesquor ou'tras
drogas modicinaos o medica-
mentos em geral preparados ou
não, excepto opio .

Alumon ou pedra hume, potassa
do commercio e soda .

Chloruroto de sadio (sal com-
mum'

Chlorllr~t~' d~'~~ii~'~~ú~~~~~~
retina io) ..•.............. " .•.

Salitre (nitrato de potassa im-
puro' .

Agull.os mineraos mediciuaes, de
fontos naturaes como Vichy e
.ou trll.s .............•........•

DI tas gazosas, arti tIciaes de pro-
ducção industrial. .

12.8 CLASSE

I La CLASSE

Mercadorias

MADEIRA

-168-

Aduelas, pipas e ancorotes vazios
M'Jve!s de qualquer espeoienovos
MoveiS de qualquer especiousa
dos ..............•.............

A.rmações para cangalhas sollins
cilhõtls : :

Bengalas, caboil e castõos para
as mesmas ou chapêos de sol
molduras armadas ou desar~
madas; quaesquer outros obje-
cto miudos do madeira,. , .•..

PRODUCTOS CIIlMlCOS, PH ARMACEU-
TIC,JS E MEDICAMENTOS I~M G E-
RAL

o•..~a
::lz

119

125

120

121

122

123

124

126
\27
128

129

130



)(j. a CLASSE

$05U

Isento

$025

Isentn.

$025

Isento

$025
$005

Isento

Isen tos

»

::s

»

»
»

»

»

»

»

» ...

Kilogr.

Unidades Taxas
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LINHO

Mercadorias

17.' CLA.SSE

SEDA:

19.' CLASSE

PAPEL E StlAS API'LICAÇÕES

ras , .. I •••••••••••

Em casulo, rama ou/lo ..•......
Em tecidos e outras manuCactu.

o
M
CI)

8
::l
Z

18.' CLASSE

165
166

167 Livros, impressos, mappas em
geral, quaosquer obras impres-
sas destinadas li. instrucção,
manuscriptos .

Hi8 Musicas oncadarnadas ou avul
sas ...•..... , , .

169 Papel para impressão ou lypo.
graphia •..................... ,

160 Linho em bruto ou simplosmen.
te assedado, restenado e em
fio, tinto ou não .

161 Linho em tecidos e outras manu-
facturas .........•............

162 Linho em trapos para limpar ma.
chinas ou fabricar papel.. .•..

163 Cordoalha (corda, cabos, amar.
ras, otc. ) .....•.....•........

164 Estopa em bruto ou em rama ...

$025

$010

$025
$025

$025
$200
$120
$120
$010

$050

Isento

Isonta

»
»

»

»
»
»
»
»

»

»

»

Kilog.

Unidades Taxas

15.&CLASSE
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ALGODÃO

Mercadorias

Em preparados ou beneficiados
de qualquer modo .

Em colchões, travosseiro e se.
luelhantos .....•...........•..

Abanas e ventarolas .
Archotes de esparto e semelhan
tes ...•.....••....•.•..........

Cordoalha (cordas, cnbos, amar.
ras) .•... '" ..•..........•....

Palha preparada para cigarros ..
Paina do seda em bruto .•......
Chapéos do palha ..•.....•......
Egteiras ..•....•.••.......•..•..•

Algodão em caroço, ou em /lo.. ... » ... Isento
AlgOdão em pasta ou om folhas
gommadas. '" ....•...... '" . . » $010

Algodão em tocidos e quaesquer
outras manufacturas ...........• » $050

Algodão em trapos para limpar
machinas ou fabricar papel... . » •.• Isen to

LÃ :

Em brutr, ou cardarla e om /lo.
» em tocidos o quaos-

quer manufacturas ...
» em trapos para limo

par machinas .

146
147

144

145

148

149
150
151
152

155

153
154

156

157
158

159



luen to " " •• . . . ..• ..• » $005

S150

$050

$020

$025

$005

$025
$005

$005

Unidades Taxas
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Mercadorias

Ouro em pó.em barra ou em obra gramm.
Prata, platina e outros metaes
preciosos. em pó, em barra ou
em obra ..........•...•.• .... kilogr.

29' CLASSE

Azul~jos .............•.. , ..... ,. ... » ...
Louça: de pó de pedra, faiança,
porcellana. . . . . . . . . . . • . . . • • . .. .,. » •••

Louça: em telhas , ,) .
Vidros e ohrystaes :

Vidros em chapas ou laminas,
para vidraças, espelhos, etc.. ... » ..•

Vidros em apparelhos e quaes-
quer outras obras '.' »

Vidros em telhas. garrafas, gar.
rafões e vidro ordinario ,. » •••

LOUÇA E VIDROS

OURO, PRATA, PLATINA E OUTROS
MET~ES PRECIOSOS

o
ç.,.
<I>
8=z

204
205

201

21.' CLASSE

202

203

198
199

200

191 Lousa ou ardosia em bruto ou
em taboas. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . kilogr. $005

192 Lousa ou ardes ia em ladrilhos , »... $005
193 » em outras (J bras. .. . .. ».. • $025
194 Pedras pomes, de afiar ou amo

lar ou filtrar e para rebolo,
etc.................... •...... »... $005

195 Para litographia ou moinho.... » ... Isenta
196 Plombagina ou graphite bruta , »... $005
197 » » » em obra .....• »... $025

$015

$010
$015

$005

$025

$025

$025
$025

... Igento
••• »
... »
. .. $100
••• $050
.•. $005
." $005
••• $025

Unidades Taxas

-172 -

Mercadorias

Alabastro, marmore e pedras em
geral, em blocos, lages, paral-
lelipipedos e para alvenaria.. .•. » ... IsentoR

Alabastro em obra - pedras fi.
nas. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... » ...

Habastro em granito e seme
lhan tes.... .., » .

Arêa, argilla gréda ou barro, cal,
calcareos :

Kaolim em bruto............... ... \) ... Isentos
Kaolim em canos, tijolos, boti-
jas, telhas e outras peças:

Em barro ordinario , » .
Em barro finas , •.. » .
Betumes solidos on liquidos e
pixe de carvão do pedra. • . . . .. ... » •••

carvão prepararIo para luz ele-
ctrioa , . . . .. . . . • .. ..• »

Cascalhos .........•.........•.. , ... »
Cimontos e puzzolana ...•.•....... , »
Chrystal de rooha em bruto.... »

» »» em obra..... »
Gêlo ..•.•...................... , .. , »
Gésso e giz: em pedra... . . . . .. .•. »

» em pó ou em obra .......•.. , »
Ladrilhos de marmoro ou ci-

20.' CLASSE

PEDRAS, TERRAS E OUTR os
MINERAES

Papel para escriptorio, desenho,
embrulho e pintado para for-
rar paredes.................. Kilogr.

Papelão •.•....•••.•... , . . . . • . . .. .., » ...
Quaesquer obras de papel, pape.
lão ou massa de papeL..... .. ... » ...

183
184
185
186
187
188
189
190

o
ç.,.
<I>

S=z

182

173

174

175

176

177
178

179
180
181

170

171
172



Unidades Taxas Unidades Taxas

$005

$025
$005

$005

»

Idem

Isentos

Idem
$005

Isentos

Isentos

-175-

Morcadorias

Arame liso ou farpado para
cercas. • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . Kilogr.

Correntes grossos para oarros e
e guindastos..... .....•....... ..• » ...

Ferro e ai:0 :

em barral1, chupas, linguadol1,
verga ou aroos pura toneis e
outros usos. . . . . . . . . . . . • . . . . »

em quaesquer obras inclusive
a de folhas de Flandres, novas »
» »velhas I ••• •• »

em molas, cubos, oixos para ve-
hiculos. . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . .. . »

Ferramentas de carpinteiro, pe-
dreiro, cavoqueiro, corrielro,
sapateiro, marcineiro, ferreiro
e outras profissões.. .. »

Tachas para torrar farinha ou
chá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Tachos idem para. outros usos. »
Tl'Ílhos para estradas do ferro e
seus accessorios............... »

Tubos e canos para caldeiras o
encanamento. . . . . . . . . . . . . . . . . :t

26.' CLASSE

o~
ID
S::sz

231

2'!7

228

229
230

225
2213

224

223

221

222

$005
$025
$005

$005

$025
$005

$005
$020
$025
$005

Isento
$005

Isentos

»
»

»

»

»
»
»
»

»
»

Kilog.
»
»

Cobre puro 011com liga em cha.
pa ou linguados .

Idem em quaesquer obras novas
Idem, idem velhas .
Idem em tachas para fabrico de
farinha e chá '" .

Idem para outros. misteres .

24.' CLASSE

COBRE E SUAS LIGAS

-174-

Mercadorias

23.' CLASSE

CHUMBO, E.TANUO. ZINCO N SUAS
LlOAS

C~umbo, em barras, chapas, lin-
guados ou pães •.•...•.•......

Chumbo, para caça .
Idem em quaesquerobras novas
[dem, idem velhos .
Idem em tubos para encanamen
tos ......•....•...............

Estanho e zinco em barras, cha.
pas linguados ou pães ...•....

Estanho em quaesquer obras no-
vas .........•.... , .

Estanho, idem, idom, volhos .218

205

207
208
209

211

210

216

217

212
213
214
215

•

25.' CLASSE

FERRO E AÇO

INaTRUMENTOS F: OBJKCTllS MATUR-
MATlCOS, PHlSICOS, l HIMICOS E
OPTICOS

219

220

Alavancas, pás e picaretas de
ferro. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . .. ... ». . . Isentos

Arados, charruas, enxadas e ou-
tros instrumentos de la vrar a
terr a . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . » .. , »

232

233

Apparelhos para gaz, luz electri
ca, telephones, telegraphos... .•. »

Alcoometros, areometros, baro-
metro!!, bussoIs.B, meridianos,
uivei!!,oculos de alcance, te-

Isentos



INSTRUMENTOS DE MUUOA E SEUS
PERTENSES

INSTRUMENTOS E OBJECTOS CIRUR-
GICOS E DENTARIOS

Quaesquer instrumentos de mu-
sico. e seus accessorios .•....• •.• »... $025

29.' CLASSE

$015

$015

$005

$050

$015

$005
$050
$025

Isentas

$025
$010

Isentos

Isentas

SOlO

S025
$0:!5

Isentas
Idem

Idem

Isentos

»

»

~ ..,

»

»

»

» .. '
l>
»
»

»
»

Unidades Taxas
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Mercadorias

Bagatàlas, bilhares, e outros ob-
jectos para jogos e diverti-
mentos •...................... Kilog"r.

Bahús e caixas de madeira, da
folha de Flandres, de papell10 e
do qualquer outra materia.
prima, como junoo, cipós, eto. .•. » ...

B31anças de qualquer qualida-
de, barraoas de qualquer espe-
eie ••...•.•............•.•..•.

Banguês e Iiteiras ............•.
Bastidores e outros obJeotos
para uso theatral o de qual.
quer espectaculo publico .....

Bombas para poços e outros ar.
tigos semelhantes ..........•..

Mangueiras e outros apparelhos
ou machinismos proprios para
extincção de incendios ....•...

Broohas e pinceis e mais artigos
destinados á pintura.......... ... »

Brinquedos para creança....... »
Camas de lona ...•.•••...•.•••.. ,. »
Capoeiras vasias................ »
Carvão animal, de madeira, de
pedra e de turfa.. • . • • • . . . . . .. '.' »

Cordas de mIto e para fabricas
de tecidos ............•.•.....

Carrinhos e carrocinhas para
serviço manuaL ....•.•.......

Carros, caleches, coupés, trolys
e outros vehiculos semelhan.
tes. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. .,. » ...

Quasquer obras de seriguelroB
em artigos nlio especitlcadoB ..

Chapeos do sol ou gun~da-cbuva
Cavadeiras para mandIOca .
Cinzas ou barrilbo .......•......
Correias de couro, de. algodll.o
e de borracha paru maohlnas

o
'""<l>
8
::l
Z

~47

256

257
258
259
260

248

249
250
251
252

253

254

255

246

243

241

244
245

242

» Idem
» $050
» $015

» .. , Isentos

Unidades Taxa

-176-

Meroadorias

DIVERSOS ARTIGOS

Adubos vegetaes, animaes e mio
neraes destinados á lavoura

Alambiques, fornalhas, retorta's'
cal.deiras e quaesquer outro~
ob.1ectos de emprego na fabri.
cação do 8@sucar, aguardente
e ?utros usos de industrill.
agrlcola •....

Armas branca~ o'~ 'd~r~g~' .
ArmaQ~ell para guarda.chu\;~:::

AIgalias, botieões e outros ins.
trum"ntos soltos, em caixas
carteiros e estojos para clrar:
gião e dentista, mamadeiras
m~letas e mais objectos pro'
prlOs para aquellas profissões... »... $025

28.' CLASSE

lesoopios e outros instrumen.
tos pbysieos, cbimieos e opti.
oos................ .•. . Kiloga. Isentos

Globos geographieos e mono ma.
tros ..•..............•......• " ..• ».. . Idem

27.' CLASSE

o
'""<l>
8
::l
Z

239
240

236

237

238

235

234



Uninades Taxas

-17~-

Mercadorias
o•..
ala
::s
Z

291 Hydraulicas ou de enfardamen-
to e para extrahir o sueco da
mandioca ou para outros usos
congeneres da industria agri.

Isentascola .•. " ..•..•.. 0 ••••••••••••••
»

292 Para cortar cartas, papel, pape-
lão e para qualquer outro

025fim ....••••.•.......••....•... »
293 Postes de ferro para telegraphos

e telephone .....•............. ... » $005
294 Retratos a oleo e de qualquer

.025outro systema .•.•..........•.. .., »
295 Suecos de algodão, jt.ê;a e sur-

rões de couro ou do qualquer
S02tloutra materia prima, "\'38ios... ;,

20ô Sinol\ 6 seU!l nr.r.et:aorio8"- ..•.•. ~ $025
297 Teares e seus accessorios ...... ') •• o LSlilnto8

melhantes, de applicação do-
Kilogs. S005mestica ou particular ••...•...

284 Manequins de qualquer quali-
dade .....•. o ••••••• o •••• , ••••• » $025

285 Mascaras e vestimentas li. phan-
taaia .... o ••••••••• 0 ••••••••••• » $050

286 Moinhos para moagem de milho,
trigo, carê, pimenta e outros
cereaes •. o ••• o •••••••••••••••• » $025

287 Modelos e moldes de qualquer
especie •..•.......... o •••• o •••• ... » $005

288 Paramentos para egrE\jas e ves-
timentas para. sacerdotes de
qualquer ordem ou seita reli.

$025glosa ..•.........•...•••.•.••• »
289 Phosphoros de qualquer especie

ou qualidade ........•..•..•... » $025
290 Polvora •..•...............•• o ••• » $080

Prensas:

$050
$025

$025

$015

$025
SOl5

$120
~060

S060

$015
$025

Isentos

Isentas

$050
8025
~0')5
$025
S005

Isentas
Idem

$025

Unidades Taxas

- 178-

Mercadorias

Coek........................... Kilogs.
Peneiras flnas de taquara, ara
me, etc o • • • • • • • •• ••• » .

Ditas grossas o • o •• •• •• • • •• ••• ••• » •..
Doces e cafeitos de qualquer
qualidade não especificados ... O" » .•.

Dynamite e outras materias ex.
plosivas ........•...... o •••• ,. ••• » ...

Espelhos e quadros de qUlllquer
qualidade •......... ".. ... . ... » .

Estopim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » .
Pannos encerados para capa9 e
cobertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » •..

Ditos finos para mesa ou soalho » ...
Espoletas para arma de fogo de
qualquer especie ou qualidade .,. » .

Imagens de santos ou estatuas.. » .
Flores artificiaes ..•. o ••• o •••• " •• o » .
Fogos de artificio............... » .
Foles. . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. » .
Forjas portateis. . . . . .. . .... . ...• » .
Formicidas de qualquer ospacie » .
Kiosques ..........•.. '" .. .•.... » .
Lamberquius de madeira ou de
zinco o •••••••••••• ". ••• » .. ,

Lampeõos e lanternas de qual-
quer espacie ou qualidade.... ... » .. o

Lacres de qualquer qualidade ...• '. » ..•
Locomotivas, wagons e qualquer
outra peçaaccessoria de mato.
rial rodante de estradas de
ferro .... o •••• o •••••• o •••••• " '" » ...

Machinas de quaesquer especie,
destinadas â lavoura e a
quaesquer outros fins indus-
triaes,_ e saus respectivos aI)
cesso rIOs o ......•.••• o.. ••• ').. . laeu LaEl

Machiull./l phol,nl)l'llphi"l!w, de COIl
Lura e tIara ouLrua usos se-

282

280
281

279

o•..
ala::s
Z

265

263
264

261
262

266

267
268

269
270

271
272
273
274
275
276
277
278
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Demonstração do ettado da verba do n. 3, ~ 1.', art. 1.'
da lei n. 301, de 4 de setembro de 1900, destinada
ao pagamento dos venoimentos do pessoal e despesas
com o expediente Oa Secretaria <\0 Interior, para a
abertura de credito supplementar:

Importancia despendida com os
venolmentos, de janeiro a no-
vembro...... ......•. 142:926$752

Importancla necessaria para o pa-
gamento de vencimentos no
corrente mez................. 10:701 655 153:628 407

10:000$000

3:880$296 13:880$296

167:508$700
Verba votada..................... 156:849$003

Credito supplementar preciso..... 10:659$703
Secretana do Interior, 3." secção, 14 de dezembro de

1901. - H. Cintra. - Visto. - O director, E. Veiga.

Importaneia despendida com o
expediente, de janeiro a no-
vembro ..•...•... , .... '" ., ..•

Importancia necessaria para o pa-
gamento de despesas de expe.
diente já auctorizadas ".

o
H
C%l

S Mercadorias Unidades Taxas=Z

298 Fornos grandes para ferreiro,
etc •.•....................•... Kilogs. Isentos

299 Ditos pequenos para relojoeiros,
ourives e outras appliçações .. ... » ... $005

300 Typos e outros artigos especiaas
á typographia ...............• ... » ... Isentos

301 Velooipedes, byciclettas .•.....• ... » ... $025

DECRETO N. 1.491 - DE 17 DE .DEZEMBRO DE 1901

Secretaria das Finanças do Estado de ~linas Geraes, em
11 de dezembro de 1901. - Dllvid M. Campista.

Abt'e um credito supplementar de 10:659$703 réis á rubrica do n. 3
~ 1.0, art. 1.0 da lei u. 301, de 4 de setembro de 1900 •

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo
em vista a demonstração que a este acompanha, e que lhe
roi presente pelo dr. Secretario de Estado dos Negocios do
Interior, e usando da auctorização que lhe confere o art.
4.° da lei n. 323, de 25 de setembro do corrente anno, resolve
abrir um credito supplementar de dez contos, seiscentos e
cincoenta e nove mil, setecentcs e tres réie, - 1O:659S703-á
rubrica «Pessoal e Expediente da Secretaria do Interior»
constante do n. 3, ~ l.0, art. l.- da lei n. 301, de 4 de se-
tembro de 1900.

O dr. Secretario de Estado dos Negocio do Interior e o
das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 17 de dezembro de 1901.

Da. {<'RANOlSCO ~ILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

David M. Oampi8ta.

•• 1 ".

DECRETO N. 1.492 - DE 21 D~ DEZB:MBRO DE 1901

Altera as epocbas dlJS trabalbos, matriculas, curso e exames tia Es-
cola de I'barmacla de accordo CllU o decreto federal u. 3.890, do
1.' da jhnelro do corrente anno.

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da nuctorizaçll:o contida no aI t. 10 da lei n. 318, de J 6 de
setembro ultimo, e considerando na conveniencia que ha em
serem observadas na Escola de Pharmacia as divers!ls epo-
c,has de trabalbos fixadas para a mnior parte drs e8tabeleci-
mentos de ensino ~uperior da União pejo decreto federal n.
3.8\<0, de 1.' de janeJro do corrente anno, resolve deter-
mlDar:

Que a matriGula dos nlumnos daquella Escola, que con-
tinuará encerrada ate o dia 28 de feveroiro, seja aberta no
dia 1.' de março 8 enoerrada no dia 31i
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Qoe o curso comece aI.' de abril e termine a 14 de
novembro;

Que os exames da primeira epocha comecem no segundo
dia depois de encerrado o curso e não excedam o prazo de
mez e meio;

Que os exames da segunda epocha tenham começo no
dia seguinte ao da abertura dos trabalhos e terminem na
vespera da abertura do curso.

O dI'. Secretario de Estado dos Negocios do Interior,
assIm o tenha entendido e faça executar.

Palaeio lla Presidencia do Estado de Minas Geraes, na
cidade de Bello Horizonte, 21 de dezembro de 1901.

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.
David M. Campista.

DRCRETO N. 1.493 - DE 21 DE DEZEMBRO DE 1901

DislrilJUc creditos pAra a Secr~18ria do Interior no semestre
de janeiro a junho de 190~

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, na con-
formidade do disposto no art. 55 do regulamento a que se
refere o decreto n. 587, de 26 de agosto de 1892, resoI ve ap-
provar o quadro que a este acompanha, da distribuição de
creditos para as despesas a cargo da Secretaria do Interior,
no l!emestre de janeiro a junho de 1902, e determina que
pela Secretaria das Finanças sejam etrectuados os respeotivos
pagamentos, de accordo com as ordens já expedidas.

Os doutores Secretarios de Estado dos Negoeios do Inte-
rior e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio da Presideneia do Estaria de Minas Geraes, na
cidade de BelIo Horizonte, 21 de dezembro de 1901.

DR. FRANCISCO SILVIA NO DE ALMEIDA BRANDÃO.

David M. Campista.

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DE CREDITOS



Qnaelro ele eUstribnic;ão ele Cl'editos'para as elesJlesaselnl'ante o 1.' seluestre de 1902,
COIIl o~ serviços (Ine corl'em pela Secretaria do Interior

:""atllre~a. da Ilespesa Leghlação Pardaes Tah.es Cl'ed;to pa.ra o
i.' semest re

De orçamento
(Lei fi. 323,
de 25 de se-
tom b r O de
1901).

SuhsiJio ao Pre!ld'3Qt6 do Estado •••••.••••. Lei n. :?lO. de 6 de
8dtembro de 1898 •.

lllCllSt6iO de l'al3ool0 e suas dependencias. 0.° L ••i 11 123, da 2:) de
setemhro de 10tH ..

111 Penoal da. Se..:ret-aria. tIo 10te:lor, inclusivé
10:00J81)00 para expcl1iente .. , ••...••••. Oees. os. 5S7, de

26 d,! a6osto de
1892; 913. de 1895j
1.421. d. 191d.
Leia 3G6, ele t9!}1;
31S, de 1901, Dec.
1.179, de 1901,

15:0Q0800tl

3:00~50PO

30:000500)

6:01l081JOO

-00.•..

Vltll~\jU<1a de custo a08 ",nadores e Deputados ••. ILei o. 96. de 19~1.t••

IX Apanhamentas de debates:

\'llsUbSh1ia aos Doputa.l0s •.....•.•••....•.... \Lei n. 96. de i89L.
VII Passoal da Searat. ria d", Camara dos Dcpu-

la,)os, in~lu$ive 2:0lJOSOOO par~ expediente Restlluçã.o n. 8, de
1896 .

Se~reta.rio ,'do .nteri<.;r .........•.......••..
niro~tor , ....•...•...•............
Offieial de gabinete ~o Presidento .....•..
5 cheres ,'e secção ........••....•.....••...
5 primeiros olfioiae$ .••.......•.•...••..
1 segundos olli..:i tes .
11 ama.nuenses ......••....••..............
Gratillo,],t;ão ao offi;~iâl de gabinete do Sel3re.

t<!lrio •••.•••......... '" ..•.••..•.......•

Gra.lit1J&çáo ao olfi~ia.l aNhivista ••.••.••••
Porteiro .•••.•••.•.•••••••••••••..••••••••
2 oontinuo! ••.•••.•.••••••••.••••••.•..•...
2 serventes........................... . ....
E'l:pedlente •••.••..••••••.••.•.......•.....

IV \SUloSldiO aos Senador:)s .....••........•....•
V PJssoal e expediente da. Seoretaria do Sdnado.

inolusive 2:0005000 para O expediente .•••.

)J" Camara dos Deputados •.••.•..........
.'tl.O Seol.do ..••••...•.•..•••••••••••.••.

XIAIUI;UtlI do predio para (uno\,}iúnamento da.
CalU6ra dos Deputados ••••..••.••••

:\1 Magistratura e justiça da Estado ••..•

.................... /....................

....................

....................

....................
1,01 n. 96, d. 189.1..

Resoluções ns. 2. 3
• 1 de 1891. 1894 o
1896 .. ". , . , ... , ..

. .
Leh ns. ts, 122, l23,

153. 2~9. 318, de
'891, 1893, 1895,
1b96, 1899 e 1901.

6 :0005000
1:500 ,000
3:0003000

13: 7505000
10:0008000
11 :2005000
12:1005000

6008000

15080~0
7505000

\.2005000
9605000

(,:00050[,01 70 :9108000 I 70:2105600 IH :5208000
29:H0800J 88 :3208000

\6 :~028000 31:8018003

58,8805000 176:6105000

20 :07 5SQOO 39: 1505"00

18.0005003 36 :0005000

I
.:800S00~1 7: 800500~ I 7: 8035000 23 :.1008000 00

<:it
3 :0005000 I

G:0005000 12 :0"05000

~t.' Tribunal da Relação:

a) Vencimentos dJ t1 desemba.r~adores .....• I , .
bl Vencimentas do sub •.ProQurador da Estado ...•..............
CI Vencimentos do pe~soa.l da. Secretaria .
d) Expediente ...................•.....•.•.....•................
~ 2.' Juizes de direito: .i de ,La entrancia,

a 7:1008000; \I do l.". a 6: IOG50~0 ; 25
de 2.', a 6:00050')0 o 77 de L' a 5:0005, •...•• " •.•.... " •••

66:0005000
5 :0008000
12 :7508000
2 :0005000 85:7508000

317: 50080JO
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:\aturez.\ da. de;;pesa. LegislaçIo I"arciaes Totap's CreJ.ito para. O
1.' seu.estro

De (, rçamento
(I,ei o. 323
de 2:' de."i-J-
ton:bru il<!
1'0 I).

co
O>

;;O:G:.ogoool 1.:;1:.:20080011.3: :'1,10$')0)

20.1 :GOJ8000

..... .. 1

~ 3.' JUiL.6d su1Jslitntos: 3 CIU COl.l1ar,;a. Jd
.•.• entraullia., a 3:9008 o !l38111 eam&N3S
de outr:l,o: eDtr,-tn~Ia!t. a 3:5005000 .

~ 4.' PrO)}}úlores: 11; elil lll; I~Ó1U'lNas. a
2: &008'JO'l . . . . . .. . . . . . . .. ....••.. • ...•.

xlii Pessoal da :"I.,~reta.ria. ll~l pollcia. ill~ll1si w;
'1 :000$)00 ('ara expelJicIl1e .•. '" .....••.. ILsis US. 30. de 1892;

101. d, 1&91; 31S.
Ja 1901. Deo•• ns.
(jt 3, de 1893; i. 232,
d. IS9&; 1.3-17, d.
IP08 • I. 179. u.
1901.

Chere de Policia .............•. o ••• o. ' •• ' ••

2 CheCas de seoção •........•••••••••••••..•
1 Primeiro otllolal. , ..••.•..••.•••
2 Segundos officiaes .................•......
i .t\lua.n uense ....•.................•......•
Porteiro ..........................••.••.•.
Ser\'cnte ...........•. " ....•••...•.....••.
Gratitlcat}áo ao thesoureiro ...•..•......•.•
Gr~tit1oaç.ío ao escrivão ......•••....•••.••
Expediente ...............•...•.••..•...••.

j :;0,18000
:; 2508')00
2 0005000
3 200S0~ I
I 200800)
75'8000
1&08000
3008000
2008000

2:000500.1 i~~:~$~~I;,)f) I~;$SOg/)IjO 37 :7608000

);1)) IC•.'l.l'oertfíros tl.t.s ~a.deia.S:. do El)taJo e pessoal
da. de (Juro l)reto ' ...• , . Lei n. 63 tl D81J. 11

1313, de 1893. Leis
os. 101, da 1891. e
287. de 1900.

AJI.dl1istraJor cla ~ldeia tla CapitaL .
Admínislrador da cadeia de Ouro Prelo ..••
Ajnllaute ldalU. itlem .•......•............•
Escrevente. idem, itlem ......••.........•..
lU Carcereiros em comarca de i.a entrancia.,
a 2108000; 28 em comaNas de 2.a• a.
3605000: 13 em comarcas tle 3.80 e .La. a
1808000 ...............................••

XlV Isustento, vestuario e cura.1ivo de presos l)O-
bres .............................•.••..•

X\' Dlligcnch, puli~ia.c~ " .
XVI Furç~ publi.;:l. .

o) Pa"sual ti & Bl'i;.;-ad..l.

Coronel cOlluuaIlJal1t< ...........•..•...•..
:~ Tee ente:s-coronei~ ' . . ...•.....
6 ).[ajores-lls~a.e~, send •.•:; 8~~r~;!;~do.s ...•.•.
3 oaIlitães-c1rurgiõe.: " '" ...•..••
3 C"pitáes ajudantes ...........•..........
3 Tenentes 66e.l'otarioli ........••.•...•.•••.•
3 .AUer"'s-'luartcls-luestrcs OI •••••

20 Capitães, saodo ;-. uggre;;a.los ' •.•••..•
19 Tenentes. sendO .i a.;gre;;adv •.......•..
:1.3 AUe!'cs, sendo :; ag;!ro~ados .
3 Sarg-eotos ajudantes ....•...........•...
3 Sargentoi-quartei!-me..:tros •..........••••
.1 ~<lrgeDt.(\me~t.r6 de musica. ...••....•••..
;} CornetelrúSellI0l'es........... • •...••.••••
2,,( ~ll::ti~os .•.••••..••••.••••••• """"'"
15 Prllllelros-9ar::;entos........... . ..•..•.•

. .

Lei n 31-1, d6 ~O tIel'
setemhro de 1901.

,,008000
9008000
3008000
3 iOgOOO

li:&1l8000

i OQOS~OO
.• 9508000
12 9008000
,; 3008000
5. jO~8000
.\:5008000
3 :6008000
36 :0008000
23 :5008000
39 :6008000
1:3115000
1:3118000
4388"00
9&58;;00

7:H68000
,;:0225500

19:&& 18000 1~1:Sli i8uOO

20: •. 0008000
10:0005000

39 :S08S000

-110 :OJ08000
20: OJ08000

...•
~
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:.\'aturE,za. da de~pesa. Legislação' Pd.rdlaes Totaes
IDa orçament()

iLei n. 323.
CrelHo para. OI de 25 de se-
i.' semestre lembro de .•

1901).

901: OOOSJlooI 1.800 :0008000

U:5008000 25:00JfOOJ

i:2508000 2 :5008 )00

2 :!\008~OJ 5 :000500.

25:0005030 50 Ú008000
54 :7508000 109 5008000
29:00"8100 58 0008000
12:5008000 25 0008000

72 Se~undos~sargentos .........•.•.........
15 Forriel<;;...............•.........••...
180 Cabo •....................••••••••...•
:~O Corneteiros .
I. 254 Soldados.. .. .. .. . ..• .....•.. • ....••
b) Etapa. para t .600 praças .
cl F,.rdameoto para t 6.0 praças, a il2S500.
d) Ajuda de custo a dl'loiaes em diligenoias
e) Gri.tllloação a. Tesngaja.dos. ao 200 rt=is ....
fi Forral'tsw e rerragem. medicamentos para
os achuaea da Brigad~ e forragem para. os
dos olfilJia.es............. . .

g) Re1Uonta de 3nlmaeS do esqua.drão e dos
offi"iaes montados .

hJ Compra. e conGarto de equipamento. ar-
reios. arma.mento e instrumentos de musica

i, Aquartel amanto, eoterramento. expediente
o l'lZ .• '" .....••......•.•.....••••

jJ I':uga.j~mento de 150 paiunos. A 25000 ...
XVII ISo,)oonos pGbll~os ••...••.••.••..•••....
XV,I1 Assístencia 1.16 alienados ..............•....
XIX Insf-rucçáo primaria .

Para pagamento de veooímentos dos profes-
sores d forneoimento de livros e mobilia.
para. a.s escolas primarias ...•.•..•. , •....

Lei D. 306, de 19lJl.

26 2808000
5 2018Y50

59 1308000
~ 3078500

320 397~000 586:5858750 586 5858750
316 5008003
90 0008'100
2.7508 )00
7:50( 80)0

l .173 1718.500
633 00 '8000
ISO 0105000

5 5005100
15 00090 O

00
00

I

XXIEsco1as Normae!, pê~soa.l e ousteio. inclusive'
a.s professoras dai a.ulas pra.tioas que
I1calu mantida.s ...............•.......... D•••. 1.1/5 e I. 233

de 1898; I. 35.1. d.
19'0. Leis 318 e
322, de 1901 e de •.
n. I. 179. de 190 I.

De Ouro Preto

-00
tO

I

U:2605000

300,0 lO
1508000

7: 2008000
2: 2508000

9008010
600800 )
3608000

500S0JO

3{ :5308000

10 :7608000

i1:5108000

{9:0108000

................... '1
'" 1
.......... , , "'1

De .J uiz d'3 f ora. O me;mO q ua pa.ra a de
Ouro Preto. menos um professor em dhl'o-
uibilldaJe " .

De :-:'aha.rá. O amantlna .. \rasl:iua.hy e P,na-
o.lhi. o mesmo que para. a. de Ouro Preto

De C~mpaDha. S. João d'~l-ltef e 3olontes
Claro:!, O mesmo que par", 8. de Juiz de
f"óra. .............•...................... ,_ •..•..... _ .••......

I
De Uber"ba.. o mesmo que p"ra. a. de Ouro

PrelO, menOS doi~ profeHoros em disponi-
bilidade .

GraUtlca.ção ao dire~tur •..•..•........•
Gratill.}ação ao sacre'a.rto .
8 pror iSllres eff~cUivos........ . .
3 prtfe5H~ores em disponibilidade ,
Professora. inspe~tol' ••.•..• " .•••••.• ' .. , .'
PorteIro " . '.' ..•. . . .. .,. . .
$el"vente .
F.xpeJ.ien~e e custoiu tltl gabinetes e labora0

toriOll .

Alugueis tJe ~a.••.a.. pa.ra. ai E:5col,. Normas!
de Jul< de l.'ora (4:S00S000);\lonte. Cla-
ros. ,2: ,lUI)~OOO); Uberaha.. (2: -1008000, I

S. João d'EI-R.y, 11.800~003) ; P~ra.atú.
(l:tiO 8,nO) • Ara •• uahy (50<8000) . 6:8';08000 1\ 2 : 6908000 121 :9508000 251 :90080JO
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~3.ture;:a da uespesa.

.\XllInternato uo üYllloasio )lineiro , .

a) PassoJ.l :

Gralit1oa.ção ao Reitvr ' .
l-i leu&as .
In;;truiJtor de l.1"ylllllastiiJa....... . •.. 0.0 ••

Professor de desenho ..........•.....•..•...
Sacretario .
2 inspeJtores de alulIloos .
Eoonolno. . . . . . . . . . . .. . .

b) 2 preparadores a 300g000:

Legislação

De~s. 607 de 189;;
1. 281,1.28'; e 1.286
de 1899. J..•ei 318 e
lIec. 1.419 de i901.
De~. feder&1 n ...•
3.890, de 1901.

Parcia.os

I: 200g00)
25: 200g000

600g003
I 30(,gooo
I 200g000
2 1008000

600g000

Totaes

32 :500S000

Credito para O
1.' seme~tre

32: 500ftOJO

De orçamento
(Lei n. 323,
de 25 de se.
tem b to de
1901) •

64 :100800J

<O
O

I

Preparador de ph)'slca e chlmioa .
Prep:uoldor de historia naturaL .
e}' Pessoal I,}ontra.ctado .
ti) Expediente .................•.•..•...•• _'
e) Sllslento de alumnos 6 do pessoal internon Gratiill)açáo &0 delegado fiscal. . o ••••••

XXUIE~ternato do Gymnasio ::\.Iilleiro. oabendo a
cada. prepara.dor 2008000 .

Pessoal:

Reitor .
Lente que serve deReitor .......•...•......
i.{ Jentes - '
PrUfeS'iM di) desenho ................•....
Inspector de alullln03 ~...••.•....
Secr~tario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••. • ••.••.•.

Deo. federal n. 3.890
de 1.901. Lei 31.8 e
dec. n. 1.179, d.
iDO I .

-08000

~ 0800
0
[

3008000 JOcgOOO [ 600g000
1 :500g000 1:5008000 :I OOúgOOO

500g000 :;00800.; 1 OOO~OOO
20:00)8000 20:000gooo ,10 000g003
I :800g00ry I: soogOOo 3 600g000

1 200g0JO
1 soogooo

2'; 200g0JO
i 50~gOOO

GOOg030
I: 400go00

POI teiro 4'" •••••• ~

servente , , ....
Prepa.rador de physioa e ehimica, .
Prepa.rador de hi$tvria. nat.ural. .
Ora.t.ifil}a.çá:) ao delegado fiscaL .
Expediente .

!:XIlIIEscula. de Pharmacia., possoal, expediente
e custeio de ga 'lÍn:Hes e h.bordotarios .

Gratifica.ção ao dira~tor .
3 lentes oathedraticos ~ .
Leate substituto preparador .
Secretario ' . .

Aman uen~e ..•...............••••••.•••.•.
Porteiro ' .............•......
Continuo .
Servente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Expedient~, custeio dos gabinetes e labora.-
torios .

Dees. GOO, de 1893;
I. 081. de 18n. I.ei
318 e de •. 4.479,
de 1901.

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

....................

....................

7008000
400g000
1003000
1008000

1 :8008000
500g000

,100g00)
7 200g030
1 500g000
I 500g0JO

600g001
70JgOOO
420g000
3605000

7 :3208000

3:;:30~8000

20:éOJg'l00

z:; :300S~OO

20:0008000

70:600g000

,10: 000800')

-;£



o~e~,.. !'a.tureza. da despesa I,aglslaç:áo Parolaes Totaes Cred ito para o
L' semestre

De orçamento
(Lei n. 323,
de 25 de se-
tembro de ..•
1901)

XXlvIArchl,,'o Publioo :'\110811'0, pessoal e gratirIea-
çáo ao direotor pa.ra.os fins do art. 8.' da
lei n. i26 ............•..•.•....••••..••• IL.í n. 318. deo. n.

1.179, de 1901.
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D!.'~CI{ETO N. 1.4~J.1- DE ~7 DE DEZE~lBRO DE 1901

Prolllulga o rcgulamculo para u concurso de juiz 11e direito

o doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição que lhe e conferida pelo art. 57 da Constitui-
ção do Estado e para execução da lei n. 18, na parte
referente ao concurso para juiz de direito e de conformi-
dade com o disposto no art. 14 da lei n. 318, de 16 de !lO-
tembro de 1901, resolve approvar o regulamento que com
este baixa, assignado pelo dr. David M. Campista, secretario
interino dos Negocias do Interior, que assim o fará ox:-
ecutar.

Palacio da PI'esidencia do Estado de Minas Geraes, na
cidade de BelIo Horizonte, 27 de dezembro de 1901.

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIlJA BltANDÃO •

David ],f. C(lmpisea.

R.egulamento a que se refere o decreto n. 1.494

'I'I'l'UI,O UN/fCO

CAPITULO I

DO CONCURSO

Art. l.' Os j lIizes de direito sorão nomeados pelo Pre-
sidente do Estado, dentre os doutores e bachareis formados
em direito, em algumas das faculdades da Republica ou
em outras a estas equiparadas, precedendo li nomeação
noviciado e concurso-art. 19 da lei n. 18, de 28 de novem-
bro de 1891.

Art. 2.' O concurso terá logar sempre quo vagar qual-
quer comarca de primeira entrancia-art. 21 da cito le}
n. 18 •

Art. 3.' A vaga de comarca de primeira entrancia será
communicada ao Presidente da Relação pelo Secretario do
Interior.

Art. 4.' O Presidenle tia I e1ação, recebendo a comulU-
nicação de que Lruta o artigo alite 'edoule, Uluudal'á unnun-
ciar a vaga por editaoB, convidando U8 pretendentes a 8e
inscreverem dentro do sessenta dia!!.

D. ~I.-13
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Art. 5.' Este prazo serà contado da data da publicação
dos editaes e terminará ás tres horas da tarde do ultimo
dia. •

Art. 6.' Se o ultimo dia não fór util, terminara o prazo
no seguinte.

Art. 7.' A publicação dos edita6s será feita na folha
omoial do Estado dez vezes.

CAPITULO [I

DA INSCRlrçÃo

Art. 8.' Os candidatos que quizer'em ~o inscroyór, n:;:
si"narão o seu uomo no termo lavrado no lIvro destlllado a
in~cripção, nellB mencionando. se o dia, lllez e hora do sou
comparocimento.

Art. 9.' Os candidatos poderão re iusorever por procu-
rador legalmente constitui do.

Art. 10. Os requerimentos para a inscripção ~erão apre.
sentadol' com todoll C8 documentos, na SecretarIa da Rela-
ção deut~o do prazo do aI'tigo 4.'. .

Art. 11. Findo o prazo da inscripção, nenhum candIdato
será a elIa admittido, qualquer que Beja o motivo. .

Art. 12. Os oandidatos deverão instruir as auas petIções
com os seguintes documentos: . .

N. I. Diploma de bacharelou doutor em dIreIto por
alguma das Faculdades da Republica ou por algUl~a a estas
equiparadas ou oertidão de estar o diploma regIstrado na
Secretaria da Relação ou na do Interior.

N. 2. Folha corrida, tirada no lagar de sua residencia
nos trinta dias anteriores á inscripção.

N. 3. Certidão de exercicio de advocacia e pratica do
fôro durante oinco annos. tirada dos protocollos daR audi-
enci~s, autos ou papeis forensep, ou tIo exercicio dos .car~os
de juiz substituto ou municipal, de paz, promotor da Justiça
ou promotor publico, por quatro annos, no Estado,-:-art. 20
da cito lei n. 18, e art. I da lei n. i2, de 27 de Julho de
1893. .

~ I.' A, requerimento do interessado pode ser re:umdo
para o tempo do noviciado, o do exeroicio de adyo.cacla no
Estado 110 dos cargos de juiz mb!\tituto ou IDuDlC1pal, pro-
motor da justiça ou promotor pu blioo, bem. co.mo o do ex,
ercicio desses cargos; sendo preciso, no prlmell'o caso, que
se complete o numero de cinco annos-art. 1.', paragrapho
unico da oito lei n. 72. . .

~ 2,' Os juizes de direito, que no. Estado tinham .6XerclclO
e não foram /lproveitados na orgamzação d~ magls~ratura,
são incluidos na disposição do l'rt. 20 da Citada Jel. n. 18,
isto é são oonsideratlos com o tempo legal de novloÍlHlo-
art. 1'.' da loit. lei n. 72.
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Art. 13. No tempo de noviciado, nos cosos do artigo
antecedente, n. 3 e !3 1.', não se oontarà qualquer interru-
pção do exerci cio, excer,to: •

~ 1.' O tempo ooncedido ao funccionario de justiça re.
movido para S6 transportar para outro lagar, não se incluin-
do a proro~ação.

~ 2.' O tempo de suspemão por crime de responsabili-
dade, de que for absolvido - art. 163, ns. I e 2 da oito lei
n. 18.

Art. 14. O secretario da Rolação dará aos candidato!!
recibo das suas petiçõos com e~llecificação dn3 documentos.

Art. 15. No dia em que findar.se o P"lIZ0 no art. 4.'
será extralJidll pelo seoretario da Relação a lista dos can-
didatos inscriptos, que serã publicada nu folha olllcial.

CAPITULO III

DA FÓRMA DO CONOUHSO

Art. 16. O concurso terá logar peranto uma commlsEão
oomposta do p,'esidente da Relação, de dous desembargado-
1'es eleitos pelo Tribunal em el!crutinio seoreto, por maioria
de votos, contendo cada cedula um só nome, e de dous
advogados de nlJta, eleitos, um pelo Senado, e outro, pela
Camara dos Deputados-art. 2\ da oito lei n. 18.

Art. 17. Os advogados poderão ser substituidos pelos
seus supplentes, eleitos da mesma fórma, um pelo Senado
e outro, pela Camara dos Deputados-art. 21 da cit. lei n ~
18-e os desembargadores por outros, qu~ sorão, da mesma
fórma, eleitos pelo Tribunal, dando-2e o Impedimento dos
primeiros.

Art. 18. Na ultima conferencia da Relação, f,ntes de
findo o prazo do art. 4.', 8e procederá a eleição dliR dous de-
sembargadores, membros da. commissão .

Art. 19. Findo o prazo do art. 4.' e dentro dos tres dias
seguintes, se reunirá a commissão afim de organizar os pon.
tos para o concurso.

Art. 20. A commisEão organizará duas series de pontos
uma para a prova escripta, e outra para a oral. '

Art. 21. Os pontos versarão sobre direito criminal, ci-
vil, commercial e theoria e pratica do processo.

Art. 22. Cada serie comtará de alto pontos, sendo dous
de cada uma das materias mencionadas no artigo antece-
dente.

Art. 23. Organizlldos 08 pontos, serão trnnfcriptos na
acta, que será lavrada em livro aberto. numerado. rubri-
cado e enoerrado pelo presidente, e publicados na folha offl-
eial com antecedencia dü dez diall; sEondoos da prova es.
,cript&. tambuw lançados em pequenas cedulal! de egual ta-
manho, de papel egual, e reoolhldos a uma urna.
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Art. 24. Na mesma folha se (ara. publioo o dia designado
para começo das provas, convidando se os candidatos a com-
parecer, declarando.se o logar e hora.

Art. 25. No dia designado, reunida. a commiss[o, e veri-
ficando o presidente que as cedulas contôm os pontos orga-
nizados para a prova escripta, o concurrente, ou, se houver
mais de um, o primeiro insoripto, tirarà uma das cedulas e
a entregará ao presidente.

Art. 26. O presidente, recebendo a cedula, a abrirà e, em
alta voz lendo o ponto nella lançado, mandará o secretario
dar uma copia a cada um dos concurrentes.

Art. 27. O ponto para a prova escripta, havendo mais de
um concurrente, sorá commum.

Art. 28. Em mosas separadas, e perante a commissão,
cada concurrente (az'á a sua dissertação em duas horas, tem.
po que será prorogado por mais uma hora, se o conourrente,
ou algum dos concllrrentes, solicitar a pro rogação .

Art. 29. A dissertação será escripta em papel fornecido
pela Seoretaria da Relação, rnbricado em todas as suas folhas
pelo presidente.

Art. 30. Nlio serll permittida a consulta de expositores
da materia, ou de outro qualquer livro ou nota, salvo exem-
plares da legislação, não annotados e previamente examina-
dos pela commissão.

Art. 31. Concluida e asslgnada a dissertação, será en.
tregue ao presidente.

Art. 32. Recebhlas as dissertações de todos os conourren-
tes, serão ellas rubrieadas por todos os membros da com-
missão, que imulOditltamente veritioarão se algum dos con-
currentes dissertára sobre pont.o não sorteado; sendo depois
entregues ao presideutu, que as guardará.

Art. 33. No dia util immediato, feita a ohamada dos con-
currentes, admittidos a prova oral, tomarão elles logar em
mesas separadas e pela ordem da inscripção.

Art. 34. A prova oral consiatirá na argllição reciproca
ontre os conourrentes sobre qualquer dos pontos organiza-
dos para. osta prova; não podendo oada arguição durar mais
de meia hora.

Art. 35. Cada concmrento arguirá sobre um dos pontos
organizados, a seu arbitrio.

Art. 36. A arguição será fcita segundo a ordem da in-
scripção do~ concurrentes, de maneira que o primeiro in-
scripto argúJ. ao sogundo, este ao terceiro, e assim !l0r dean-
te, sendo o primeiro arguido pelo ultimo.

Art. 37. Concluida a arguição do ultimo, continuará
em 8ontido (loútl'ario, iato é, o primeiro inscripto arguirá o
ultimo, este au penultirno e assim pai' doaute até sei' o pri-
meiro arguido pelu ~egundo, de maneira que cada CCincur~
rente argúa aquelle que o arguira.
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Art. 38. Se o numero dos ooncurrentes exceder de qua.
tro, continuará a arguição nos dias seguintes; não podendo
o tempo da arguição, em cada sessão, durar mais de quatro
horas.

Art. 39. Se houver um s6 concurrente, será elle ar.
guido por dois membros da commissão, um dos dois des.
embargadores e um dos dois advogados, sorteadcs no acto;
podendo cada um &rguir por tempo não excedente de meia
hora.

Ar,t. 40. Será licito ao presidente arguir a cada um dos
ooncurrentes, até quinze minutos, sobro a di~sert!lção.

CAPITULO IV

Art. 41. Concluidas as prova.!!, no mesmo di:l, 011 no so-
guinte se tiver havido mais de um concurrento, procodol"
se-ba,lidas as dissertaçues, ao.i ulgamento,considerando-se ap-
provado plenamente o concurrente que reunir a totalidade
das notas, e simpleEmente o que reunir a maioria.

Art. 42. A lista dos concurrentes approvados será re.
mettida ao governo, acompanhado. de informações sobre a
capacidade moral de cada um delles, que a oommissão hou-
ver obtido, tios documentos que lhe tiverem sido apresen-
tados e das informações prestadas pelos j'.lizes de direito.
Não fará parte da lista o concurrente que não tiver obtido
maioria de votos.

Art. 43. O presidente da Relação, á proporção que os
candidatos forem se insorevendo, of!'!oial'iJ.a03 juizes de dI-
reito das comarcas, onde elles residirem, roquisitando, com
urgencia, informações sobre a capacidade moral dos candida-
tos, informações reservadas, que serão apresontadas á. com-
missão na sessão do julgamento.

Art. 44. Na lista, remottida ao governo, serão incluidos,
se o requererem, os pretendontes habilitados JlOS concursai'!
anteriores, com expressa deolaração dess!!. circumstnncill-
art. 23 da citada lei n. 18; a lista, POflÍlll, não pode]'{l com.
pôr-se s6mente de candidatos habilitados om concursos an-
teriores, salvo se tiverem se utilizado da faculdade constan-
te do art. 51.

Art. 45. No respeotivo livro lançará o secretario da Re-
lação a acta de cada sessão, nella mencionando todas 8S
occurrencias havidas, e, na ultima, o resultado do concur.
so, incluindo a lista dos concurrentes approvados, observada
a classificação feita.

Art. 46. As actas serão assi~nadas por todos os momhros
da commissão e pelo secretario da Relação.
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~~t. 47. Aos concUl'rentes approvar.los dar-se-ha titulo de
habilitação com declaração do grau que houvereU1 obtido-
art. 22 da citada lei n, 18.

CAPITULO V

DISPosIçõEa GERAES

Art. 48. O concurrente. que for surprehendido consul-
tando escriptores ou notas, será excluído do concurso.

Art. 49. Tambem llJorão excluidos do concurso:
N. I. O concurrente que tor acommettido de molestia,

antes ou depois de tirar o ponto, de modo que fique impos.
sibilitado de prestar qualquer das provas.

N. 2. O concurrente que comparecer depois de conhecido
o ponto sorteado, ou que retirar se de qualquer das provas.

N. 3 O concurrente que tiver dissertado sob~e ponto
diverso do sorteado.

Art. 50. Se algum concurrente tívtlr urgen te necessidade
de ausentar se momentaneamente, o presidente o fará acom-
panhar por dous empregados, que o Ilscalizem atlm de não
oommunic,r.se eUe com qUJ.lquer pessoa, e não consultar
livros ou notas.

Art. 51. Aos habilitados em conouraos anteriores é licito
submetterem'lIe a novos concursos.

Art. 52. (Disposição provisoria). Para o preenchimento
das actuaes comarcas vagas, cada concurso poderá compre-
hender mais de uma comarJa.

Art. 53. Este regulamento terá vigor desde a data de
sua publicação.

Art. 54. Revogam. se as disposições em contrario.
Secretaria do Interiol' do Estado de Minas G3raes, aos 27

de dezembro de 190I.-David M. Campista.
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dido exequatur á nomeação do sr. d. Henrique Romanl5ue.ra
para consul do Chile no Brllsil, resolve reconhecer sua lurls-
dicção no terrít Irio deste Estado.. .

Palacio da Presidell(lia do Est~do de Mlllas Geraes, na CI-
dado de Be110 Horizonte, 27 de dezumbro de 1901.

Da. FRANCISCO SILVIA.NO DE ALMEIOA BRANDÃO.
David M. Campista.

DECRETO N. 1.496 - Dl': 30 DE DF.ZF.MBRO DF. 1901

Dislrilmc creditos para as despesas l1a Secrelaria das Finln :ao. 110

semestre de janeiro a junho de 1902

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraes, na conCor-
midade do art. 120. do regulamento que baixou com o de-
creto n. 942, de lO de junho de 189~, res?lve approva.r o
quadro que fi. este acompanha, da distribUição tIos credltos
dos ns: 1 a XXIX, do ~ 2.', do al't. \.', da lei n. :~23,de ~5
de setembro de 1901, para. as despesas da Senretaria dag !-"l-
nança.s no semestre de janeiro ~ junho de 1902, e determIna
que pela meuma Secretaria seJam etrectuados, em termos,
os respectivos pagamentos. .

Palacio da Presidencia do Estado de Mmas Geraes, em
Bello Horizonte, 30 de dezembro de 1901.

Da. FRANCISCO 8Il,VIANO DE ALMIUOA BRANDÃO.
David M. Campista.

Qlladro da distribuição <le creditos para as dospesas da
Seeretnr1a das Finança!!, no semestro de janeiro a ju-
nho de 1902.

DECRETO N, 1.495 - DF: 27 DE DEZEMBRO DF: 1901
Cral1ilo pa.ra li

semestre
Ihl urçame'llo (L i Il.

32:1, de :?5 tIo sett'llll-

" li tlu 1901 ).

lIeconhecll O consnl rIo Chil~

o doutor Presidente do EstSldo tle Minas Geraes, tondo
em vista a commlln'C:lçl'ío constanta tio aviso do ministerio
das Rulaçues El\terio):'os, de 24 do (Jorl'ento, de ter sido expe-

Pessoal da Secre.
taria ,. . 88:310$000

11 Expodiento da meA.
ma.. .. . . . .. .. .. 15:000$000

III Rtlcebedoria de Minas
a) Pessoal...... 73:200$000

176:ô20$000

24:200$000

146:400 000
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b) Expediente e
quota para
colIaborado-
res ..•.•. , 15:000$000 23:000$000

IV S3rvico da divIda
do Estado,." •.. 2.317:987$466 4.695:974$932

V Gratificação e por.
centagem a col.
lectores e escri-
vães •••..•...... 149:830$000 299:660$000

VI Fiscalização espo-
cial das rendas
internas e exter-
nas ••......•...• 55:000$000 110:000$000

VII Pessoal de Recebe-
dorias e pontos
fiscaes •..•...••. 131:400$000 262:800$000

VlII Porcentagem a es.
tradas de ferro
e Recabedoria de
Santos •... , ....• ISI\:5?fi:-;'00O :n:l:050., 000

IX Expediente e aln-
guol de casas
para Reeehedo-
rias o pontos fls-

20:0{)O$O()O 3:l:400$000caes ...••••.....
X .Iuros do empresti-

mo de orphão~,
oaixas econon11-
MS e de fianças
de exactores .. 40:/)00. onil RO:OOO."'OOO

XI Passagens em es-
tradas de ferro e
telegrammas •.• 10:OOtl$OOI) 20:000.jlOOO

XII Imprensa OlHcial :
Pessoal o mate-
rial inclusive im-
pressão gratuita
das publicações
da Faculdade Li.
vre de Direito .• 120:000. OOu 220:000~OOO

XIIl Restituições e re.
posições .......• 5:0JOJj!!lOO 10:000$000

XIV Aposentados e re-
formados ........ IHJ:I,j:lPS8 238:287$577

XV Impressão de os.
tampilhas e ta.

4:000$000 6:000$000lões ............•
XVI Exercicios findos. 40:0()O$00(I 60:000$000
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XVII Custas em proces-
26:000$000sos da fazenda •• 13:000$000

XVlIl Eventuaes ..•..... 5:750$000 11:500$000
XIX Pessoal da secção

de 0bras Publi-
cas .......•..... 27:130$000 54:260$000

XX Expediente desta
secção .........• 3:000$000 4:000$000

XXI Obras Publicas ..• 225:000$000 450:000$000
XXll J u n t a Cummer.

5:380$000cia!. ••• , ........ '2:690$000
XXIII Compra de vacci-

na anti.carbun-
9:600$00:)culosa •.•••..••.. 4:800$000

XXIV Estabeleci-
mento hydro
therapico (lisca.

3;500. 000 7:000$000lização) ...••...•
XXV Pessoal da secção

de Viação e ex-
pediente ........ 24:260$000 28.260.,000

XXVI Fiscalização de es-
71 :200$000tradas de ferro .• 35:600~000

XXVII Reforma do mate-
rial da estrada
de ferro Bahia e

ôO:OOO$OOOMinas .•....•.... 30:000$000
XXVIlI Garantia de juros

a estrada!! de
ferro .•.......... 869:500$000 I .739:00C. 000

XXIX Pessoal dispensa-
do na Secretaria
Lia Agricu Itur::l .. 11:850$000 2:'1:700$000

4.676:476$254 9.269:292. 509

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes, elll
Bello Horizonto, 27 de dezembro do 1901.-Servintlo do con.
tador, AII'on.ç~ iIlOl'eirn li,! Silva. -() chefe tle secção, José
F"/icíssimo de Pau!a X,.vicr.
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DECRETO N. 1.497 - DF. 30 DE DEZEMBRO DE 1901

Approva o regulamento pna execução da lei n. 307, de 13 de agosto
de ;901

O doutor Presidente do gitado de Minas Geraes, usando
da attribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição Es.
tadoal, e para execução da lei n. 307, de 13 de agosto ulti.
mo, resolve approvar o regulamento que com e~te
baixa, assignado pelo dr. Secretario de Estado dos NegoCIos
do Interior, que o fará exeautar. ,
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gemes, na CI-

dade de BeIlo Horizonte, 30 de dezembro de 1901.

DR. FRANCISCO SILVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO.

David M. C(lmpista.

Regulamenta a que se refere o decreto n. 1.491,
desta data

CAPITULO I

DAS LICENÇAS

Art. 1.' As licenças a quaesquer fonccionarios de ordem
administrativa ou judicia.ria poderão ser concedidas por mo,
tivo de molestia provada por attestaçl0 de profissional e
que os inhiha de exercer o cargo, ou por qualquer outro
motivo justo e attendiveJ. .

~ 1.' As licenças concedidas por motivo de molestia da-
rão direito á percepção de metade dos veneimentos, ate um
anno, e poderão ser prorogadas por egual tempo, mas sem
vencimentos.

~ 2.' As licenças concedidas por outro qualquer motivo
justo, ajuizo do governo, serão sem vencimentcs epelo prazo
maximo de dois anncs.

Art. 2.' Não poderão ser concedidas licenças aos fun-
ccionarios interinos, aos que nlio pertencerem ao quadro
efrectivo, ou sómente desempenharem commis~ões, e aos que
ainda não tiverem tomado POSSI} e entrado no exerci cio de
seus cargos.
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Art. 3.' As licenças poJerão Ser prorogadas, não exce.
dendo o prazo da prorog ação, reunido ao da licença, aos ma.
ximos de tempo estabelecidos no art 1.' ~~ 1.' e 2.', e
devendo a mesma ser requerida antes de expiradas aquellas.

Paragrapho unico. Pélra o computo do maximo de tem-
po de duração das licenças devem.se contar sempre as in-
terrupções de exerci cio do funccionario.

Art. 4.' O presidente da Relação o 03 funccionarios de
categoria inferior á dos Secretarios de Estado deverão com.
municar ao governo as licenças que concederem.

Art. 5.' O CUmp'"a.se do chefe da repartiç!o a que per.
tencer o funccionario, ou, quan10 não tiver elle repartição,
do seu superior hierarchico, e clausula essencial para a ex-
ecução das portarias de licença.

Art, 6.' O funccionarlo po lerá renunciar sua licença,
no todo ou em parte, uma vez que entre immediatamente
em exercicio. Aquelle, porém, que não tiver feito a renun.
cio.antes de começarGm as ferias, só depois de terminada a
licença se reputará prompto para o serviço, continuando até
essa data a receber a gratificação ou o vencimento que lhe
competir quem o estiver substituindo.

Art. 7.' O funccionario que tiver gosado de licença
pelos maximos de tem po marcados no art. J.' ~ J.' e 2,'
não poderá obter nova licença, nas mesmas coniliçõas da
anterior, antes de findo um anno, contado da data em que
houv5r terminado a ultima licença.

Art. 8.' Ficará sem etreito a licença se o funccionario
não entrar no g030 dalla, dentro de, 30 dias, contados da
data em que chega!' a folha otIloial no lagar de !lua resi-
dencia, ou do dia da concessão se o funccionario esti ver
presente na localidade em que residir a auctoridade que a
concedeu.

ParagrApho unico. Este prazo poderá ser prorogado por
mais 30 dias, por motivo justificado.

Art. 9.' O funccionario licenciado deverá oommunicar
á repartição onde for matriculado a data em que entrar no
goso de Iiaença e aquella em que reassumir o exercicio de
seu cargo.

Art. 10. Os funccionarios licenciados poderão gosar da
licença onde lhes con vier.

Art. 11. As licenças serão concedidas POI' meio de por.
tarias, que não pOderão ser assignadas pela auctoridade com.
petente antos de pag03 os respectivos direitos.

Art. 12. As portarias de licenças deverão ser registradas
na repartiç1í.o que as expedir e notadas na Secretaria das

, Finanças, quando se trate de empregos remunerados pelos
cofres do E.hdo.

Art. 13. Não serão rastiluitlos os lIireitos pa~os pelas
li(lonças, mesmo quando llllalj dei~elll de S&1' utilizadas,
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CAPITULO 11

DA COMPETENCIA PARA A CONCESSÃO DAS LICllNÇAS

Art. 14. São competentes para conceder licenças, sem
vencimentos:

1 O ~Presidente do Estado a quaesquer funccionarios de
ordem administrativa ou judiciaria, ate dois annos (Lei n.
307, de 1901 art. 1.' n. I);

11 O Prosidente da Relação aos juizes de direito, juizes
substitutos, promotores de justiça e emprega10s da Secreta.
ria do Tribunal, ate 90 dias (Lei n. 307, art. 1.' n. II) ;

III Os juizes de direito aos jui~es substitutos, promo-
tor da justiça, escrivães e demais offlciaes de seu juizo ou
de outro da comarca, até 60 dias (Lei n. 307, art. 1.' n.
lll) ;

Paragrapho unico. As licenças concedidr.s pelos juizes de
direito aos funccionarios da justiça podem ser cassadas pe-
los Presidentes do Estado e da Relação, quando reputem re-
~ultar delIas grande prejuizo publico.

IV Os Secretarias de Estado aos empregados das respe-
ctivas Secrotarias o repartições que lhes forem subordinadas,
ate 90 dias (Loi n. 307, art. ).' n. IV);

V O Chefe de Policia aos delegados e subdelegados (Lei
n. 30, de 1892 art. 25 n. 11);

VI O Prefeito da Capital aos empregados da Prefeitura,
até 60 dias (Dec. n. 1.208 de 1898 art. 3.' ~ 7.');

VII Os juizes de paz aos subdelegados em seus ,districtos
(Lei n. 30, art. 25 n. IIl);

VIlI Os delegadc s e subdelegados de Policia aos seus au-
xiliares (Lei n.30, art. 25 n. IV);

Art. 15. As licenças P0I' motivo de moles tia e com ma-
tade dos vencimentos só podem ser concedidas por motalIe
dos prazos marcados no artigo antecedente.

Art. 16. São tambem competentes para conceder licenças:
I O commandante geral aos ofIlciaes e praças da Brigada

Policial, ate 30 dias, com metade dos venCImentos ou sem
vencimento algum (Lei n. 112 de 1894, art. 23);

11Os reitores e directores dos estabelecimento!! de ensi.
no secundario, normal e superior aos respectivos profes~ol'es,
ate 30 dias, com metade dos vencimentos ou sem venclmen.
to algum (Lei n. 41 de 1892, art. 225 ~ ;~.. );

III Os inspectores escolares municipaes aos professores
de imtrucção primaria, até 30 dias, sem vencimentos (Lei
n. 41, art. 226 ~ 3. ').

Art. 17. Os funccionarios mencionados nos arts. 14 e 16
e seus numeros, que tiverem concedido lioenças até o maxi-
mo de tempo que lbes é facultado naquelles artigos e no art.
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15, so poderão exercitar novamente sua competencia um
anno depois, contado do dia. em que tivor terminado o. ulti-
ma licença por elIes concedida, salvo a rostrlcção do art. 7.'

CAPITULOJll

DO ABANDONO DE EMPREGO

Art. 18. Considera-se ter abandonado o emprego o func-
clonario que, expirado o prazo da licença, que tiver obtido,
não reassumir o exercicio do cargo.

Art. 19. Se dentro de 30 dias, contados da data em quo
a licença expirou, o funccionario provar não ter assumido
o exerci cio de seu cargo por moti vo supe:-ior de enfermida.
de ou outra qualquer razão justa, a juizo do governo, serà
mantido no emprego.

Paragrapho unico. No caso deste artigo, provando o
Cunccionario en fertIlidade, por meio de attestado medico,
tera direito á metade dos vencimentos durante os referidos
30 diss, caso ainda não tenha esgotado o prazo maximo de
licenças remuneradas, nos termos do art. 1.' @ 1.'

Art. 20. Expirados os :10 dias de que ti'ato. o artigo an-
tecedente, os funccionarios incursos na sancção do art. 18
sarão submettidos a processo de abandono de emprego.

Po.ragrapho unico. Não se comprehendem nas disposi-
ções deste artigo e do immediato 03 ofIlciaes e praças da
Brigada Policial, os quaell se Caltarem ao seu quartel, com-
panhia ou destacamento, fóra das condições regulamentares,
serão considerados desertores e, corno taes, submettidos a
conselho de julgamento.

Art. 21. Considera-se egua1monte como tendo abandona-
do o cargo, e sujeito ao processo (113 abandono, pela fórma
prescripta neste regulamento, o funcoionario quo deixar,
ainda que temporariamente, o seu lagar, som licença da au-
ctol'idade competente ou fóra dos casos previstos em lei, e
bem assim o que, tendo sido removido de um logar para
outro, não entrar em exercicio dentro do prazo regulamen-
tar.

CAl'ITULO IV

DO PROCESSO DE ABANDONO DF: EMPREGO

Art. 22. O procesw de abandono de emprego se Iniciará,
findo o prazo do luto 19, pela expedição da <rdom de intima-
ção ao funccionario Incurso na ~ancçi1o do M'L. 18, ou pela
mesma intimação quando coubol' á auoioridade prooessante
ía'i.el.a.
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SECÇÃO

COMPETENCIA PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESW

Art. 23. São competentes para instauração do processo de
abandono de emprego:

I O Secretario do Interior, contra os desembargadores
juizes de ~ireito, sub PFocurador geral, chefes e empregado;
das repartIções subordmadas á sua Secretaria'

II O Secretario das Finança!!, contra os dilefos o ompre-
gados das repartições que lhe forem subordinadas'

III O Presidente da Relação, contra os juize~ do direi-
to, quand? ,por ell~ t~nbam sido licenciados j

IV O JUIZ de dIreIto da comarca, contra o juiz sub-
stituto e demais funccionarios da justiça de sua comarca;

V O Chefe de Policia conba 08 funccional'ios de sua
nomeaçã,.

Art. 24. O Presidente do Estado é competente para
mandar instaurar o processo de abandono quando as au-
ctoridades indicadas no lIrtigo a nteeetlente ' n110 o fizerem
dontro de 15 diatl, contados da terminação do prazo de que
trata o art. 19.

SECÇÃO II

DA INTIMAÇÃO

Art. 25. São competentes para fazor a intimação ne-
cessaria:

I O Socretarlo do Estado dos Nllgocios do Interior, tra-
tando-se dos desombargadores, juizes de direito, sub'pro-
curador geral, reitores e directores dos estabelecimentos de
ensino secundario, normlll e sup&rior e cbefos das reparti-
ções ao mesmo subordinadas;

II O Secretario das Finanças, aos ohefes das repartições
a elle subordinadas;

1Il O Presidente da Relação, aos juizes de direito, se
a licença tiver sido por elle concedida;

IV Os chefes de repartição,!le se tratar de funcciona-
rios administrativos do categoria interior a08 monclona-
dos no n. I deste artigo, e logo que recebam do Secretario a
que fore~ ~ubordi~a~o!l ordem nesse sentido;

V O JUIZ de dIreIto da comar ca sendo o funccionario
juiz substituto, pro motel' da justiça ou funccicnario da
justiça, logo que tenha communicação da auotoridade que
tiver cono~dido a licença, quando llào tonha !lido por oBe
expedida;
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VI O Chefe de Pollcill, aos funccionarios de ordem poli-
cial, do sua nomeação;

VII Os reitores e directores dos estabelecimentos de
ensino secundari.:>, normal ou superior aos lentes, prefes.
sores e empregados administrativos des respectivos ostabe-
lecimentos ;

VIII Os Inspectores escolares munioipaes aos professo-
res primarias.

Art. 26. A intimação se fará por oarta otIloíal dos Se-
oretaries de Estado ou do Presiden te da Reluçll.o, se so
tratar dos t'unccionarioll menciona dOI! nas ns. I, II o III
do artigo antorior, e, nos demais casos, por molo de om.
cio, cobrando se em lllJJbllll as hypotheses recibo da com,
municação.

Art. 27. ~e o funccionorio sujeito a processo estiver elIl
logar diverso daquelle em que residir n auctoridade encar.
regada de fazer lhe a intimação, mandará elIa, além da in-
timação por carta ou por (meio, publicar editaes no jornal
otIlcial marcando. lhe prazo, que não excederá de 30 dias,
contados da dato em que cDogar o referido lomal ao logar
em que est,vlJr o funccionario, para apresentar este sua
defesa.

SECÇÃO1Il

DA DEFESA E DAS PROVAS

Alt. 28. Recebida a intimação, deverá o funcciunario,
dentro do prazo improrogavel de 15 dias, dizer de facto 6
de direito a bem de sua defesa, podendo juntar quaesquor
documentos que lho pareçam uteis ou nocessarios á mesma,
e fará remessa de todos os papeis á auctoridade que lhe
tiver feito a intimação.
Art. 29. Recebida a defe~a o demais papeis, que a elIa

possam ter sido reunidos, sorão os mosmos transmittidos á
auctoridade que tiver ordenado a diligencia no prazo ma-
ximo de 10 dias, e esta, dontro de egual prazo, salv8s as
hypotbesfs dos arts. 30 e 31, os remotto! á á auctoridade
competente para dicidir a questão, pcdE.'ndo instruil.os com
sua informação e docun:entos convenientes.

Paragrapbo unico. Se a anctoridade que tiver instaurado
o processo ou a que tiver feito li intimação for competente
para proferir a Gecisão final, uma vez de posse da defesa e
demais papeis que a acompanh&rem, cODserval-os ha em
seu poder para os fins de t1ireito.

Art. 30. Nos processos contra os desembargadores, juizes
de direito e sub-procur ador ger ai, recebida a defesa pela
auctol'idade processante, seI á deu iro do 10 dias ouvido o
procurador geral, que comultal'á com u seu parecer.
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Paragrapho unico. Devolvidos os autos á auctorida'10
processante, osh os fará immediatamonto subir li decisão do
Presidente do Estado.

Art. 31. Tratando.so do lontes e professoros de esta.
belecimentos de ensino secundario, normal ou superior e
dos professores primarios, o Secretario do Interior, depois
de recebar a defesa, com ou sem documentos, designará um
dos membros do Conselho Superior de Instl'ucçfí.o Publica
para emittir parocer sobre o caso, que será presente ao re-
ferido conselho, em sua primeira reunião, qua se deverá
realizar dentro de 20 dias depois t.iaquelln. designação.

O conselho pronunciar se.ha a respeito do abandono do
emprego, sendo, logo em selZuit1a, todos os papeis referen-
tes fi. questão devolvidos á Secretaria do Interior, prose-
guindo o processo em sous tormos regularep.

SECÇÃO IV

DA IJ~;CI~ÃO FJNAL

Art. 32. Cabo o julgamento do funccionario sujeito a
processo do ablndono de emprego á auctoridado competen-
te para sua nomeação, a qual poderá declarar o cargo vago
ou manter neUe o funccionario processado.

Art. 33. Os juizes de direito, passiveis do pena de per.
da do emprego, serão declarados avulsos.

Art. 34. Da decisão tinal não haverá recurso, podendo,
entretanto, os interessados, quando ~e não conformarem
com a mesma, apresentar suas reclamações ;'l auctoridade
que a tiver proferido, emquanto não forem providos os car-
gos.

CAPITULO V

IJISrO~IçõES G!'.RAE9

Art. 35. Este regulamento entrará em vigor desde a
data de sna publicação.

Art. 36. Revogam'se as disposiçõ03 em contrario.
Secretaria do Estado dos Negocios do Interior do Eslado

de Minas Goraos, em Bello Hori7.onto, :~O de de7.embro de
1901.-Dadd M. Campista.
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