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LEIS 00 [STMJÍJ DE MINAS G[HAES

LEI N. 453 - DE 31 DE AGOSTO DE 1007

Fixa a força publica do Esfadopara o exei'cicio de 1908 e dá outras
providencias

O povo do Estado do Minas Geraes, por soas represen-
tantes, decretou, o eu, em sou nome, sancciono a seguintelei:

Art. 1.0 A Brigada Policial do Estado, no ozerciejo de
1908, constará do duas mil praças de prt o noventa o sete
officiaos, formando quatro batalhões, sob os namoros . 1, 2,3o 4, subdivididos estes em dozeseis companhias, com os res-
pectivos estados-maiores o menores, conformo o quadro an-nexo.

Art. 2. 0 Ficam separadas do cargo de Chefe de Policia
as fnnoçes do Commandante Geral da mesma Brigada, que
serão exercidas por pessoa idonoa.

§ 1.0 O estado-maior do commaiido da Brigada Policial
será constituido pelo respectivo Commandantc Geral, que
terá a patente de coronel, por um tenente-coronel secretario,
por um major assistente e por um capitão encarregado do
material.

§ 2.0 Estes ofllciaes serão do livre nomeação do Presi-
dente do Estado e terão os vencimentos Íl'ados na tabellaannexa.

Art. 30 
Fica o Governo anetorizado a desponder com

a manutenção da força publica, , durante o exerciejo de 1908,até a quantia de 2.554:821500, de accordo com a referida ta.belia annexa.
Art. 4•0 

Em casos oxtraordinarios, o pessoal da forçapoderá ser elevado a 4.00 praças de pret o correspondente
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offlcialidade, podendo o Governo do Estado contractar ins-
tructores militares para as ditas praças.

Art. 5.0 No caso do artigo anterior, o Governo do Esta-
do abrirá um credito extraordinario para fazer face ás no.
cessarias desposas.

Art. 6.0 Continuam em inteiro vigor os artigos 4• 0 , 5.0
o 8. 0 da lei n.. 445, de 3 de outubro do 1906.

Art. 7•0 o ofôcial cia Brigada Policial que, som nota
desabonadora de sua conducta civil o militar, attingir o
numero 1 do seu respectivo posto, será graduado no posto
immediatamente superior.

Art. 8.0 Ficam creados quatro logaros de delegados
auxiliares do Chefe de Policia, que serão preenchidos me-
dida que as necessidades publicas, a juizo do Governo, re-
clamarem.

Paragrapho unico. Os delegados auxiliares serão nomea-
dos pelo Presidente do Estado dentre cidadãos idoneos, te-
rão o vencimento annual de quatro contos e oitocentos
mil réis e exercerão as funcçôes de delegado de policia nas
circumscripções territoriaes que lhes forem designadas pelo
Governo.	 -

Art. 9.0 Esta lei entrará em vigor desde a data de sua
publicação, excepto na parte relativa á fixação da força,
que só terá execução no exercicio de 1908.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução da presente lei pertencerem, que
a cumpram o façam cumprir tão inteiramente como nolla'
se contém.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado do Minas
Geraes, em BolIo Horizonte, 31 de agosto de 1907.

Jo&o PIIHETRO n. SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britt ó

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do do Minas Goracs, em Boilo Horizonte, aos 31 do agosto
do 1907. —O director, Antonib Benedicto lTalladares Ribeiro.
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Tahelta 
da 

ilxo da forca uMica o Estado e Minas eraes para
o exericio tio 1908

VENCIMENTOS

Por anno	 oo	 1

rno

Z

CLASSIFICAÇÃO

a) Pessoal da Brigada
Policial

1 Coronel commandante
1 Tenente-coronel secre-

tario.................
4 Tenentes-coroneis com-

mandantes de bata
lh0es .............. ...

5 Majores, sendo um as-
sistente..............

4 Capitães cirurgiões......
23 Capitaes, sendo 4 aju-

dantes e 1 encarrega-
do daarrecadaço ge-
ral e um encarrega-
do do material......

21 Tenentes, sendo 4 se
cretaries de batalhão

38 Alferes, sendo 4 quar-
teis-mestres de bata-
lhiLo..................

4 Sargentos ajudantes...
4 Sargentos-q u ar tal s-

mestres..............
4 Corneteiros-mores.....
1 Director de musica, que

poderá ser paizano..
2.Mestres de musica.....

20Musicos de1. classe...
20 Musicos de 2. 1 classe.
20 Musicos de 3. classe..
17 Primeiros sargentos...
84 Segundos sargentos....

8:000$000	 8:000000

-	 5;300$000

5:300$000	 21:200$00ô

4:300$000	 21:500$000
4:200$000	 16:800000

82:800$000

63000$000

91:200$000
3:504$000

3:504$000
2:628$000

3:600$000
1:752$000

14:600$000
13:140$000
12:410000
13:651$000
61:320$000

1

2$400

2$400
l$800

2$400
2$000
l$800
l7OO
2$200
2$000

o)
o

z

CLASSIFICAÇÃO

—7-

VENCIMENTOS

ce

	

,	 Por anno
o

	17 Forricis....................1$900	 -
170 Cabos de esquadra 	 . 1$800	 -

	

34 Corneteiros.... ...... ......1700	 -

	

1.604 Soldados....................1&4í4 	 \ -

b) Etapa para 2.000
praças, a $900 na
media.. ............ ....-

c) Fardamento para
2.000 praças ... .... ....-

d) Gratificação a re-
engajados, a 200
réis....................-

e) Forragem, ferra-
gem e medicamen-
tos para os animaes
da Brigada e for-
ragem para os dos
offlciaes montados	 -

f) Ajuda de custo a
officiaes em tran-
sito ................. ..-

g) Remonta dos ani
maes..do esquadrão
e dos officiaes mon
tados.............. ..-

Is) Compra e concer-
tos de equipamen-
to, armamento e
muniço.... ...... ..-

4) Aquartelamento,
enterramento, ex-
nRI1inf t luz qp11-

do iõõjoõ'j;;a
conservaçao da «Li

	

nha de Tiro».........-	 -	 51000$000

mSoma	 -	 -	 2.554:821$500

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello
Horizonte, 31 de agosto de 1907.—Joo PINHEIRO DA SILVA.

o

11:789$500
111:690$000
21:097$000

936:736$000

657:000$000

260:000$000

30:000$000

20:000$000

10:000$000

2:600$000

3:000$000
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Lei n. 454, de 6 de setembro de 1907

Declara isentas de impostos as passagens em estradas do ferro,
vendidas para sédes de exposições industriaes, commerciaes e
agricolas, municipaes ou regionaes, coneete premios, institue
o ensino pratico de agricultura nas fazendas-modelo, e dá ou-
tras providencias.

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

Art. 1.0 Ficam isentas de imposto estadoal as passagens
de estrada do ferro, vendidas para os Iõcaos 'ou sédes de
exposições indnstriaes, commerciaes o agricolas, munioipaes
ou regionaes.

Paragrapho unico. Esta isenção que é extensiva ás
passagens de volta, vendidas naqueles legares, vigorará
desde os cinco dias anteriores até os cinco dias posteriores
ao encerramento das alludidas exposições.

Art. 2.0 O auxilio de que trata o artigo 19 da lei n. 440,
de 2 de outubro de 1906, para concursos de animação o ex•
posiões da industria agricola e pastoril, será de dez contos
de réis, sempre que aquelies ou estas comprohenderem
mais do um municipio.

Art. 3. 0 E' O_Governo autorizado:
1.' A promover e realizar, nesta Capital e nos pontos

do Estado que julgar conveniente, exposições de animaes
de raças cavaliar, bovina, suma, lanigera e caprina. bem
como dos seguintes productos agricolas: milho, feijão,
arroz, trigo, batatas e algodão.

2.' A conceder premies aos expositores até as quan-
tias seguintes

a) até 70:000$000, aos expositores de milho, arroz, trigo,
feijão, batatas o algodão;

b) até 36:000$000, aos criadores de gado vaeciim, ca-
vallar, lanigoro, sumo e caprino.

3. A instituir medalhas e menções honrosas para os
expositores a que não couberem premios pecuniarios,

§ 1.0. Os premies para os productos de cada especio
agricola e pastoril serão:

1.- —Premios agricolas de 3:000$000, 2:000$000, 1:500000,
1:000S000 e 500$000;

2. —Premios pastoris, de 3:000000, 2:000$000, 1:500$000,
1:000$000 e 500$000, para os expositores de cavalios, touros
o vaccas leiteiras;

3. —Premjos pastoris de 3:000000, 1:200000, 700$000,
600$000 e 300$000 para os expositores de porcos reproductorcs
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ou de cavados gordos; e do 1:000$000, 400$000, 300$000,200$000
e 100000 para os de carneiros o cabras.

§ 2.' —O governo, no regulamento que expedir, fixará a
data das exposições, estabelecerá a forma o os meios de sua
realização o determinará o criterio para a justa distribuição
dos premios pecuniários, medalhas o menções honrosas.

Art. 40 A's cooperativas agricolas do responsabilidade
illimitacla que se formarem nos municipios para a propa-
ganda do café no extrangeiro, serão concedidos os seguintes
favores

1. Premios até 25:000000 - ás cooperativas que monta-
rem e mantiverem machinismos para o rebenoficiamonto
do café. O eritorio para concessão será o typo mais ou me-
nos aperfeiçoado que for obtido, pago o premio na proporção
da qualidade e quantidade do café preparado.

II. Subvenção annual de 6:000000, por munieipio, a
cada cooperativa para creação o manutenção, no oxtran-
geiro, do agentes commerciaes propostos ao serviço da pro-
paganda commereial do café.

III. Premies consistentes em dois o meio por cento do
valor do café que houver sido por dias vendido ao consu-
midor ou a retalhista dessa mercadoria no extrangeiro.
servindo do base áquelio valor a media da pauta offlcial
vigente, nos troa mezes anteriores ao da venda.

IV. Premio de 1000, por arroba de café trrado, que
por intermedio das mesmas cooperativas, for vendido no
oxtrangeiro.

V. Isenção de todos os impostos estadoaes devidos pela
constituição de sociedades dessa natureza.

Art. 5.0 Para os serviços dessa cooperativa é autorizado
o governo a manter nas praças do Rio de Janeiro e Santos e
nas do extragairo agentes incumbidos do embarque, desem-
barque e guarda do café, assim como a estabelecer armazons
para o deposito.

Art. 6. 0 A concessão dos favores da presente lei depen-
derá do serem os estatutos dessas , cooperativas approvadoa
pelo governo o de submetterem-se estas á fiscalização do
mesmo.

Art. 7.- A despesa com os serviços creados por esta
lei será feita com o produeto da sobro-taxa do troa francos
por sacca de café exportado, mantida sua cobrança em-
quanto perdurar a crise desse genero o destinada dia
apenas ao custeio desses serviços o do credito agricola.

Art. 8. Além das medidas constantes das disposições
anteriores, o governo, a seu juizo, promoverá o executará
qnaesquer outras consistentes na regularização do commor-
cio do café no interior e na propaganda commercial para
dilatar seu consumo no extrangeiro, ficando autorizado a
entrar em accordo com os governos dos Estados interessados,
afim de ser estabelecida a cobrança do imposto do exporta-
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ção, no acto da sahida da mercadoria, ou como for maisconveniente.

Art. 9: E' autorizado o governo
1:— A instituir o ensino pratico de agricultura nas

fazendas-modelo do Estado, podendo nelias manter até o
numero do 25 alumnos pelo prazo maximo de seis mezes o
minimo de dois, para a aprendizagem do manejo de machi-
nas agricolas.

2. • - A conceder ás Camaras Manicipaes que crearem O

custearem fazendas-modelo ou campos do demonstração a5
machinas agricolas que forem necessarias até a quantia de
3:000$000.

3. 0— A subvencionar com 300$ (trezentos mil réis) men.
saes a particulares que, em estabelecimentos agricolas pro-
prios, o instituirem, e mantiverem processos de cultura
mechanica e se prestarem a admittir em os referidos esta-
belecimentos cinco aprendizes de mechanica agricola.

Em tal caso, o prazo maximo da aprendizagem será de
30 dias o a despesa maxima mensal, por aprendiz, do ses-
senta mil réis.

Esta subvenção não comprohonderá, por municipio,
mais de um estabelecimento agricola.

Art. 10. E' autorizado o governo:
1.0 - A contractar com empresas industriaes a admis-

são em suas officinas de aprendizes do forrei ro-mechanico,
até o numero de 50, não excedendo de 5 para cada em-
presa.

2.° A contractar com empresas extrangeiras, que operem
no Brasil, a admissão em seus estabelecimentos, na Europa
ou nos Estados Unidos da America do Norte, do aprendizes
do eleetro-technjca, até o numero do 10, a cada um dos quaes
concederá, além da passagem de ida e volta, a subvenção
mensal de 100$000.

Art. 11. Fica elevada a quinze mil contos de réis a ga-
rantia fixada no art. l. , da lei o. 400, de 13 de setembro
de 1905, revogada a ultima parte desse mesmo artigo.

Art. 12. Ficam revogadas as disposições de lei n. 363,
do 12 de setembro de 1903, exceptuadas as dos ar-ts. 10, 12,
14 o 15 e as demais disposições cm contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades 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 dos Negocies das Finanças a faça
imprimir, publicar o correr.

- li -

Dada no Palacio da Presidencia do Estado do Minas
Oeraor. em BolIo Horizonte, aos 6 de setembro de 1907, 18.° da
Republica.

JoXo PINliEnto DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brif lo

Sollada e publicada nesta Secretaria das Finanças, aos 6
de setembro do 1907.— O director, Cypriano de Carvalho.

Lei n. 455, de 11 de setembro de 1907

Auctorin o Governo a conceder gratuitamente aos extrangeiros
que constituirem familia no Estado, lotes de terras devolutas e
contem disposições sobre legitimação de posses, venda directa
do terras devolutas e dá outras providencias.

O povo do Estado de Minas Geraos, por seus represen-
tantes, decretou e eu, em sou nome, saneciono a seguinte
lei

Art. 1.0 Fica o Governo do Estado auctorizado a con-
ceder gratuitamente aos extrangeiros que constituirem fa-
milia no Estado, tiverem nelio residencia por mais de 7
annos, sejam de moralidade comprovada e apresentem folha
corrida, 20, 30 ou 0 hectares de torras devolutas.

Art. 2. Essa concessão será feita de conformidade
com a lei n. 269, de 27 de agosto de 1899, referente a cida-
dãos brasileiros, no que for applicavel.

Art. 3.° Nas posses do terras devolutas, estabelecidas
antes do 30 do janeiro de 1854 e que tiverem sido mantidas
com cultura cifectiva o morada habitual, serão Jegitimaveis,
de aceordo com a lei n. 601 de 1850 o seu regulamento,
toda a extensão cultivada e outro tanto em mattas, não
excedendo a área total do uma sesmaria ou 1.089 hectares.

§ l.° Para provar a abertura da posse em tempo habil,
anterior áquello regulamento, serão exhibidos o registio
ecolesiastico feito ao tomp- determinado no regulamento
de 1854, e justificação produzida perante o engenheiro do
districto de, terras.

§ 2.° Na falta do registro, o legitimante pagará a impor-
tenda de 100$00, coirespondonte á multa estabelecida em
legislação anterior.

Art. 40 As transferencias feitas por quacsquer titules
de posso, sujeita á legitimação, não os isentarão dessa
formalidade.
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Art. 5. 0 Fica marcado o prazo de 2 annos para que,
dentro deile, possamtodos os actuaes occopantes de torras
devolutas, sujeitas á venda directa, requerer a compra dasmesmas.

§ 1.0 O pagamento do preço da venda de terras devolutas
será feito antes de ser expedido o titulo definitivo da venda,
ou então por prestações annuaes, pelo prazo de 10 e 20 annos,
sendo, neste caso, o custo da venda accrescido da porcenta-
gem do 20 o 40 o/ respectivamente.

§ 2. 0 A falta de pagamento de qualquer prestação sujei-
tará o comprador á pena de commjsso, sem direito á evicção
das prestações anteriores, salvo o motivo comprovado de
força maior, a juizo do governo.

§ 3,0 Qualquer individuo, no caso do paragrapho an-
tecedente, poderá comprar ao Estado as terras, indepen-
dente de nova medição, indemnizando as bemfeitorias noilas
existentes.

§ 4,0 A indemnização das bemfeitorias poderá ser feita
por accordo entre os interessados, ou então por avaliação
judicial, sendo as custas dos processos rateadas entre o pos
saidor das bemfeitorias o o comprador.

Art. 6.0 No regulamento expedido para a execução desta
lei, o governo não só providenciará sobro os processos do
despejo sumrnarjo e do avaliação judicial do preço das
bemfeitorias das terras cuja venda tenha caido em commisso,
corno ainda nelie prescreverá o modo como devam ser prova-
dos os requisites exigidos no art. 1.0.

Art. 7. 0 Esta lei entrará em vigor desde a data da suapublicação.
Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando; portanto, a todas as auctoridades a quem o

conhecimento e execução da referida lei pertencerem, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neila se
contém,

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

Dada no Paleojo da Presideneja do Estado de Minas
Geraes, aos li dias do mez de setembro de 1907.

Joo Pnrnmao DA SILVA.

ifanoel Thomaz de Carvalho Britto.

Seilada e publicada nesta Directoria de Agricultura.
Commercio, Terras e Colonização, aos 11 dias do mez de
setembro de 1907.— O director, Carlos Prates.
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Lei n. 456, de 11 de setembro de 1907

Modifica a legislação eleitoral do Estado

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou e eu, em seu nome, saneciono a seguinte lei

Art. 1.0 Para os fins determinados nos arts. 85 da Consti-
tuição do Estado e 87 da lei estadoal n. 20, de 1891, far•se•á
não só nova divisão dos districtos em secções eleitoraes de
modo a serem na nova divisão sempre contemplados os
districtos instailados depois da ultima divisão, e nestes pode'
rem votar os respectivos eleitores ahi residentes, como

,tambem a designação dos edificios para a reunião das mesas
eleitoraes, nos termos do art. 48 § 3.0 do Dec. n. 1.637, de
1903.

Paragrapho unico. Esta disposição é extensiva aos dis-
trictos, em que os edificios designados para as, secções dei-
toraes não estiverem situados nas respectivas sédes.

Art. 2.- Na organização das mesas oleitoraes gg 1.0 e
2.1, doart. 53 do Doe. n. 1.637, de 1903) tanto para a escolha
de eleitores, que suppram a falta dos juizes de paz ou
seus immediatos, como depois de constituida a junta, na
escolha dos mesarics das outras secções, havendo empate
na votação, considerar se-á eleito o mais velho.

Art. 3. Os cidadãos apresentados para a fiscalização do
processo eleitoral (Doo. n. 1.637, de 1903, art. 93) não poderão
votar para a eleição de vereador districtal e de juizes de
paz, si não tiverem residencia no districto.

Art. 4. 1 No_ caso previsto no art. 55, paragrapho unico,
do doe. n. 1.637, de 1903, os eleitores da secção poderão
votar em outra do mesmo districto, entregando á Mesa seus
titulos, que ficarão retidos até a terminação dos trabalhos
da eleição.

Art. 5. 0 As cedulas serão impressas ou manuscriptas a,
tinta, em papel commum e fechadas por todos os lados.

Art. 6.1 As disposições da lei n. 300, de 31 de agosto
de 1900, são extensivas aos delegados fiscaes junto aos
Gymnasios equiparados.	 -

Art. 7,0, Considera-se parte legitima para recorrer do
acto do juizo de direito que deixar de cumprir a presente
lei, qualquer eleitor do municipio, ou o promotor de justiça
da respectiva comarca.

Art. 8. 0 Esta lei entrará em vigor desde a data de sua
publicação, expedindo o governo as necessarias instrucções.

lrt. 9.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridados a quem o

conhecimento o execução da referida lei pertencerem, que a
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cumpram o façam cumprir tão inteiramente como noila sêcontém.
O Secretario do Estado dos Negocies do Interior a façaimprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio da Prosjdericja do Estado do Minas

Geraes, em Beilo Horizonte, 9 de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thonaz de Carvalho Britto.

Soliada e publicada nesta Secretaria do Interior do
Estado do Minas Uoraos, em Belio Horizonte, aos 9 de se-
tembro de 1907.— O director, Antonio Benedicto l7alladaresRibeiro.

Lei n. 457, de 11 de setembro de 1907

Concede licença ao 2.° escrivão do termo de Monte Alegre

O povo do Estado de Minas Goraes, por seus representan-
tes, decretou e ou, em sou nome, sancciono a seguinte lei

Art. 1.0 Fica o governo auctorizado a prorogar, por um
anno, a licença concedida ao escrivão do judicial e notas do
segundo offlcio e ofílcial do registro geral do termo de Monte
Alegre, Agostinho José Paulo Viard.

Art. 2. 0 Revogam se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co

nheeimonto o execução da pro sento lei pertencerem, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contém.

Dada no Palaeio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em BelIo Horizonte, 11 de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thoma2 de Carvalho Britto-

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado
do Minas Geraes,cm Bolio Horizonte, 11 de setembro de 1907.
- O director, Antonio Benedicto Valladare3 Ribeiro.
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LEI N. 458 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1907

Approva as contas do exercicio de 1904, e contem disposições sobre
credites supplementares e dividas activa e passiva do Estado

O povo do Estado de Minas Goraes, por seus represen-
tantos, decretou, e eu, em seu nome, saneeiono a seguinte
lei:

Art. 1.0 As despesas do exereicio do 1904, constantes
das contas verificadas na Secretaria das Finanças, confor-
mo o balanço o tabelias apresentados ao Congresso, são fi-
xadas em réis 21.790:245$859, inclusivé o supprimento que
este exorcicio fez ao do 1903.

Art. 2. 0 O credites do mesmo exercicio são definiti-
vamente fixados em réis 21.790:245$859, oguaes aos pagamen-
tos realizados pelas diversas rubricas e titules de despesa
do orçamento e constantes do referido balanço e tabeilas.

Art. 3. 0 Ficam approvados os credites supplementares a
que se referem os decretos do Poder Executivo do ns.
1.692, do 20 do abril, 1.752, de 22 de setembro, 1.761, de 17
de novembro do 1904, o ns. 1.786, de 26 de janeiro, 1.801, o
1.802, ide 27 de março, e 1.811, de 6 de maio de 1905, todos
na importancia do 236:000540, abertos para sirpprir a de-
ticiencia de credites orçamentarios e despesas auctoriza-
das em leis.

Art. 4.1 A receita e recurso do mencionado oxercicio do
1904, suo fixados definitivamente em réis 27.246:579$442, in-
clusivé a quantia que este exorcicio recebeu do de 1905,
de supprimentos, e o saldo que passou do exercicio de 1904,
na fôrma do respectivo balanço.

Paragrapho unico. Do total da somma deste artigo é trans-
portado para o exorcicio de 1905, o saldo de 5.456:579442
réis.

Art. 5. 0 A receita do exercicio, que no tenha sido ar-
recadada, fará parto da divida activa do Estado e será escri-
pturada no oxercicio em que fôr realizada a cobrança.

Art. 6.0 Os serviços não pagos no exercicio constituirão
divida passiva e a despesa será escriptorada no exercicio
em que se offectuar o pagamento pela verba - Exercieios
findos—, salvo a cahida em prescripção.

Art. 70 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nheimento e execução da referida lei pertencerç,m que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neila se
contém.

O Secretario de Estado dos Negocies das Finanças a
faça imprimir, publicar o correr.
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Dada no Palacjo da Prosjdoncja do Estado do Minas Go-
raes, em BeiJo Horizonte, aos 11 dias do moz de setembro de1907.

Jogo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

Seilada o pciblicada na Secretaria das Finanças do Esta-
do do Minas Goraes, em Belio Horizonte, aos 11 do setembro
de 1907.- Jypriano de Carvalho.
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8." classe
10:000$000 ou menos.

1.' Pelo serviço de arrecadação os coliectores terão direito
as seguintes porcentagens

1." classe
8 11 atè 200:000$000 e 20/. sobre o excedente;

2.' classe
9010 ate' 85:000$000 e 2 O/ sobre o excedente;

3." classe

10 '/, [ate' 70:000$000 e 2 '/. sobre o excedente;

4.' classe

LEI N. 459 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1907

Divide em oito classes as colleci;orias do Estado e contem
outras disposições

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representante,
decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei

Art. 1.0 As collectorias de rendas estadoaes serão divididas
em oito classes, na fôrma seguinte:

1.' classe

100:000$000 ou mais de renda annual.

2.' classe
80:000$000 a 100:000$000.

3.' classe
65:000$000 a 80:000$000.

4' classe
50:000$000 a 65:000$000.

5' classe
35:000$000 a 50:000$000.

6.' classe
20:000$000 a 35:000$000.

7.' classe
10:000$000 a 20:000$000.

11 % ate' 55:000$000 e 2 0/ sobre o excedente;

5.' classe
13 °/, ate' 40:000000 e 2 0/ sobre o excedente;

6." classe
17 0/0 ate' 25:000$000 e 2 /, sobre o excedente

7.' classe
20 V. ate' 15:000$000 e 20/0 sobre o excedente

8." classe
20 o/, sobre a arrecadação.
§ 2. A porcentagem recahirá sobre a arrecadação de todos os

mposi;os e taxas;
Não se incluem nesta disposição os deposites de quaesqucr ori-gens;
§ 3. O total dasporcentagens ser, dividido em cinco partes,

das quaes tres quintas partes para o coliector e duas para o escrivão;
§ 4. A fiança para os collectores é fixada naduodecimapar_

te da renda média do triennjo anterior; a dos escrivães na me-
tade da dos collectores;

§'5-- O o'overno fará annualmente a revisão da classificação das
coilectorias, omando por base a renda média do triennio anterior;

§ 6. O provimento das collectorias, excepto as da 8.' . classe,far-se-á mediante promoção de Coliectores das collectorias de clas-
se immediatamente inferior áqueila em que se der a vaga

§ 7 O criterio para a promoção será o merecimento, o qual
sera verificado* entre os coliectores da mesma classe, pela impor-
tancia menor de divida activa a arrecadar na respectiva collecto-ria;

§ 8.' Si nenhum dos coilectores da classe immediatamentc in-
ferior áquella em que se deu a vaga acceitar a promoção, esta reca-
liirá successivaniente sobre os das demais classes inferiores, ob-
servada sempre a disposição do anterior

9. A nomeação para o Preenchimento das collectorias da
8.' classe recalsirá sobre os cidadãos que tiverem 21 annos deL. M.- 2
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eade completos, moralidade e aptidão physica necessarias, os cfdae
deverão ainda se habilitar, dentro do primeiro anno, a contar de
sua nomeação, sob pena de serem exonerados, com os exames de
1 ingua nacional, calligraphia, arithmetica noções de escripl;uraç5o
mercantil e conhecimento das leis e regulamentos dos impostos,
cuja arrecadação lhes compete; 	 *

§ 10. Os exames de que trata o paragrapho anterior poderão
ser prestados perante uma commissao composta de dois examina-
dores, nomeados, pela Secretaria das Finanças para cada caso e
presidida pelo Director da Secretaria

§ 11. As disposições dos § 6.', 7. 1 e 8.' applicar-se-ao ao pre-
enchimento dos cargos de escrivães das collectorias, os quaes terão
preferencia para as nomeações de coliectores da 8." classe, a juizo
do governo;

§ 12. O escrivão da collectoria que vagar poderá concorrer ao
preenchimento delia, conjunctamente com os collectores da classe
inferior, observado o criterio estabelecido no 7.' para as promo-
ções.

Ai-t. 2. 1 E' vedado aos collectores o exercicio de quaesquer
outras funcções ou profissão, exceptuado,quanto aos coilectores de•
6. 1, 7." e 8.a classes, a arrecadação de rendas federaes.

Art. 3.' Os collectores de quaesquer das classes terão prefe-
rencia, a criterio do governo, para os cargos de fiscaes das rendas
internas.

Art. 4.' Ficam elevados a sete contos e duzentos mil reis os.
vencimentos do contador da Secretaria das Finanças, para cujo
pagamento abrirá o governo o necessario credito.

Art. 5. 1 Ficam revogados os artigos 13 da lei n. 227 de 27 de
setembro de 1897, 3 ° § 2.°, ri. 5 da lei n. 359, de 23 de dezembro
de 1904, e 11 da lei n. 422, de 22 setembro de 1905 e mais dispo-
sições em contrario.

Mando, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conheci-
mento e execução da referida lei pertencerem, que a cumpram
e, a façam cumprir tão inteiramente como nella se contem.

O Secretario de Estado dos Negocies das Finanças a faça impri-
mir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes,
em Belio Horizonte, aos 11 dias domez de setembro de 1907, 18.°
da Republica.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

Seilada e publicada nesta Secretaria das Finanças, aos 11 dias
do mez setembro de 1907.—C1priano de Carvalho.
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LEI N. 460 - 
DE 

11 DE SETEMBRO DE 1907

Concede licença a diversos funccionarios

O povo do Estado de Minas Goraes, por sons repre-
sentantes, decretou, e eu,em seu nome, sanociono a seguin-
te lei:

Art. 1. Fica o governo do Estado auctorizado a cinco.
deras seguintes licenças: de um anno, em prorogação,
para tratar de saúdo o sem vencimentos, ao bacharel Clau-
dio Herculano Duarte, juiz de direito da comarca do S. Se-
bastião do Paraiso;—ao dois annos, para o mesmo fim, a Sa-
lathiel Gonçalves Castanheira, escrivão do 2.' officio do
termo do Sacramento;— de dois annos para tratai' do nego.
elos, a Antonio Gonçalves Castanheira, escrivão do 2. ofã-
cio do termo do Fructal, o a Camillo Augusto de Andrade,
escrivão do 1.' oficio do termo do Carmo do Parnahyba;
—de dois annos, em prorogação, a Manoel Silvino, 2.- es-
crivão de orphãos da comarca de Ouro Preto e a João Gui-
lherme Ferreira de Castro, escrivão de orphãos do termo
de Pouso Alto o do um anno e meio, a contar do 7 de
agosto proximo findo, ao professor do districto do Maravi-
lhas, Francisco Tiburcio Bahia da Rocha Filho, em proroga-
ção, sondo seis mezes com metade de vencimentos.

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

nhecimento o execução da presente lei pertencerem, que a
cumprám e façam cumprir tão inteiramente como nelia se
contém,	 -

Dada no Palacio da Prosidencja do Estado do Minas Go-
raes, em Beilo Horizonte, 11 de setembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do EstaS
do de Minas Geraos, em Beilo Horizonte, aos doze do setem-
bro de 1907.— O director, Antonio Benedicto Valiadares Ri-
beiro.
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LEEN. 461 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1907

Isenta do imposto de transmiss5o de propriedade os bens legados ou
adquiridos para hospitaes e estabelecimentos de instrucção

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

Art. 1.0 São isentos, desde já, do imposto do transmis-
são de propriedade:

a) causa morgis, os legados instituidos a favor de hos-
pitaes, escolas, bibliothecas e demais estabelecimentos de
caridade ou de instrucção

b) inter-vivos-, as acquisições feitas pelos mencionados
estabelecimentos por titulo de compra, troca, arrematação,
adjudicação, doação ou qualquer outro.

Art. 2.0 Revogam se as disposições em contrario.
Mando, a todas as auctoridades, portanto,a quem o cc-

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

O Secretario do Estado dos Negocios das Finanças a faça
imprimir, publicar o correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Go-
raos, em Bello Horizonte, aos 11 de setembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brltto.

Seilada e publicada na Secretaria das Finanças, em Bel-
lo Horizonte, aos 11 de setembro do 1907.— O director, Üypria
no de Carvalho.

LEI N. 462 - DE12 DE SETEMBRO DE 1907

Dispõe sobre concessão de licença a praticos em pharrnacia

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

Art. l.° As licenças a praticos para abertura de phar-
macia poderão ser concedidas, dadas as seguintes condi-
ções
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1. Ser a abertura da pharmacia julgada necessaria pela
Camara Municipal, reunida em sessão, e peio delegado de
hygiene do municipio.

II. Apresentar o requerente documentos que abonem
a sua honorabilidade e attestados de approvação em no-
ções de lingua portugueza e de arithmetica, especialmente
do systoma metrico.

III. Fazer exame pratico de manipulações pharmaceuti-
cas, perante uma commissão composta do director de hy-
giene, que servirá do presidente, e de dois pharmaceuticos
nomeados pelo governo.

Paragrapho unico. Substituirá o director de hygieno
em suas faltas e impedimentos um dos examinadores no-
meados.

Art. 2.0 Os exames a que se refere o n. II do art. 1.° po.
dorão ser feitos perante uma commissão nomeada pelo go.
verno, pagando, neste caso, o candidato a taxa de cento e
vinte mil réis.

Art. 3. 0 Habilitado o candidato na fôrma dos artigos an-
tecedentes, ser-lhe-á concedida a licença requerida, que Vi-
gorará dez annos, ainda mesmo que na localidade se estabe-
leça pharmaceutico diplomado.

§ l.° Requerida a licença, mandará a directoria de hy-
gieno proceder a rigoroso exame na pharmacia, afim de
verificar si está em condições do bem servir ao publico.

§ 2,0 A auctoridade incumbida de fazer o exame lavra-
rá dois termos, declarando as faltas que encontrar, ou não
tol-as encontrado, devendo esses termos ser assignados pela
auctoridade citada o pelo dono dapharmacia, que ficará com
um dellos, sendo o entro remettido á directoria de hygiono.

§ 3.0 Si se verificar do exame que a phar!nacia não está
em condições de bem servir ao publico, será adiada soa
abertura, até que novo exame, requerido pelo dono, prove
que foram corrigidas as saltas encontradas no primeiro.

Art. 40 A licença poderá ser prorogada, não exceden-
do de cinco annos o prazo de cada prorogação e transferida
para outra localidade, desde que sejam satisfeilas as exi-
gencias do n. 1, do art. l.°.

Art. 50 O governo poderá cassar as licenças concedidas,
si o pratico licenciado alienar a pharmacia, ausentar-se da
localidade por motivo injustificavel, commetter abusos n
exercicio da profissão ou deixar do pagar os impostos de-
vidos ao Estado.

Art. 6. 1 Fica restabelecido o dispositivo do art. 8. 0, § 1.'
da lei n. 144, de 23 de julho de 1895.

Art. 7,0 Ficam mantidas as licenças concedidas a pra-
ticos em épocas anteriores á lei n. 144, do 23 de julho do
1895, revogado o paragrapho unico do art. 6.° da lei D. 452,
de 9 de outubro de 1906
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Art. 8.0 Revogam-se asdiposições em contrario.
Mando, portanto, a todas os auctoridades, a quem o co-

nhecimento o execução da presente lei pertencerem, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelia secontém.

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

Dada no ,Palacio do Estado de Minas Geraos, em Belio
Horizonte, aos 12 de setembro de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britio.

S011adao publicadanosta Secretaria do Interior do Esta.
do de Minas Jloraes, aos 12 de setembro de 1907.—O dire-
ctor, Antonio Benedicto Valladarc$ Ribeiro.

TaI)eHa

• Emolumentos
Licença a pratico...............................
Prorogação de licença...........................
Transferenojá de licença.........................
Exame de pharmacia .............. ............
Rubrica do livros até 200 folhas.................
Rubrica de livros até 500 fo!has.................
'Registro de titulos ....... .......................
Taxa de exame do manipulação..................

Secretaria do Estado dos Negocios do .. Interior,
lo Horizonte, aos 12 de setembro de . 1907.— Manoelde Carvalho Britto.

LEI N. 483 -- nu 12 DE SETEMBRO DE 1907

Contem disposiçes referentes ao ensino secundario e profl,ssionldo Estado

O povo do Estado de Minas Gemes, por seus ropresen
tantos, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a segaintlei:

Art. l.° O ensino secundarjo do Estado de Minas Ge-
raos tem por objectivo cultivar o desenvolver a inteiligen-
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cia, não só para os cursos superiores, mas tambem para as
artes, agricultura e demais industrias.

Art. 2.0 Para tal fim, é o poder executivo auctorizado
a organizal-o sobre as seguintes bases

1. O curso do ensino socundario eomprehenderá todas
as disciplinas neoessarias ou convenientes para educação
intelioctual, sob o duplo aspecto estabelecido no artigo an-
tecedente.

II. Poderá 'ser dividido em dois cycics, cuja duração e
fim serão determinados em regulamento.

111. O ensino para as artes, agricultura e industrias
terá feição principalmente pratica, attendendo-se ás neces-
sidades das diversas regiões do Estado.

Art. 3.0 Fica á poder executivo auctorizado a reorgani-
zar o reformar ó Gymnasio Mineiro.

Art. 4. 0 Para execução dos artigos antecedentes é ain-
da o poder executivo auctorizado a:

1. Fazer as primeiras nomeações independentemente de
concurso, podendo ser aproveitados para as cadeiras accres-
cidas, de accordo com o plano da nova organização, os len-
tes e profnssores das cadeiras que forem supprimidas.

II. Contractar professores de nacionalidade franceza,
ingleza e aliemã para o ensino pratico das respectivas lin-
guas.

III. Rever e modificar os programmas de ensino do Gy-
mnasio.

IV. Despender o nccessario com a reorganização e au•
gmento dos gabinetes de physiea e chimica e de historia na-
tural.

V. Subsidiaras escolas normaos equiparadas que, ado-
ptando o programma da escola normal da Capital, organi-
zarem o ensino profissional para qualquer dos sexos, espe-
cialmente de- trabalhos manüaes e pequenas industrias que
possam ser exercidas por mulheres.

VI. Subsidiar escolas normaes equiparadas ou não -
nas quaes se ensinem de modo pratico as linguas franceza,
ingleza e aliernã, por professores destas nacionalidades.

Art. 5.- Serão nomeados adjuntos e substitutos que re-
jam as divisões e subdivisões das cadeiras, exercendo as at-
tribuições que forem estabolecídas em regulamento.

Paragrapho unico. Os adjunctos e substitutos terão os
vencimentos fixados em tabeila annexa ao regulamento.

Art. 8.0 Habilitará á matricula no Gymnasio Mineiro a
certidão de approvação no curso primario, adoptadopela
ultima reforma da instrucção primaria.

Paragrapho unieo. Os candidatos, não habilitados por
essa fôrma, prestarão exame de 'admissão perante uma
commissão de quatro lentes do Gymnasio, sob a prosiden,
cia do delegado do Secretario do Interior, nomeado expres-
samente para tal fim e tendo não só o voto de desempate.

150$000
l00000
i0000O
50$000
1Os000
20$000
50$000

100000
em Bel-
Thomaz
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mas ainda a faculdade de recorrer da decisão da mesa exa-
minadora para o referido Secretario.

Art. 7.° Serão admittidos alumnos gratuitos até o maxi-
nio de 20 no Externato e de 10 no Internato, dentre os que
mais se disting uirem no curso primario pela inteiligen-
cia, bom procedimento e assidua applicação.

§ 1. Para admissão gratuita haverá concurso perante uma
comrsissão nomeada pelo governo.

§ li. Em egualdade de condições para admissão gra.
tuita terão preferencia os filhos do funccionarios publicos,
estadoaes ou federaes, quando estes tiverem mais de 10
anncs de cxercicio no Estado.

Art. 8.1 E' reconhecido.o direito de gratuidade dos alu-
Innos já admittidos.

Paragrapho unico. Perderão o direito á gratuidade os
que (orem inhabilitados ou reprovados em alguma materia
do curso.

Art. 9. 0 A admissão de alumnos gratuitos é acto da ex-
clusiva competencia do Secretario do Interior.

Art. 10. Para execução da presente lei fica mais o go-
-

verno do Estado auctorizado a:
I. Abrir os necessarios credites supplementares, caso

não sejam sufficientes as verbas consignadas no orçamento.
II. Rever a tabella de vencimentos dos lentes e pessoal

administrativo do Gymnasio Mineiro.
Art. 11. A disposição do n. II do art. 10 fica extensi-

va á Escola de Pharmacia de Ouro Preto, cuja reorganização
foi auctorizada no art. 29 da lei n. 439, de 28 de setembro
de 1906.

Art. 12. Fica o governo auotorizado a mandar admittir
a registro na Secretaria do Interior os diplomas de cirur-
giões-dentistas, conferidos pela Escola Livre do Odontologia
de Belio Horizonte.

Art. 13. Fica o governo auctorizado a conceder o pre-
mio de viagem á Capital aos 100 professores primarios do
Estado, que mais se distinguirem no exercicio do inagiste.
rio, podendo fazer para tal fim as necessarias despesas.

Art. 14. Revogam-se as disposições cm contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades, a quem o co-

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

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

Dada no Palacio da Presidencja do Estado de Minas Go-
raes, em Beijo Horizonte, aos 12 dias do mez de setembro do
1907, 18. 0 da Republica.

Joo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britio.
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Seilada e publicada nesta Secretariado Interior, aos 12
dias do mez de setembro de 1907.— Antonio Benedicto Val
ladares Ribeiro.

LEI N. 484 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1907

Declara extensivos aos funccionarios da Prefeitura de Belio Hori-
zonte os favores concedidos na lei n. 334, de 28 de agosto de
1902

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou, o eu, em sou nome, [sancoiono a seguinte
lei:

Art. l.° São extensivos aos fanccionarios da Prefeitu-
ra de BaIlo Horizonte os favores concedidos na lei n. 334, do
28 de agosto de 1902.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades, a quem o co-

nhecimento o execução da referida lei pertencerem, que
a cumpram 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 do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, aos 14 de setembro de 1907, 19.°
da Republica.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thmaz de Carvalho Bruto.

Soilada e publicada nesta Secretariado Interior do Esta-
do de Minas Gerae, aos 14 de setembro de 1907.-0 dire
otor, Antonio Beneducto Valladares Ribeiro.
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LEI N. 465 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1907

Auctoriza o Governo a conceder estradas de ferro sem onus e fa-
vores, a rever os contractos com as empresas arrendatarias
das estações hydro-mineraes o contem outras disposições.

O povo do Estado de Minas Gera es, por seus represen-
tantes, decretou, e eu, em sou nome, sancciono a seguinte
lei:

Art. 1. 0 . E' auctorjzado o Governo
1. A fazer concessões de estradas de ferro sem onus o

favores por parte do Estado, constituindo dias propriedade
perpetua dos coneessionarjos ou empresas que as explorarem.
Nestas concessões se observará o disposto no art. 17 da
lei n. 393, do 19 de setembro de 1904.

Ii. A rever os contractos que tem com as empresas
arrendatarjas das estaçõés hydro-mineraea do Estado o dos-
pender as quantias necessarias ao aporfeiçoamentõ da ex-
ploração das mesmas.

Art. 2.0 . As empresas do aguasminoraes existentes em
territorio do Estado ficam sujeitas á taxa a que forem obri-
gadas aqueilas que já tenham sido encampadas.

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

nhecimento o execução da referida lei pertencerem, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela 50contém.

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

Dada no Palacjo da Presidonoja do Estado do Minas Ge•
raes, aos 14 de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Bri€to.

Selada e publicada na Directoria de Viação o Obras
Publicas e Industria, aos 14 de setembro de 1907,— O dire.
ctor.— Arthur daC. Guimarães.

LEI N. 466 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1907

Aiictoriza o governo do Estado a garantir o juro annual de 6 OJ

ao capital de mil contos de reis que, dentro do prazo de 3
annos, contado da data desta lei, for empregado nos armazons
geraes de que trata alei federal ii. 1.102, de 21 de novembro de
1903.

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

Art. 1. 0 E' o governo do Estado auctorizado a ga-
rantir juros de 6 O/ ao anuo ao capital de mil contos de
réis que, dentro do prazo de tres annos, a eohtar da data da
publicação da presente lei, fôr empregado nos armazena go-
i'aos do que ti'ataa lei federal n. 1.102, de 21 de novembro
do 1903.

§ L° O prazo da garantia de juros não poderá exceder
de dez annos, bem como não poderá exceder de duzentos con-
tos de réis o capital garantido a cada concessionario para
a construcção na mesma localidade;

§ 2. 0 O governo determinará a localização dos armaZens
nos pontos que melhor consultem os interesses da lavoura e
do commercio.

Art. 2. 0 Para o õffeito da garantia de juros, o capi-
tal representado pelos armazens será fixado por pontos no-
meados pelo governo, não podendo a avaliação exceder de
40$000 por metro quadrado de superficio coberta, salvo o va-
lor do solo.

Art. 3. 1 A garantia do juros só se fará efectiva em-
quanto oarmazem se destinar exclusivamente a receber
em deposito, guardar e conservar as mercadorias que a alie
forem levadas o estiver fauccionando nos termos e para
os fins da referida lei federal.

Paragrapho unico. Os armazens geraes de que trata
esta lei poderão tambern realizar o beneficiamento o o ro-
beneficiamento dos productos agricolas.

Art. 4 1 O governo fiscalizará os sobreditos armazena
do modo que mais conveniente fôr.

Art. 5 ° E' o governo auctorizado a abrir oscroditos
necessarios para a execução desta lei.

Art. 6. 1 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades, a quem o co-

nhecimento e execução da presente lei pertencerem, que a
cumpram o façam cumprir tão inteiramente como neila se
contém.
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O Secretario de Estado dos Nogocios das Finanças a
faça imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presideneja do Estado de Minas Go-
raes, em Bello Horizonte, aos 14 do setembro do 1907.

JO Ã O PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

Sellada e publicada na Directoria da Agricultura, Com.
mercio, Terras e Colonização, em Beijo Horizonte, aos 14
de setembro de 1907.-0 director, carlos Prates,

LEI N. 467 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1907

Mantem em vigor a auctorização do art. 28, da lei 440, de 2 de
outubro de 1906 e dá outras providencias

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

Art. 1. • E' mantida em vigor a auciorização do art. 28 da lei n.440, de'2 de outubro de 1906, relativa a operações de credito para a
execução da Lei n. 400, de 13 de setembro de 1905, para o fim da or-
ganização do credito agricola e para serviços de utilidade geral;_
a do art. 29, paragrapho unico, da mesma lei, relativa ao accordo
com o Governo Federal e com as empresas ferro-viarjas existentes
no Estado, para o fim de fazer as modificações que j forem julga-das convenientes no plano geral da viação férrea, podendo encam-
par as referidas estradas, alienal-as ou arrendal-as, fazendo as ne-
cessarias operações de credito, e podendo ainda ceder o direito de
reversão, mediante compensações convenientes e transigir quanto
aos debitos das mesmas estradas para com o Estado; - a do art. 31
da citada lei, concedendo a gratificação de 1:800$000 ao engenheiro
chefe de cada districto de terras devolutas ; - a do art. 32, n. 4 da
citada lei, relativa à reorganização da Imprensa Offlcial, podendo
annexar-lhe um instituto profissional e a restabelecer, si julgar con-veniente, a tabelia annexa. ao Dec. n. 1.566. de 22 de janeiro de1903, ficando fixados em 3:000$000 os vencimentos do encarregado da
sala de composição.

Art. 2. Ficam em vigor as disposições do art. 8.', lettras—a - b -, relativas ao serviço de immigração de que tratam as
Leis n. 32, de 18 de julho de 1892, e n. 150, ce 20 de julho de 1896,
e ao accôrdo com as Camaras Municipaes que contrahjrarn em-
prestimos com garantias do Estado e mais disposições de caracter
permanente de orçamentes anteriores e que não tenham sido ex-
pressamente revogadas e que não forem contrarias ás disposições
desta, quer explicita, quer implicitamente,
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Art. 3.. E' auctorizado o Presidente do Estado
I. A auxiliar com a quantia de cincoenta contos, distribui-

dos ás dez primeiras Camaras Municipaes que, no exercicio de
1908, realizarem em seus municipios concurso de animação das in-
dustrias agricola e pastoril (Lei n. 440, art. 19). Esse auxilio será
prestado, mesmo que as Camaras se grupem para concursos regio-
naes.	 -

Il. A auxiliar, a seu ,juizo, ou a entrar em accôrdo com par-
ticulares ou com Camaras Municipaes que se propuzerem a fundar
campos praticos de agricultura.

III. A rever o regulamento da Assistencia Medico-Legal de
Alienados do Estado e a organizal-a do modo o mais conveniente, po-
dendo crear o serviço de colonias de alienados, de accôrdo com
as disposições do art. 27, paragraphos 1., 2. 1 e 3. 1 da Lei n. 440,
de 2 de outubro de 1906.

IV. A mandar editar, para distribuição gratuita pelas Cama-
ras Municipaes, lavradores e professores do Estado, o livro do dr.
Assis Brasil intitulado «Cultura dos Campos» -, obtida a auctoriza-
ção do seu auctor.

V. A fazer publicar obras referentes a orçamentes e trabalhos
agricolas, com previsão dos resultados das diferentes culturas.

Art. 4.' E' concedido ao Governo o credito necessario para ias-
iallação da Prefeitura de Lambary e para realizar os serviços ne-
cessarios a proteger aquellas fontes mineraes.

Art. 5'. Revo »am-se as disposições em contrario.
Mando, portan 'o, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente lei pertencerem, que a cumpram
e façam cumprir tão inteiramente como acua se contem.

O Secretario de Estado dos Nogocios das Finanças a faça impri-
mir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gemes,
aos 14 dias do mez de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

Sellada e publicada na Secretaria das Finanças do Estado de Mi-
nas Geraes, em Beilo Horizonte, aos 14 de setembro de 1907.— Cy-
priano de Carvalho.

LEI N. 468 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1907

Isenta do imposto de exportação as carnes verdes que se desti-
nem ao consumo extrangeii'o e contèm outras disposições

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus reprosen
tantos, decretou, e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.0 São isentas do imposto do exportação:
a) As carnesverdes que se destinam ao extrangeiro,;
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quer os exportadores se utilizem dos processos frigorilicos,
quer de outros quaesquor;

é) por, prazo de cinco annos, os productos das primei.
ras fabricas que se fundarem para manufacturas e que não
tenham similares no Estado.

Art. 2.° Fica revogado o art. 11 da lei n. 393, de 19 de
setembro de 1904, que creon ataxa de 300 réis sobre o con-
sumo de lenha extrahjda das mattas existentes no Es-
tado.

Art. 3. 1 São mantidos em vigor os artigos 3., 4. e 5. da
lei e. 393, do 19 de setembro de 1904, relativos 'ás taxas
do selio e de transmissão—cansa morlis; - o art. 7, para-
graphos 1: e 3.-, que reduziu de 20 O/ a porcentagem estabe-
lecida pelo art. 17 da lei n. 301, de 4 de setembro de 1900,
sobre o valor venal das terras e bemfeitorias, que revogou o
art. 8.- da lei D. 372, de 17 setembro de 1903, discriminou
quaes as bemfeitorias que devem ser levadas em considera.
ção para os offejtos do imposto territorial e determinou que.
na isenção do imposto referido do que trata o art. 1. da lei
n.343, de 15 de setembro de 19027 não se entendo a indus-
tria extractiva, caso em que o lançamento será feito do
aceordocom o governo.

Art. 4. A titulo de—cstatistica—, cobrar-se-á a taxa de
300 réis sobre cada conhecimento de mercadorias isentas
do imposto de exportação.

Art. 5. Fica em vigor a auctorização dada ao governo
para a cobrança do imposto de 20	 ad-t'alorem-- sobro
o gado vaccum exportado, que não transitar pelas feiras de
Estado, para designar os pontos flscaes por onde a expor.
tação poderá ser feita, no interesse da industria pastoril
mediante apenas o pagamento do imposto de 4 "/, ad-vale-
rem, revogado o art. 3. da lei n. 303, de 5 de julho de 1901,
demais e disposições em contrario. (Art. 16 da lei e. 393, de
29 de setembro de 1904).

Art. 6. Ficam em vigor: o art. 15 da lei n. 393, de 29
de setembro de 1904, relativo ao imposto de transmissão
de propriedade inter-vivos—, quando as escripturas são la-
vradas fóra do Estado; o art. 17 da citada lei, relativo á
taxa de 25$000 ao imposto de Novos e Velhos Direitos, por
kjlometro, nos contractos de concessão para construcção
de estradas de forro, sem onus para o Estado; o art. 18, es.
1, 2, 3, 4 o 5 da citada lei, relativo á redacção de algumas
taxas sobre exportação de diversos productos ; a ultima par-
te do paragrapho unico do art. 5. da lei n. 422, de 29 de
setembro de 1905, que fixou em 4 °/ o imposto sobre ex-
portação de aguardente, ficando supprimido o imposto so-
bre 'exportação de banha, preparada pelas fabricas do Es-
ado.

- -

Art. 7.° Fica concedido o prazo 40 6 mezes, apôs a pu-
blicação desta lei, para que os adquirentes de proprieda-
des - inter-vivos - por titalos particulares, effeotuem o pa-
gamento do respectivo imposto do transmissão, o os aver-
bem para o fim do imposto territorial, independente da
multa de 50$000 de que cogita o art. 13 da lei n. 271, de
1.- de setembro do 1899, e mais penas em que tenham incorri-
do por essa falta, ficando, durante esse tempo, suspensos
os effeitos do citado artigo.

Paragrapho unico. O governo do Estado determinará a
data do inicio dessa medida, dando instrucções aos collecto
res e demais agentes flscaos, para que, por meio de editaes
em todos os districtos do Estado, seja conhecida a disposi-
ção deste artigo e possa ser cumprida.

Art. 8. 1 O papel timbrado será um dos meios do ar.
rocadação do imposto do seilo.

O emprego delie será facultativo.
Art. 9•0 o favor instituido no art. 37 da lei n. 393, de

1904, aproveitará aos fonecionarios do estabelecimento alli
referido, mesmo quando tenham matriculado apenas um filho.

Art. 10. E' instituido nas collectorias do Estado o re
gistro 'dos invontarios ou arrolamentos iniciados nos res-
pectivos ' termos, quer judicial, quer administrativamente.

§ 1.0 Logo que o juizordenar o inventario ou arrola-
mento, mandará os autos á coilectoria para os efeitos deste
artigo.	 -

§ 2.0 No livro destinado ao registro haverá ama colu-
mna de observações, cm que será aunotado o andamento do
feito.'

Art. 11. Fica revogado o imposto do 1 1/2 pr conto do
que tratam a lei n. 16, de 19 do setembro de 1891, o decrete
n. 1.378, de 7 de abril de 1900, e o art. 3. 0 da lei n. 392, do
19 do setembrõ de 1904.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

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

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

Dada no Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Go-
raos, em Bello Horizonte, aos 14 dias do mez de setembro do
1907.

JOIO Punxmo DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

Sellada e publicada na Secretaria 'das Finanças, aos 14
de setembro de 1907.-0 director, Cypriano de Carvalho.
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LEI N. 469 — DE 14 -DE SETEMBRO D 1907

Modifica o imposto de industrias e profissões

O povo do Estado de Minas Goraes,por seus represen-
tantes, decretou, o eu sanociono a seguinte lei

CAPITULO 1

DO 1MPOSTO DE INDUSTRIAS E PRO'I$SÕxs

Art. 1.0 As taxas fixas e proporcionaes do imposto de
industria e profissão, de que tratam os arts. 4. 0 e 5. 0 da
lei n. 418, de 27 de setembro de 1905, são as constantes dastabelias a e b, annexas á presente lei, observadas as for-
malidades prescriptas nos citados artigos e seus paragra-phos.

§ 1.0 A taxa fixa é distribuida pelas classes enumera-
das na tabeila a, nas quaes são incluidas as diversas in-
dustrias o profissões exercidas no Estado, que são tributa-
das na razão da importaneja dos legares em que são exer-
cidas ; a proporcional, nunca inferior de 5$000, é variavel
entre 3 e 8 o/ sobre o valor locativo do predio em que se
exerce a industria ou profissão e é addicional á fixa, na con-
formidade cio disposto na mesma tabelia, ficando modili cada
neste ponto a ultima parte do art. 5. 0 da citada lein. 418.

§ 2. 0 As industrias e profissões inscriptas na tabolia é
não são sujeitas á taxa proporcional.

Art. 2. 1 Para a avaliação do valor locativo do predio
far-seá arbitramento:

1 Quando o contribuinte não tiver contracto de loca-
ção por escripto, ou não tiver recibo do aluguel, ou quando
não os queira exhibir, eu quando ao lançador parecerem
claramente falsos os documentos apresentados;

II Quando o contribuinte for proprietario do predio
em que tiver seus armazens ou estabelecimentos indus-
triaes

III Quando o locatario augmentar com bemfeitorias o
valor locativo do predio;

IV Quando o contribuinte occupar o predio gratuita-
mente ;

V Quando o estabelecimento a ser tributado não oc-
cupar todo o predio, caso em que só será avaliada a parto
ocoupada para exeroicio da industria ou profissão.
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Art. 3. Entendem-se por estabelecimentos as empre-
zas ou organizaçóes cómmerciaos ou iodnstriaes que empre-
guem mais do dois operários ou revelem a exploração do
determinado capital ; e por por officina aqueilas cm que os
seus proprietarios trabalham por si mesmos, não empregan-
do operarios ou até dois ou que trabalhem sem capital.

Art. 4. Considerem se taverna ou botequim as peque-
nas casas csmmerciaes de bebidas ou generos alimenticios
do paiz, de capital inferior a quinhentos mil réis.

Art. 5. As industrias novas, que não tiverem simila-
res no Estado, ficarão isentas do imposto pelo prazo de um
a cinco annos, a juizo do governo e mediante previa con-
cessão deste.

Art. 6. 1 A firma iridividualou social que tiver diver-
sos estabelecimentos fihiaes da mesma industria, na mesma
localidade e sob a mesma administração, pgaá a taxa fixa
integral do uma, metade della em relação a cada uma das
outras, e, integralmente, a proporcional (revogado o art. 16
da lei n. 418, mantendo-se o paragrapho unico).

Art. 7. 1 O contribuinte que exercer industrias ou pro-
fissões diferentes, no mesmo estabelecimento, pagará a taxa
lixa e proporcional da que for mais tributada e metade da
taxa fixa que for devida polo exercicio de cada uma das
outras.

Art. 8.1 Modificação alguma será feita, para transfe-
rencia ou baixa de lançamento, sem que o contribuinte,
transferente ou requerente, se mostre quites com o Thesou-
ro do Estado.

Paragrapho unico. O adquironte ficará obrigado ao pa.
gamento do imposto devido o multas que houver, si antes
não tiversiclo feito.

Art. 9.° O contribuinte que não effectuar o pagamento
do imposto devido, dentro dos prazos estipulados na lei n.
418, pagará a multa de 10 O/ sobre o valor total do imposto
até o prazo maximo de 30 dias, (revogado o art. 28 da cita-
da lei).

Art.. 10. A cobrança do imposto poderá ser feita ami-
gavel ou judicialmente antes do prazo fixado por aquella
lei, no caso de mudança do contribuinte, no de faliencia ou
no de mudança de profissão, ou da installação do estabele-
cimento, depois de encerrado o lançamento e começado o
oxercicio, ficando mantida a disposição da lei n. 418, segun-
do a qual ninguem pode exercer industria ou profissão sem
se inscrever no lançamento.

Art., 11 E' o governo auctorizado a transigir para a
correcção dos lançamentos feitos contra as disposições da
lei n. 418, de 27 de setembro de 1905, alliviar multas, relevar
de pagamento os insolvaveis, de modo a liquidar a divida
activa existente.

L. M.-3

Em
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Art. 12. Os contribuintes deste imposto não poderão
ser admittidos a litigar em juizo, como auctor ou como réo,
ou a figurar nessas qualidades em qualquer acção relativa
ao exercicio de profissão ou industria, sem que provem es-
tarquites com os cofres do Estado,em relação áquelie im-
posto.

Art. 13. São isentos do imposto cs pequenos indusriaes
de capital. comprehendido o seu movimento inferior a 2:000$
que trabalham som operarios, não se considerando como
taes :um ajudante, a esposa ou um filho menor de 21 an-
nos, ainda quando aquelles tenham estabelecimento.

Art. 14. Dar-se•á, remissão total ou parcial do imposto
ou adiar-se•á a sua cobrança nos casos de : incendio, inun-
dação ou algum facto extraordinario que affecte a vida nor-
mal do contribuinte ou da localidade.

Paragrapho unico. As reclamações fundadas na dispo
sição deste artigo serão acompanhadas de documentos com-
probatorios das faltas allegadas o dirigidas á Secretariadas
Finanças, por intermedio dos coilectores, que as informarão.

Art. 15. O contribuinte lançado na primeira classe po-
derá commerciar cm todos os artigos da tabella A.

Art. 16. O lançamento será publicado por edital, afilxa-
do na sóde de todos os districtos o reproduzido pela im-
prensa, onde houver, abolidos os avisos pessoaca.

Art. 17. O prazo para as reclamações dos contribuintes
contra o lançamento correrá da data da affixação dos editaes
e será de 10 dias para os que residirem dentro da cidade ou
vilia, e de 20 para os que residirem fóra.

Art. 18. São isentos do imposto os pequenos armazens
dos estabelecimentos agricolas, cujo capital for inferior a
5:000000, quando fornecerem sóznenfe aos trabalhadores.

CAPITULO II

1)0 IMPOSTO 5OIRE AGUARDENTE E uEnID5 ALCOOLICAS

Art. 19. O imposto sobre a aguardente, bebidas alcooli-
cas e vinhos artiticiaes, será arrecadado de conformidade
com a tabeila C, em talão separado, pela mesma forma e
DO mesmo tempo em que se fizer a cobrança do imposto
de industrias e profissões.

Art. 20. O lan çamento será feito no mesmo tempo que o
de industrias e proflsões e publicado na fôrma estabelecida
por estalei, ficando suppiimida a inscrip(ão que por elle é
feita e a taxa de 4000 a que estava sujeito por esse acto.

Art. 21. Far-se-á a classificação dos contribuintes, ten-
do-se em vista a classe r m que houverem sido lançados
Jara o iznpcsto de industrias e profissões, de fóxma que
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uma classe corresponda a outra, desde que o contribuinej
venda aguardente ou bebidas alcoolicas, excepção feita dos
que negociam em grandes partidas.

CAPITULO III

DISPOSIÇõES GERAES

Art. 22. O governo, no regulamento que expedir para
execução desta lei, consolidará todas as disposições da lei a.
418, de 27 de setembro de 1905, o dos decretos na. 1.766 o
1.767, de 20 e 21 do dezembro de 1904, que não tenham sido
implicjta ou cxplicitamente revogados.

Art. 23. As auctoridades policiaes não darão licençapara diversões, soro 	 o empresario provo haver pago oimposto.
Art. 24, Revogam-se as disposições em contrario. -
Mando, portanto, a todas as auotoridados a quem o co-

nhecimento o execução desta lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente ccmo neila se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças afaçaimprimir, publicar e correr.
Dada no Pajaojo da Prosidencia do Estado do Minas Ge-

raes, em Beijo Horizonte, aos 14 dias do mez de setembrode 1907,

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto
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50$000

100$000
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4OOOO
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30$000

120$000
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8$000
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Tabella—B

Industrias e proflsses sujeitas ri taxa /ia

Agrimensor...........................................
Arcliitecto, constructor ou empreiteiro de obras....
Advogado............................................
Agente de companhia de seguros......................
Agente commercial de qualquer natureza, sem estabe-

lecimento.........................................
Agente de banco ou casa bancaria......................
Alfaiate com olficina, trabalhando mesmo por conta

deoutro...........................................
Barbeiro com uma cadeira..........................
Cafe', comprador sem estabelecimento, por conta pro-

pria ou de outro.................................
Cailista, mesmo sem estabelecimento..................
Dentista, tendo gabinete, embora associado a outro...
Director de banco, ou de qualquer sociedade anony-

ma, percebendo vencimentos.......................
Dormentes - fornecedor de.........................
Engenheiro civil.......................................
Gado —commissario ou istermediario de compras de.
Guarda-livros..............................................
Gerente de banco ou casa bancaria, ou de qualquer

sociedade anonyma, percebendo vencimentos....
Gerente de fabrica, que não seja sociedade anonyma

ou geridapelo proprio dono...................
Loterias—vendedor ambulante de bilhetes de loteria

- mesmo por conta de outro ou de qualquer so-
ciedadeou firma.................................

Licença annual vara armazens de estabelecimentos
agricolas, desde que forneçam exclusivamelite aos
trabalhadores generos que não sejam produzidos
nelies ...................................... ........

Medico................................................
Mercador ambulante de toucinho, ou de queijos, ou

de fumo, ou de qualquer outro genero .. ........
Mercador ambulante de latas —vulgo Ílheiro..........
Mercador ambulante de fazendas, armarinho, per-

fumarias, em caixa ou levadas por outro meio....
Navegação a vapor- empresario de...................
Navegação, não sendo a vapor—empresario de........
Parteiradiplomada...................................
Presidente de banco ou de qualquer sociedade anony-

ma, percebendo vencimentos......................
Relogios—Mercador ambulante......................
Solicitador ou procurador............................
Tecidos de chitas ou qualquer outro—fabrica de—(ex-

cluidos os de lã e seda cuja materia prima for do
Estado), tendo sómente tecelagem—por tear......

Tecido, idem, idem—tendo tecelagem, flaçãoe tintura-
ria—por tear......................................



Tecidos, idem,	 tecelagemfiação idem-tendo fiaç e ecem - por
tear.......................................

Serraria com officna de esquadrias, 9$000
100$000

80$000

Tabeila.- C

Do imposto sobre aguardente e bebidas alcoo&ag

1 .1 classe................................................2.	 »

...................4£	 »
»	 ...............
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mercador ou fabricante........................
Penhores, casa de...................................
Pianos e outros instrumentos, afinador ou concer-

tador............... ......... .................
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monda..........................................
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detecidos..........................................
Sal—mercador em pequena escala com estabeleci-

mento...............................................
Sal—mercador por grosso ou em grande escala......
Sirgueiro, com estabelecimento.....................
Sabão—ou velas de sebo, fabricante ou mercador...
Sabonetes—ou perfumarias, fabrica de, ou merca-

dor..............................................
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cial.............. . ................. ............
Tintas de qualquer especie - mercador ou fabri-

cante...............................................
Typographia, excnptiiadas as que só servem para
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pressão de jornaes............................
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cala.............................................
Tanoeiro, com estabelecimento.....................
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500000................................................

Tapeçarias ou objectos de ornamentação............
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-	 2.'

	5 O/	 7.

	

5 °/	 6.'

	

-	 7.,

	

-	 4.'

	

5 0/	 5..

	

5 %	 7.

	

• O/	 9..

	

8 %	 2'

5°/a	 7.

Q

	Queijos—mercador em grande escala ......... ....... 	 50/o
	 5
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Relogios—concertador com estabelecimento, venden-

	

doem pequena escala ............................	 5 e10	1
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Relogios—mercador em grande escala ............
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LEI N. 470 - nu 14 DE SErEMBR0 nu 1907

Orça a receita e fixa a despesa para o exercicio de 1908no
o

kly

Vinho - mercador em pequena escala	 .
Vinho - mercador em grosso.......................
Vinagre - fabricante de ..........................
Vassouras de qualquer especie - fabricante ou mer-

cador............................................
Vidraceiro, com estabelecimento....................
Violeiro, trabalhando só .............................
Violeiro, trabalhando com officiaes..................
Vime - fabricante ou mercador de objectos de...
Velas - fabrica de ..................................
Vernizes ou oleos —fabrica de - ou mercador......
Vassouras, cestos e objectos de vime,—fabricante ou

mercador........................................

Advertencia

1.' As casas que fornecerem comida e receberem um ou
outro hospede, em legares onde não haja hotel, não estão
sujeitos ao imposto desta lei;

2.' Os engenhos centraes de café ou canna e os machi-
nismos ou engenhos do beneficiar arroz (lettra E do indico),
embora preparem productos de terceiros, serão isentos do
imposto, quando não tiverem caracter puramente indus
trial;

Os mercadores ou fabricantes de um ou mais arti-
gos congeneres pagarão a taxa do que estiver em tabelia
mais elevada, ficando isentos do pagamento do imposto rela-
tivo aos outros objectos da mesma naturéza;

4.' Ficam em vigor as advertencias ns. 1, 3, 4, 5 e 6 da
lei n. 418, no que for applicavel á presente.

Manoel Thomaz de Carralho Bruto

Seilada e publicada nesta Secretaria das Finanças, aos
14 dias do mez de setembro de 1907.— O director, Cypriaflo
de Carvalho.

O povo do Estado-de Minas 1eraes, .por seus representantes,
decretou e eu; em seu nome, sa•ncciono a seguinte lei

DA RICEITÂ

Art, 1.' A r eceita do Estado de Minas	 Gerses, no OXercicio de1908, é orçada em	 .20.783:865$700, e provir do seguintes titu-

§ 1.0 Rendia ordina.-Ia

Jmpotos e taxas:
J.	 Exportação....................
II, Selio, custas judiciarias e emo-

lumentos ........ ..........
111. Novos e Velhos Direitos......
IV. Transmissão int9r-v1,vo ......
V. Transmissão mortis-causa ....
VI. Passagens em estradas de fer-

ro.........................
VII, Matricula e annuidades em es-

tabelecimentos officiacs...
VIII. Exportação de ouro e dia-

mantes....................
IX. Territorial....................
X. Consumo.....................

XI. Industrias e profissões........
XII. Addicjonal sobre os ns III, V,

VIeXI .............. ......
Outras contribuições

XIII. Divida activa..................
XIV. Quota de fiscalização por parte

de empresas ou institutos
fiscalizados pelo governo..

XV. Renda da Imprensa Official....
XVI. Renda de terrenos diamantinos
XVII. Venda de terras devolutas....

XVIII. Juros de apolices (9).........
XIX. Renda de aguas mlneraes e

feiras de gado.............
XX. Juros e amortização dos em-

prestimos ás Camaras Mu-
nicipaesde Carangola e S.
José d'Ale'm Pârahyba...

—4

5 0/
	

"1.'

8 0/
	

3.'
5 0/
	 8.'

5 °/
	 8.'

8.
9.'

5 0/
	 8.

8.
5 0/
	

4.'
5 0/
	 7..

5 0/
	 8.' 8.500:000$000

800:000$000
500:000$000
700:000*000
850:000$00(,)

200:000$009

100:000$009

300:000$000
1.000:000$000

550:000$000
2.000:000*000

355:000*000

300:000$000

145:000$000
76:000 000
20:000S000
35:000S000

450$000

1O0:0O0$O0

100:165$700



105:920$000

33:000j4000
88:320$000

33:520000
176:640$000

69:600000

3ô:000000

13:500$000

1.398:560$000

43:560$000

40:680$000

410:000$000

34:000$000

1. 520:921500

6I57:000000

260:000,00o

30:000$000

20:000$000

10:000000

2:600$00()
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III. Secretaria do Inferior
a) Pessoal...................
b) Expediente e telegrain-

mas, incluindo 3:000$000
para a guarda do Palacio

IV. Subsidio aos Senadores........
V. Pessoal e expediente da Secreta-

ria do Senado.............
V I. Subsidio aos Deputados........

VII, Pessoal e expediente da Secreta-
ria da Camara, apanhamen-
to dos debates e cinco con-
tos para bibliotheca........

VIII. Ajuda de custo a Senadores e
Deputados..................

IX, Apanhamento de debates cio Se-
nado........................

X. Magistratura e justiça do Esta-
do, inclusive'8:000000 para
os juizes municipaes da Ca-
pital e juiz de Fora, 10:800$
para os promotores das mes-
nis comarcas e gratificação
de 10 0/a aos magistrados de
mais de 30 annos de ser-
viços...... ................

XI. Pessoal e expediente da Secreta-
ria de Policia e delegado au-
xiliar ...................	 ...

XII. Carcereiros das cadeias do Esta-
do e pessoal da de Ouro
Preto.......................

XIII, Sustento, vesfuario e curativo
de presos pobres...........

XIV. Diligencias policiaes e esfatistica
criminal.....................

XV. Força publica:

a 1	 Pessoal....................
/ Etapa para 2.000 praças,

a 900 réis na média ......
e) Fardamento para 2.000 pra-

ças......................
() Orafificao90 a reengajados,

a 200 1iS ...............
e) Forragem, ferragem e me-

dicamentos para os ani-
maes e forragem para os
dos offlciaes............

f) Ajuda do custo a c.íliciaes
em transito.............

g) Remonta dos animaes do
esquadrio e dos ani-
maes dos officiaes mon-
1 ad os....................
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XXI. Arrendamento da Estrada de
Ferro Bahia & Minas	 .	 I0:0O.000

XXII. Juros de 25 apolices de conto
de réis cada moa, doadas
ao Estado para inanuten-
ço da « Escola Francisco
Botelho» ...................	 1:250$ØO

§ 2 Heiida extraol4iinswja

XXIII. Eventual, comprehendidas as
multas por infracção de
leis, e contractos e sobre-
taxa por sacca de cafe'	 4.6e:000$000

XXIV. Reposições, venda e arrenda-
mento do proprios do Es-
tado .......................	 50:00$0OO

XXV. Renda de fianças crimes	 1:000$000

20.783:8657

Art. 2. E' auctorizado o Governo
1. A receber e restituir durante o exercicio de 1905 o dinhei-

ro proveniente de emprestimos ao cofre de orphâos, do producto
de defunctos e ausentes o (lanças, de deposites de Caixas Econo-
micas e de outras origens.

II. A empregar em despesas do Estado os saldos entre os rece-
bimentos e as restituições referidas levando-os a balanço do ex-
ercicio.

111. A realizar no correr do exercicio a cobrança amigavel ou
judicial da divida activa, podendo entrar em accordo com os deve-
dores insolvaveis, transigir e alliviar multas, promover todos os
meios necessarios para que possa ser feita a respectiva liquida-
ç9o, resguardados os interesses cio Estado, eliminando do quadro
os devedores insoivaveis.

DA DESPESA

Ari. :3. 1 Durante o exercido linanceiro de 1908, fica o Pre-
sidente do Estado auctorizado a despender a quantia de........
20.780:317$028, pelas duas Secretarias de Estado, com os serviços es-
pecificados nas seguintes rubricas:

§ 1. 0 Secretaria do Interior

i. Subsidio ao Presidente do Es-
tado..........................

II. Despesa com o custeio do Pala-
cio e suas depeaclencias.......

30:000$000

6:0009OØ
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h) Co:apra e concertos de ar-
mamento, munição e
equipamento............

i) Aquartelamento, enterra-
mento, expediente, luz e
1:000$ para conservaçãu
da Linha de Tiro»......

XVI. Soccorros Puh]icos.............
XVII. Assistencia a alienados.........

XVIII. Instrucção prima ria

u	 Pessoal....................
b) Fornecimento de livros e

mobilia..................
•	 c) Construcção, reconstrucrão

e limpeza de prodios.
di Escola Francisca Botelho

em Pitangny , se li do
1:200$000 para vencimen-
to da professora........

XIX. Escolas normaes suspensas e Es-
cola Normal da Capital..

XX. Internato do Oymnasio Mineiro
a) Pessoal....................
b) Pessoal contractado.......
c) Expediente, propaganda e

400$ de gratificação ao
secretario...............

d) Sustento de alumnos e pes-
soal interno.............

e) Gratificação ao delegado
fiscal. ...................

XXI. Externato do (yinnasio Mineiro
XXII. Escola de Pharmacia - pessoal.

expediente e custeio de
laboratorjos.............

XXIII. A rcliivo Publico

a) Pessoal e gratificação ao
director. para os fins do
tri.. 8. 1 da Lei n. 126...

b) Acquisiçso e copia de do-
citmentos...............

XXIV. Expedienle com eleições esta-
ilones...................

XXV. Selios postes para a correspon-
dencia official..........

XXVI. Custas era processos crimes.....
XXVII.	 Expediente do •juiy .............

XXVIII. Exames de preparatorios.......
XXIX.	 Eventuaes .....................
XXX. Auxilies à pobreza:

a) Aos hospifacsdeOuro Pre-
to, Queluz, Grão Mogol,
Carangola. Itabira, Dia-
rnantina, Sabara, Pitan-

guy, Santa Luzia do Rio
das Velhas, Barbacena,
S. João d'El-Rei, La-
vras, Caldas, Marinna,
Passes, Arassnahy, Ser-
ro, Curvello, Mar de
1-lespanha, Sete Lagoas,
Pará, Turvo, Bomfim,
Rio Preto, Campanha,
Poni,o Nova, Formiga,
Rio Branco, Leopoldi-
na, Juiz de Fora, Do-
res da Boa Esperança,
Dores do Indayá, Minas
Novas, Uberaba, S. Coo
çalo do Sapucahy, Oli-
veira, Itapecerica Mon-
tes Claros, Cataguazes,
Theophilo Otioni, Ouro
Fino, Muzambinho, Ita-
jubá, Além Parahyba,
Mfenas, Baependy, Ara-
xá, Bom Despacho, P0-
ços de Caldas, Palmy-
ra, Rio Novo, Vargi-
nha, Guaranesia, S. Se-
bastião do I'araiso, Coe-
te, Santa Rita do Sapu-
cahy, Beilo Horizonte.
Vilia Nova de Lima, Ta-
boleiro Grande, Piumhy.
S. J oão Nepomuceno.
Ppuso Alegre e Pasa
Quatro (63' a ceda nu:
2:0005000................

b) Ao hospital de Lazaros. de
Sabará aos asylos de

- orphãos de Marianna,
B;trhacena e Juiz de
Fóra; ao coilegio Maria
Auxiliadora, de Ponte
Nova; ao recolhimento
de S. Jogo d'El-Rei e
ao Asylo de S. Francis-
co, da mesma cidade, ao
Asylo dsN. Senhora da
Conceição da cidade do
Serro, 2:000$000 a. cada
um......................

e) Aos asylos de Macahuhas,
de Diamantina, do S.
Luis de Caelé e de ltam-
bacury a 4:0005000 cada
uro......................

a) Ao Lyceu de Artes e 0111-
e j o s d e Diamaptina,
como auxilio as escolas

3:000$000

31:000$000
40:000000

1O0:000000

2. 746:040000

30:000$000

200:000$000

1:250$000

58:480$000

7490I$000
9:000$000

2:000$000

30:600$000

3:600000
79:860$000

40:000$000

11:500$000

2:400$000

10:000$000

9:000$000
212:0005000
10 0005000
8:000$000

23:000$000

126:0iJ0000

16:000$000

16:000$000



XIII. Impressôes de estampilhas e ia-
I6es.....................

XIV. Exercicios findos...............
XV. Custas em causas da fazenda...

XVI. Eventuaes.......................
XViI. Empregados em disponibilidade.

XV1II. Gratificação de 10/ a funccio-
narios, nos termos da Lei
si. 425, de 17 de agosto
de 1906..................

XIX. Pessoal da Directoria de Viação,
Obras Publicas e indus-
tria inclusivo gratifica-
ção addicional aos enge-
nheiros fiscaes das estra-
do ferro e aguas mineraes
e aos prefeitos de Poços
de Caldas e Caxainbu..

XX.. Expediente e eventuaes........
XXI. Fiscalização de feiras de gado..

XXII. Terrenos diamantinos...........
XX1II. Obrai Publicas.................
XXIV. Pessoal da Directoria de Agri-

cultura, Commercio, Ter-
ias e Colonisação......

XXV. Expediente......................
XXVI. Pessoal e expediente da Junta

Comrnercial, sendo 3:600
p ar a vencimentos an-
nuaes do secretario.....

XXVII. Representação do Estado junto
commissão de limites dos
Estados visinhos........

XXVIII. Introdueção de iminigrantes e
custeio das colonias exis-
tentes

XXIX. Colonias indigenas...............
XXX. Medição e demarcação de terras.
XXXI. Comprado vaccinaanti-carbnncu-

losa.....................
XXXII. Propaganda do cafe' subvenção e

premios cooperativas
agricolas, ex po si ções,
premios agricolas e pas-
toris, introducção de re-
productores, ensino agri.
cola e zootecliuico, fa-
zendas-modelo e mais ser-
viços concernentes ao
desenvolvimento econo-
mico do Estado.........

6:O00í0O0
60:O00000
16:000$000
11:500$000

163:200$000

15:O0000O

167:420000
3:000 000

22:800000
3:600$000

800:000íi000

134:940$000
5:000$000

11:380l000

26:760$000

80:000$000
0:000O00

20:000í$000

20:600$000

3.010:000$000

11.784:465$528
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de instrucção primaria
que mantem.............l:0000O0

e) Ao Lyceu cio Artes e 0ff!-
cios de Ouro Preto, sen-
do 1:200S para subven-
ção á cadeira de portu-
guez........... ...........1:400$000

f) Subvenção á Faculdade Li-
vre de Direito...........50:000$000

g) Ao asylo da velhice desam-
parada, da Ponte Nova
2:000$000 e ao Recolhi-
mento de pobres e ao
Hospital de Saude de
Diamantina a 1:000000
cada uni .......... .....4:00O0O0

M A'Associaçlu, Amante cia
instrucção e Trabalho
para auxilio á constru-
cção de seu predio nesta

	

Capital .................. 	 2:0000O0
1) A Escola livre de Musica

	

desta Capital .............	 4:00 0000

8.995:851$500

§ 2.° Secretaria das Fiunuiças

1. Pessoal da Secretaria...........).9:820$000
a) Expediente, passes e tele-

grasumas................28:0004000
li. Recebedoria de Minas, na Capital Federal:

a) Pessoal....................l4l:240000
b) Expediente e aluguel do

predio..................9:00000O
III. Serviço da divida fundada:

a) Juros... .............. .....3.555661$363

	

h) Amortização ...............
	

l.569:784955
IV. Gratificação e porcentagens a

collectores e escrivães	 424:408780
V. Fiscalização especial das rendas	 188:480$000

VI. Pessoal de recebedorias e pontos
fiscaes .................. .369:36O,000

VII. Porcentagens a estradas de ferro 	 115:600$000
VIII. Aluguel de casas para. recebedo-

rias e pontos fiscaes	 200$000
IX. Juros do emprestimo de orphaos,

da Caixa Economica e

	

fianças ..................	 80:000000
X. Imprensa Official : i(Cal e ma-

	

terial ...................	 204 :580000
XI. RestituiçOes e reposiçOes	 20:000$000

XII. Aposentados e reformados	 2:630430

LI
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Art. 4.°. E' auctorizado o ()overno
1. A abrir credites suppienlentares ás seguintes rubricas da

Presente lei, caso não tenham sido sufficientemente dotadas
a) Ao art. 3•0	 n. 13 (Sustento, vestuario e curativo depresos pobres)
b) Ao mesmo artigo e . 1°, n. 16, (Soccorros Publlcds)
c) Ao mésmo artigo e 1.°, n. 17 (Assistencia a Alieqídos);
d) Ao mesmo artigo e § 1.0, n. 18, (instrucção Primaria)):
e) Ao mesmo artigo e	 1., n. 20, lettra a, (sustento de ala-mnos e pessoal interno)
f) Ao mesmo artigo § 2., n. 111, (Serviço da dividp findada);
g) Ao mesmo artigo § 2. q. 7 (porcentagem a estradas deferro)
h) Ao mesmo artigo 2. n. IV (porcentagem á coilectores eescrivães);
i) Ao mesmo artigo, §2. o a IX (juros de emprest.imo de otpg7os,da caixa economica e fiança):
j) Ao mesmo artigo § 2., a. XIV (Exercicios findos);
A) Ao mesmo artigo n. V, (Fiscalização das rendas)
11 A realizar opsraóes de credito para cobrir o «deficit» que se

verificar caso a renda orçada não sqja suffi ciente para as despesas
ordinarias

III. A realizar operações de credito liquidaveis dentro do exerci-
cio financeiro, como antecipação da receita, não excedendo a terça
parte da receita orçada;

1V. A realizar operações de credito para occorrer ás despesas
com a garantia de juros e subvenção a empresas que de taes favo.
res gosarem, caso seja insufficiente a renda ordinaria;

V. A rever os regulaipenios flscaes e a reorganizar as Secre-
tarias de Estado, distribuindo os serviços a elias confiados pela fór-
ma que reputar conveniente

VI. A liquidar contas com a Prefeitura (Ia Capital, attenden
do serviços por dia Prestados;

Vil. A modificar o processo de pagamento de etapasvigente
para a Brigada Policial;

VIII.. A rever os contractos de loterias, podendo entrar eia ac-
cordo com os concessionarios, transigir e rescindir os respectivos
contractos caso julgue isso conveniente

1X. A pagar á associação de caridade de Pouso Alegre, que tem
a seu cargo a manutenção do hospital daqueila cidade, a quantia de
4:000$000 votada em favor ido lnesrno]em osexercicios de 1900 a 1901;

X. A restituir á Santa Casa de Misericordia da Campanha a
importancia do imposto do exercicio findo, cobrado da subvenção
votada e correspondenteao exercicio de 1902

Xl. A restituirá Casa de Misericordia de Lavras a quantia de
9:769i799 paga ao Estado pelo imposto sobre o legado feito áquelie
estaheiecimento pelo finado Pedro Rodrigues . Monteiro.

Art. 5.' As subvenções para manutenção de hospitaes e Outros
estabelecimentos de assistericia publica serão pagas somente depois
de verificada a sua existencia e regular funccionamento e mediante
remessa a Secretaria do Interior de relatorios annuaes dos serviços
prestados por essas instituições, de attestado do juiz de direito das
respectivas comarcas ou cio juiz municipal ou cio promotor publico,
podendo ainda o Governo, caso julgue necessario, fiscalizal-os por
emissarios seus directos ou por fiscs,ei ambulantei.
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Art. 6. Ficam abertos desde já os seguintes creditos
1. De 4:000$000 para reforma do mobiliario da Camara dos Depu

tados.
11. De 30:000$000 para occorrer áÉ despesas caiu a representa-

ção do Estado na Exposição Nacional de 1908 e aquelio que for ne-
cessario para acquisição de documentos relativos ás questões de li-
mites com os Estados visinhos.

111. O supplementar que for necessario para a pagamento do
excesso de despesa que se verificar no n. VII â 1. 0 do art. 10 da
Lei n. 440, de 2 de outubro de 1906.

Art. 7.° Continua em vigor o art. 14 da Lei ri. 356, de 20 de
setembro de 1902, ficando o governo auctorizado a despender quan-
tia egual A fixada no art. 16 da lei n. 301, de 4 de setembro de
1900 e do mesmo modo.

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

mento e execução da presente lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir taointeiraineute como neila se conte'm.

O secretario de Estado dos Negados das Finanças a faça im-
primir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidericia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, aos 14 dias do dez de setembro de 1907.

Joo PINHEIRO DA SILVA

Manoel Thomaz de Carvalho Bruto

Sellada e publicada na Secretaria das Finanças, aos 14 de setem-
bro de 1907-0 director, CyprianO de Carvalho.

LHE N. 471 - DE 14 DE SETEMBRO 1)E 1907

Contem disposições relativos á revalidação do seUo fixo

O povo do Estado da Minas Geraes, por seus repre-
sentante, decretou, e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1 . 0 k revali'lação do s0110 fixo, nos casos previs-
tos no art. 57 do Decreto ri. 1.381, de 25 de abril de 1900, será
do dobro da respectiva taxa ou da diferença entro esta e
a que se houver pago, quer se trate de autos ou papeis
anteriores, quer posteriores a data da publicação dessa lei,
revogado, nesta parte o referido artigo.

§ l.° Os coliectores ouagentes fiscaes que, ouvidos sobre
autos ou papeis sujeitos á revalidação, deixarem de reque-
rer o respectivo pagamento, ficam sujeitos á multa do 25$
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a 100$000, que ser-lhes-á imposta pelo Secretario das Fi-
nanças, a quem, para esse fim, serão remettidas cópias dos
despachos e demais documentos necessarios.

§ 2.° Serão inutilizadas pelo escrivão do feito, na 1.
e 2.a instancias, as estampilhas que não o tenham sido pela
pessoa que para isso fôr competente. (Decreto citado, arts.
23 ns. 1  4).

§ 3.0 Os juizes, repartições, e os funcciorios menciona-
dos no art. 51 do referido Decreto indicarão em seus des
pachos quaes os papeis sujeitos á revalidação, som nova au-
diencia dos agentes fiscaes, a quem elies já tenham sido
presentes.

§ 4.0 A (neidencia cia revalidação não obsta o julgamento
de quaesquer causas ou andamento dos respectivos proces-
sos, mas não se praticará acto executivo, nem dos autos se
extrahirá certidão ou se desentranhará qualquer documento,
sem o effoctivo pagamento da revalidação devida.

§ 5. 0 As disposições deste artigo entrarão em vigor
desde já.

Art. Il.° Os inspectores de Fazenda, coiletores, fiseaes
ambulantes ou outros funccionarios fiscaes do Estado, desi-
gnados pelo governo para o serviço de fiscalização e arreca-
dação das rendas, poderão figurar em juizo, independente
de procuração todas as vezes em que a Fazenda Publica
for parte interessada.

Paragrapho unico. A esses funecionarios, exceptuados
os collectores, será abonada a porcentagem de 10 /. pela
arrecadação da divida activa, quer seja feita amigavel,
quer judicialmente.

Art. 111. Fica creado desde já o cargo de fiscal das ron-
das internas e externas, com o vencimento annual de
9:000000. A nomeação para elir, que competirá ao Pre-
sidente do Estado, indeponderá de concurso.

Art. IV. Para os fins do art. 256 da lei n. 375, de 19
de setembro de 1903, contarseã aos funccionarios menciona-
dos do art. 1.0 da lei n. 425, de 17 de agosto de 1906, tam-
bem o tempo de effectivo exercicio de emprego geral ou
provincial.

Art. V. A gratificação a que o juiz de direito e o pro-
motor publico têm direito pelos trabalhos do jory, nos ter•
mos annexos, deve ser correspondente a cada termo, sen-
do 150$000 ao juiz e 100í000 ao promotor.

Paragrapho unico. Sempre que ojucz de direito delegar
ao respectivo juiz municipal a presideocia do jury no ter-
mo annexo, caberá ao juiz municipal metade da gratifica-
ção deixada de perceber pelo juiz de direito.

Art. VI. Poder-se-á separar bens para o pagamento das
custas dos processos de inventario, requerendo o alguns
dos interessados.
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Paragrapho unico. Aos bons separados para osso fim
applicar-soá o disposto no art. 49 do doe. n. 2.011, do 21
do abril de 1907.

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

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

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado do Minas GO
moa, em Beilo Horizonte, aos 14 dias do mez de setembro
de 1907.

JOÃO PINHEIRO ii. SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brtto.

Soilada e publicada na Secretaria das Finanças, aos 14
de setembro do 1907.-0 director, Gypriano de Carvalho.

II
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DECRETOS
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DECRETO N. 1.966 - DE 1. 1)E JANEIRO DE 1907

Perdoa o resto da pena que está cumprindo o r5o Luiz Bomfim

O Presidente do Estado de Minas Geraca, usando da fa-
culdade que lhe é outorgada pelo § 4. do artigo 57 da Con-
stituição Estadoaj, resolve, em homenagem á data do hoje,
perdoar o resto da pena a que foi condemnado o réo Luiz
Bomflm, em virtude da decisão do jury da comarca de Juiz
deFóra, de 12 de agosto de 1892.'

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, L de janeiro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DÁ SILVA.

Manoel Thomaz de Ürvalho Brigto.
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DECRETO N. 1.967— DE 1. DE JANEIRO DE 1907

Indulta praças da Brigada Policial

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
buição que lhe confere o § 4. do artigo 57 da Constituição
Estadoal, resolve, para commemorar a data de hoje, indul-
tar das penas a que estão sujeitas as praças da Brigada.
Policial Carlindo Candido de Paula, Joaquim Gonçalves, Vir-
guio Luzia, Pedro José Luiz o João Gomos de Oliveira, por
crime de deserção.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 1. de janeiro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brigto.
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DECRETO N. 1.969—DE 3 DE JANEIRO DE 1907

Approva o Regimento Interno dos Grupos Escolares e Escolas
isoladas do Estado

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribaição que lhe confere o art. 57 da Constituição Mi-
neira, e para execução da lei n. 439. de 28 de setembro do
corrente anno, resolve approvar o Regimento Interno dos
Grupos Escolares e Escolas isoladas do Estado, o que com
este baixa, assignado pelo Secretario de Estado dos Nego-
cios do Interior.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 3 de janeiro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho 2riüo.

DECRETO N. 1.968 - DE 3 DE JANEIRO DE 1907

Reconhece o sr. Temistocle Bernardi como consui da Italia nesta
Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
o aviso do Ministerio das Relações Exteriores, de 24 de de-
zembro ultimo, resolve reconhecer o ar. Ternistocle Ber-
nardi como consul da Italia nesta Capital, com jurisdicção
em todo o Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 3 de janeiro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Briteo.

Regimento interno dos grupos escolares e escolas isoladas

do Estado de Minas Geraes

Predio eseolar

Art. 1; O prodio dos grupos escolares, com as condi-
ções hygienicas de eonstiucção nece»sarias a um estabele-
cimento de ensino, deverá ter:

I. Pelo menos quatro salas de aulas, com capacidade
cada uma para 50 alumnos.

H. Um salão para Museu e uma sala para bibliotheca,
podendo estes ser installados em um unico compartimento
que seja sufficientemente espaçoso.

III. Uma saleta de entrada ou espera, para visitas.
IV. Um gabinete para o director, onde ficará o relogio

da casa, e outro de toilette para os professores.
V. Um porta-chapéos para os alumnos de cada sexo, á

entrada do ediíleio, com cabidos numerados. A cada entra-
da haverá um porta-guarda-chuvas com as divisões das
classes, pela numeração.



-6—

VI. Varanda ou pateo coberto, onde os alumnos perma-
neçam nos dias de chuva e nas horas de muito sol duran-
te o recreio.

VII. Um jardim, principalmente no recreio das meni-
nas.

VIII. Uma latrina para cada turma de-alumnos, com a
mesma numeração da sala a que servir, e uma outra em
separado.

IX. Um terreno fechado para Horta escolar.
Paragrapho unico. Na construcção e adaptação de qual-

quer predio escolar serão observados os typos de plantas
approvados pelo governo.

Art. 2. Haverá separação completa dos pateos de re-
creio, jardins, porta-chapéos e latrinas para cada sexo.

Art. 3. Em cada sala de aula, numerada pela ordem
das turmas de alumnos, além do material de ensino, inclu-
sivé o quadro negro que deve ter, pelo menos, quatro metros
de comprimento, haverá uma mesa de gaveta com cadeira
e estrado para o professor, um armario fechado para objectos
escolares, uma talha ou torneira d'agna potavel, um tym-
pano de mesa e uma cesta para papeis. Na varanda ou pa-
teo do recreio de cada sexo haverá uma torneira e lavabo
com toalha, devendo esta ser substituida diariamente.

Art. 4. Todos os aposentos do predio serão varridos á
tardo de cada dia, e lavados aos sabbados, com pannos hu-
midecidos em agua ereolinada. Os quadros negros serão
tambem limpos para o serviço de cada dia.

Art. 5. O predio escolar será pintado exteriormente e
os aposentos serão ao menos caiados uma vez por anno.

Pessoal

Art. 6.- O director ou directora terá a seu cargo o
serviço administrativo do Grupo Escolar. velando pela oh-
servancia restricta do Regulamento de Instrucção, do pro-
gramma de ensino e do horario das aulas. Inspeccionará a
frequencia dos alumnos e professores, a disciplina no ostabe-
elcimento o a hygiene do predio e dos alumnos.

Para tal fim é do seu dever:
a - Comparecer ao estabelecimento, 15 minutos, pelo

menos, antes da hora de começarem os trabalhos escola-
res.

h—Fazer annualmente a matricula de alumnos no li-
vro respectivo, e designar a cada professor a turma de alu-
mnos e a sala em que fncciona sua classe, durante o
anno.

e—Abrir e encerrar o «Livro de Ponto», á entrada e á
sahida dos professores.
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d—Percorrer durante o dia todas as classes, fiscalizan-
do o ensino e a disciplina e dando as providencias que se
fizerem nocessarias.

e—Observar, em particular, aos profeis ores, irregulari-
dades de ensino e disciplina, verificadas nas suas classes
ou fóra dellas.

f—Substituir, na regencia da classe, a um dosprofesso-
res, durante o dia ou sómento nas horas da ausencia deste.

g—Ter em dia e em boa guardaa escripturação e cor-
respondencia escolares, remettendo á Secretaria do Interior
até o dia 5 de cada mez o Boletim Piano e, 5 dias depois
de findo cada semestre, o Mapa Semestral dos trabalhos es-
colares e mais papeis exigidos pelo Regulamento.

h—Entender-se por escripto ou pessoalmente com as
auctoridades escolares locaes, ou com os paes e tutores so-
bre a matricula o frequencia de alumnos.

i—Organizar um «Boletim Diario» de occurroncias do
estabelecimento, onde se mencionarão o numero de alu-
mnos faltosos, a falha dos professores. visitas de auctorida-
des e particulares, casos da indisciplina e tudo mais digno
de nota, que occorrer durante os trabalhos.

O «Ponto Diario» de cada professor fornecerá as notas
com relação a cada uma das classes.

5—Tomar medidas urgentes e providencias não previs-
tas no Regulamento, no caso do occurrencias extraordina-
rias, dando de tudo conta ás auctorídades escolares e, si no-
cessario, ao Secretario do Interior.

h—Ter a seu cargo e sob soa responsabilidade a «Caixa
Escolar», e sua escripturação, promovendo o augmento da
receita o fazendo a desposa com o maximo zelo e interesse
pelos alumnos.

1 —Organizar, pelo «Livro de Ponto», a folha mensal de
pagamento aos peofessores e empregados, devendo esse do-
cumento ser visado pelo Inspector Escolar.

O mesmo documento será registrado em livro proprio e
apresentado á repartição fiscal, devendo uma 2.0 via ser re-
mettida ao Secretario do Interior.

m—Encaminhar ao governo ou a quaesquer auctorida-
dos escolares os requerimentos de licença, reclamações, re-
presentações etc. assignados pelos professores.

n—Enviar do dia 1.0 a 5 do cada mez, aos paes ou tuto-
res de todos os alumnos matriculados, o Boletim escolar de
aproveitamento, frequencia e comportamento.— Esse bole-
tim será organizado e assignado pelos professores de cada
classe, tendo o visto do director.

o—Receber da repartição fiscal .e pagar mensalmente a
• todo o pessoal, os seus ordenados,obtendo de cada paga-

monto dous recibos, um no livro proprio e outro avulso em
2. 0 via para ser romettido á 5orotaria do Interior.

Ii
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p—Lavrar os termos de posse do pessoal nomeado, em
que assignará, communicando. immediatamente ao Secre-
tario do Interior a data da posse e o dia em que o nomeado
tenha entrado em exercicio, ou em goso de licença.

q—Assistir e dirigir o canto dos alumnos e alumnas,
nas horas designadas.

Art. 7.1 O director ou directora, logo que se empossar
do cargo ou reassumir o exercicio, communicará em officio
ao Secretario do Interior.

Art. 8. • E' dever do professor:
a—Comparecer ao estabelecimento 10 minutos antes da

hora dos trabalhos e não se retirar antes que tenham sahido
todos os alumnos da sua classe.

b—Receber, no pateo ou na varanda, em fôrma, pela
ordem de numeração, os alumnos da turma que lhe foi de-
signada, conduzindo-os até á sala da aula, onde occuparão
os respectivos logares, guardando sempre . a mesma disposi-
ção. -Deverá acompanflal-os na mesma ordem, ao sahirem
para o recreio e ao se retirarem do estabelecimento.

e—Substituir o director nos seus impedimentos, caben-
do esta substituição ao professor presente que tiver mais
tempo de magisterio.

d—Executar fielmente o programma e horario de en-
sino, auxiliando o director a manter a disciplina no estabe-
lecimento.

e -Organizar o Ponto Diario inscrevendo mensalmente
no mesmo os nomes dos alumnos de sua classe. Este livro
será visado mensalmente pelo diretor, depois de lançadas as
notas de aproveitamento e procedimento.

f—Ter a sou cargo e zelar o material escolar, livros o
utensilios pertencentes á classe que dirigir.

g— Ao abrir a aula, verificar o asseio dos dentes, cabel-
los, orelhas, mãos e vestuario do alumno, fazendo observa-
ção e dando conselhos aos que não estiverem devidamente
assejados.

h -Auxiliar a direcção do Canto, quando para isso for
designado.

Art. 9. Os professores, designados pelo director, se re-
vezárão na fiscalização dos alumnos em horas de recreio,
cabendo ao professor, a cuja classe pertença o alumno, a cor-
recção de faltas commettidas.

Paragrapho unico. O professor ou professora, desi-
gnado para as horas de recreio, instruirá os alumnos nos
exercicios physicos, livres e de gymnastica, exigidos no Pro-
gramma do ensino, poilendo os mesmos ser feitos por turmas
e em dias alternados.

•"'?Art. 10. Quando faltarem dous ou mais professores, o
director tomara a regencia de uma das classes, e os alu-
mnos das outras serão distribuidos egualmente por todas as
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que estiverem funocionando, preferindo-se as de anuo igual
ou immediatamente inferior, a cujas lições assistirão.

Art. 11.-0 porteiro, que é o encarregado do jardim, terá
tambem a seu cargo zelar pela conservação do predio o suas
dependencias na parto externa. Durante as horas de traba
lhe escolar, estará á disposição do director e para qualquer
commissão fÓra do estabelecimento.

Paragrapho unico. Nos grupos de menos de 8 professores,
o porteiró ou porteira accumulará as funcções de ser-
vente.

Art. 12. A servente, encarregada de abrir e fechar o
estabelecimento, é responsavel pelo que dentro delie existir
e terá por obrigação a limpeza diaria dos aposentos, mo-
veis e utensilios do predio, sapprimento d'agua a todas as
classes e gabinetes, respectivamente ás duas divisões de alii-
mnos. Durante os trabalhos escolares ficará ao serviço do
director e professores, attndendo ás ordens destes, para os
serviços internos do estabelecimento. Logo após a retira-
da dos alumnos, abrirá todas as janeilas do prodio, fazendo
em seguidá a limpeza geral.

Trabalhos escolares

Art. 13. Os trabalhos escolares começarão ás 10 horas
da manhã em ponto o terminarão ás 2 horas da tarde. Os
alumnos do 4. 0 anno. nos Grupos, terão, porém, trabalhos
manuaes, desde 2 até 3horas da tarde.

§ 1. Nas Escolas isoladas haverá os dous intervalios
de 10 minutos para canto e o de 25 minutos para exerci-
cios physicos, podendo o professor dividir o tempo das aulas
de accordo com as exigencias de cada disciplina do dia.

§ 2.- Nessas escolas os alumnos do l. anuo poderão
se retirar ao terminar o segundo canto..

§ 3. As excursões, fóra das escolas, de que trata o
Programma de ensino, devem ser feitas pelos professores
com os alumnos, em dias e horas extranhos aos trabalhos
escolares.

§ 4. As lições de Lingua Patria, Arithmetiea, Oco-
graphia, Geometria e outras serão alternadamente feitas
com provas praticas e escriptas, em todas as classes.

§ 5.1 Cada hora precisa de aula ou recreio será avisa-
da em toque prolongado por uma campainha olectrica ou si-
neta, a cargo do director.

§ 6. 0 As maiorias determinadas para cada dia escolar
não serão substituidas, ainda que haja faltas de aula na se-
mana.

Art. 14. Os aliimnos terão no porta-chapéo o numero
determinado pelo logar que occuparom na classe, devendo
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sempre obedecer á mesma ordem de fôrma .na entrada e
na sahida, e ao passarem por cilo deixarão ou tomarão seus
chapéos, capas etc, nos cabides respectivos.

Paragrapho unico. Nas horas de Canto os alumnos se-
rão alinhados na varanda coberta, podendo uma turma
cantar na primeira hora do Programma e outra na segunda.
A que ficar em classe, permanecerá em silencio mas á von-
ade, nas salas

Art. 15. Para sahirem da classe, obedecerão aos toques
do tympano pelo professor, sendo o 1 .o para prevenção, o 2.0
para ricarom em pó, e o 3., para seguirem, sahindo primeira-
mente a lua da frente, depois a immediata etc., a um do
fundo. Acompanhados pelo professor, passarão peio porta-
chape'os até á varanda ou pateo, onde aguardarão a ordem
ii vontade para se dispersarem.	 -

Art. 16. Na classe ou em fôrma é prohibido aos alumnos:
sahir da aula., conversar, dirigir se aos coliegas, mu-
dardo legar ou do posição. Sempre que se dirigirem ao pro-
fessor, quando não chamados, levantarão o braço direito
com a mão aberta, si quizerem responder a alguma arguição.
Para fazerem uma reclamação, ou communicação, pôr-se-ão
de pé aguardando que sejam attendidos.

•	 § l.° Quando chamados a ler ou a responder, fal-o-ão
de pé.

§ 2. 0 E' expressamente prohibido aos alumnos: fumar,
cuspir no soalho ou nas paredes, fazer assoadas em re-
creio ; atirar papeis e outros objectos pelo chão ; riscar ou
sujar as carteiras, moveis, paredes etc, da escola; damnifi.
car as plantas, colhei as flores do jardim etc.

Art. 17. Os livros, utensilios, modelos etc., serão uni-
formos em todas as classes, não podendo o professor ou o
alumno adoptar outros que não sejam os roeommendados
pelo governo.

Art. 18. As substituições de que tratam o art. 6. 1— le-
tra f-; 8. 0 —letra e e 9. 1, serão mencionadas no Boletim diario
do director e no livro de Ponto, ao lado da assignatura.

Art. 19. O professor não poderá receber os seus orde-
nados mensaes, antes do ter -o visto do director no seu Pon-
to Diario.

Art. 20. Todas as vezes que o director tiver necessida-
de de fazer observação a qualquer professor sobre o cumpri-
mento de seu dever, não o noderá fazer em presença dos ala-
mnos nem dos demais professores.

Art. 21. Cada professor terá sobre sua mesa o livro—
«Ponto Diario»—, por onde fará-a chamada dos alumnos, no-
tendo os faltosos e-presentes com as letras f  p na columna
do dia. No fIm do mez, marcará, nas columnas especiaes do
aproveitamento o procedimento, as notas respectivas, das
quaes tirará as médias trirnestraes e sernestraes para serem

lançadas no livro de matricula. Esse livro será aberto o
encerrado pelo director e será numerado.

Paragrapho unico. As notas do aproveitamento ou ap-
plicação e procedimento terão os seguintes numeres: 10
optima, 6 a O boa, 1 a 5 so/frivel o O m.

Art. 22, Os Boletins diarios do director serão mensal-
mente reunidos em volume, capoado por uma folha de resumo
contendo, por somma, todas as faltas e frequencias não só de
alumnos como de professores, dias lectivos e outras notas
exigidas no Boletim mensal das Escolas isoladas, para ser
remettido ao Secretario do Interior. Esse documento substi-
tuirá, nos grupos, o Boletim mensal das Escolas isoladas.

Art. 23. No fim de cada anno será archivado, nas
classds, um caderno de trabalhos escriptos de cada ala-
mno, contendo pelo menos 1 exercicio mensal de cada dis
eiplina-, para prova do adiantamento que se for apurando no
seu ensino. Será de 100 folhas mais ou menos o em formato
almasso. Estas provas serão, cada uma, rubricadas pelo pro-
fessor e datadas e assignadas pelo alumno, devendo cada
caderno ser visado pelo director.

Art. 24. No livro de Ponto de entrada e sabida, não se
fará nota alguma além da assignatura. O director ou pro-
fessor, quando substituto de outro, assigoará pela segunda
vez o seu nome com a indicação em seguida do professor
da - turma tal, - a- quem substituir.

Art. 25. O director e o professor poderão impôr as se-
guintes penas ao alumno:

1. Advertoncia.
II. Roprehensão particular.
Iii. Idem perante a classe.	 -
IV. Privação de recreio.

- Paragrapho n'nico. No caso de desrespeito ao director
ou ao professor, compete ao inspector escolar impor a pena
de suspensão até 15 dias.

§ l.° Serão acompanhados á casa por um dos serventes,
os alumnos que, por mau comportamento ou incommodo de
saude, motivarem algum aviso ou reco.mmondação aos paes
ou tutores.

§ 2.0 Os alumoos que, ao sahirem do estabelecimento,
fizerem algazarra ou procederem mal, serão retidos, para sa-
hirem sómente depois de dispersos todos os coliegas.

Art. 26. Para faltas que exijam penas mais graves o
director officiará ao inspector escolar, reclamando a sua
presença na escola e providencias que a este competem.

Art. 27. Por faltas graves commettidas pelos professo-
res, as quaes requeiram medidas severas e providencias ur-
gentes, recorrerá o director ao inspector, ou a outra aucto-
ridade escolar superior, si não for por aquelle attendid
promptamonte.

í
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Art. 28. O director poderá suspender os serventes, tem-
porariamente, no caso de faltas graves que commetterom.

Paragrapho unico. No caso de serviços extraordinarios,
poderá contractar servente especial, que será pago pela
Caixa Escolar.

Art. 29. O professor do cada turma do 1.0 atino deverá
sempre que fôr possivel, continuar a regel-a até o quarto
anno, voltando a tomar nova turma no anno seguinte.

Art. 30. Sempre que um alumno faltar á escola ou
chegar fóra da hora marcada, o professor indagará do moti-
vo da falta e communicará ao director.— O director por sua
voz communicará pessoalmente o occorrido ao responsavel
pelo alumno, fazendo ver os inconvenientes dessa irregula-
ridade.

Paragrapho unico. Será considerado faitoso o alumno
que entrar depois da chamada ou sahir antes das horas
marcadas, sem motivo justificado.

Art. 31. Quando o professor tiver, de elucidar as suas
lições com os mappas, figuras, objectos etc. do Museu esco-
lar, poderá mandar trazer á aula a peca desejada ou leva-
rá toda a turma á sala do Museu, onde lhe fará as suas
explicações, avisando previamonto ao director.

Art. 32. Em caso de visitas officiaes ou particulares
ao estabelecimento, os trabalhos das classes não serão in-
torrompídos. Compete ao director recebel as. Cada pro-
fessor, ao ser visitada a sua sala, se levantará para cum-
primentar, proseguindo no ponto da lição.

Paragrapho unico. Si a visita for de auctoridade esco-
lar, o professor prestará a attenção e fornecerá as notas e
informações desejadas.

Art. 33. Livros, modelos e mais utensilios fornecidos
na classe pela escola aos alumnos, não poderão ser con-
duzidos para fóra do estabelecimento. A cada alumno
será fornecido sempre o mesmo livro ou utensilio, ficando
responsavel pelos damnos causados, e deverão esses objectos,
quando possivel, ter o numero do alunino.

Art. 34. Nas lições do leitura, a qualquer das classes,
o professor deverá ler, previamente. o trecho dado, cm voz
alta e com expressão, de modo a ser bem ouvido por
todos os alumnos, que o imitarão repetindo a mesma lei-
tura.

Paragrapho unico. As primeiras lições desta disciplina
não serão dadas exclusivamente por compendio; deverão
ser, quanto possivel, ministradas no quadro negro em letra
impressa e manuscripta com variados exercicios.

Art. 35. O methodo do letra vertical que o programma
exige, no ensino de escripta, será praticado em todas as
classes, som ser necessario que os alumnos mais adeantados
voltem a se exercitar nos primeiros traços. Basta que to-
dos os alumnos observem as seguintes regras, ao escrever:

Tronco erecto com o peito de fronte para a carteira, sem to-
cal-a, e os pés bem assentados no soalho.—O assento deve ter
altura de modo que ambos os antebraços fiquem em uivei, des-
cançando metaiie do comprimento delles sobre a carteira -
O papel será collocado em posição vertical, formando angulo
recto com a borda da carteira.

Art. 36. Sempre que possivel, o professor fará sua
prelecção, leitura ou arguição, de pé e em movimento pela
sala, despertando a attenção dos alunos. Cada pergunta
será cornmum a todos elles; si o primeiro arguido não
responder, o professor não a renovará, quaudo chamar ou-
tro alumno a responder a mesma,

Matricula

Art. 37. A matricula se effeetuará do dia 7 a 21 de ja-
neiro de cada anno, sendo insoriptos no livro especial os
nomes dos alumnos á medida que se forem estes apresen-
tando.

§ 1. o Como documento para a matricula, deverão os
novos matriculando trazer ao professor o pedido do pae,
tutor ou responsavel, datado e assignado por este ou a rôgo,
com a declaração da filiação, edade e residencia e si é po-
bre o candidato.

§ 2.° Nos grupos escolares o registro de matricula se
fará em um só livro, donde se extrahirão os nomes dos
alumnos para os pontos diarios de cada professor.

§ 30 No dia 21 de janeiro. ás 10 horas da manhã, o di-
rector, com a presença do inspector escolar ou sou delegado,
o dos professores, encerrará solemnemente a matricula, fa-
zendo logo em seguida ao nome do ultimo alumno inscripto
no livro, a declaração constante do modelo annexo - Da-
tando-a, assignará primeiramente o director e em seguida
os professores do grupo, e ultimamente o inspector es-
colar. No livro proprio de actas, se lavrará um termo do
modelo annexo, com todas as declarações e notas de occur-
rencias da instaliação, assignado pelos mesmos acima o mais
por alumnos e pessoas presentes.

§ 4 1 No caso de se não verificar a matricula minima
necessaria ao numero de escolas do Grupo, o termo se lavra-
rá pelo modelo annexo, fazendo-se tambóm no livro de ma-
tricula a declaração necessaria.

§ 50 Um ofílcio do director e copia do termo serão
no mesmo dia enviados ao Secretario do Interior dando-se
conta minuciosa de todo o occorrido.

§ 6. Terminado o encerramento da matricula, o dire-
ctor fará solemnemente a abertura do anuo lectivo, o cada
professor, em sua cadeira, dirigirá a palavra aos alumnos
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evidenciando a importância do facto o convidando-os a com-
parecerem desde o dia seguinte aos trabalhos escolares.

§ 7. Os professores auxiliarão efflcazmente ao director
na acquisição e alistamento de alumnos para o estabeleci-
mento.

Art. 38. Desde o dia 16 de janeiro os professores de-
verão comparecer diariamente á escola para a organiza-
ção das classes, exames dos novos matriculados, dispo-
sição de material escolar, e outras providencias para a aber-
tura das aulas em 21 desse mez.

Paragrapho unico. A frequeneia minima, diaria, nos gru-
pos é de 30 alumnos multiplicados pelo numero de escolas
do estabelecimento. Não sefido attingida essa frequoncia,
em um semestre escolar, o director communicará ao go-
verno para as devidas providencias.

Art. 39. Os alumnos transferidos de outras escolas pu-
blicas, fóra do prazo da matricula, de\'erão trazer boletim
do estabelecimento que frequentaram, assignado pelo pro-
fessor, com visto do inspector escolar da ciroumscripção
daqoeilas. Em vista desse documento se resolverá em que
classe serão incluidos. Prestarão exame, que será presidido
polo director, e delle se lavrará uma acta.

Art. 40. No livro de matricula serão mencionadas to-
das as declarações exigidas pelo Regulamento, archivan.
do-se os documentos apresentados pelo pau ou tutor.

Art. 41. O alumno matriculado conservará o numero
• do ordem do seu registro de matricula, durante todo o anno

lectivo, ainda mesmo no caso de accessoa anno superior,
ou do sua eliminação do estabelecimento. Far-so-á apenas
na columna das - observações - a nota explicativa.

Art. 42. Será eliminado da matricula o al'smno que
faltar á escola 3 mezes consecutivos.

Art. 43. Far-se-á cessar immediatamenio a frequencia
aos que contrahirem molestia contagiosa ou repugnante.
O director dará conta, immediatamonte, do seu acto ao in-
spector escolar e aos paes ou tutores dos referidos alu-
mnos.

Art. 44. Não se deverá admittir àmatricula numero
de alumnos que exceder a capacidade das salas do pre.
dio escolar.

Art. 45. Os alumnos que, na data do actual regula-
mento, estiverem cursando, nas escolas publicas, classes

•

	

	 deantadas, serão inscriptos nos a unos correspondentes ao
novo Programma de enino, completando durante o anno

•

	

	 lectivo as materias que lhes faltarem. No livro de matri-
cula será notada essa observação.
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Livros da escripturação

Art. 46. A cargo do director do grupo escolar ficarão
os seguintes livros abertos e encerrados pelo inspector es-
colar

1. o Matricula.
2. 1 Ponto diario.
3 1 Ponto da entrada e salada.
4.1 Inventario geral.
50 Bibliotheca.
6.0 Folha do pagamento.
7.0 Visitas oltieiaes, actas e termos de exames e pro-

moções.
8.° Compromissos, termo de posse o annotações do

pessoal.
9.1 Caixa escolar.
Paragrapho unico. Além destes livros poderá o dire-

ctor ter um livro do visitas para particulares.
Art. 47. O livro de inventario e o de hibliotheca con-

terão discriminadamente lançadas todas as peças de mobilia,
utensilios, livros, objectos do Museu, material escolar etc.,
de modo a justificar a qualquer momento a oxistencia exacta
dos mesmos.

Art. 48. Cada director que substituir a outro passará
recibo nestes duos livros, com a declaração do achar exacta
ou não sua escripturação, observando-se quanto aos mes-
mos tudo quanto preceitua o n. IV do art. 72 do Regulamento

Exames e promoções

Art.49. No dia 16 de novembro, os professores (lo to-
das as classes se reunirão sob a presidencia do director o
organizarão, peio livro de matricula, uma lista dos alumnos
de cada anno do curso que tenham a MÉDIA ANNuAL de no-
tas de aproveitamento ou applicação superior a 4 pontos,
comprehendendo as de todas as disciplinas.

Paragrapho unico. Os alumnos de MÉDIA ANNuALinfe-
nor a 5 pontos não serão chamados a exame e continua-
rão no anno do curso que frequentava,m.

Art. 50. Organizadas as listas de que trata o artigo
precedente, o director marcará o primeiro dia util para se
effectuarem os exames, convocando os alumnos alistados
as auctoridades escolares, podendo assistir ao acto quaes-
quer outras pessoas.

1
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1.0 O exame será unicamente oral, salvo quando a

mesa exigir outras provas, devendo cada alumno ser
arguido sobre todas as materias do anno, pelo professor da
cadeira e por um examinador nomeado pelo inspector, com
assistencia desta auctoridade ou seu delegado e do director.

§ 2.0 Terminados os exames de cada anno do curso, os
examinadores, com audiencia do inspector escolar, darão nas
listas dos examinandos a nota de approvação mantendo,
baixando ou elevando aMflrxtA ANNUAL.

§ 30 Os alumnos que não mantiverem em exame ao
menos a média 5, terão a nota de não preparados.

§4. 0 Ojulgamento pelas notas das médias annuaes
será:

a) Média, 5— simplesmente;
b) Média, 6 a 9 - plenamente;
e) Média, 10 - distincção.
§ 5. O caderno de trabalhos mensaes de cada alumno

deverá constituir prova para o julgamento dos seus exames.
Art. 51. No livro de matricula, na linha das observa-

ções correspondente ao nome do alumno approvado em
qualquer dos annos, se lançará a nota respectiva. Em se-
guida lavrar-se-á uma acta em que se mencionem todos os
nomes, discriminadamente por annos do curso, grãos de ap-
provação e mais occurrencias da solemnidade. —Essa acta
será assignada pelo director, por todos os professores, exa-
minadores e pelo inspector escolar.

Art. 52. O director designará um dos dias seguintes
para entrega solemne dos certificados aos alumnos que termi-
narem o curso, devendo assistira esse acto as auctoridades
escolares presentes na localidade e mais pessoas convidadas.

§ 1.0 Os certificados conferidos aos alumnos que termi-
narem o curso serão impressos, conforme o modelo annexo e
conterão a assignatura do director, dos examinadores, do
professor da turma e do inspector. escolar.

Art. 53. No ultimo dia util de junho cada professor or-
ganizará as MEDIAS SEMESTRAES de aproveitamento dos seus
alumnos, comprehendendo todas as disciplinas, e fará uma
lista dos que tiverem obtido lO PONTOS, para ser esta entre-
gue ao director. Este convocará uma reunião de todos os

- professores, á qual assistirá tambem o inspector escolar.
Assim reunidos, promoverão ao anno superior todos os
alumnos das referidas listas, lavrando-se uma acta assigna-
da por todos os presentes.

Paragrapho unico. Os alumnos promovidos, frequenta-
rão de julho em diante as classes do anno superior ao que
cursavam.
, Art. 54. No caso de se apresontarema exames flnaes, em
qualquer escola, meninos não matriculados, estes deverão
trazer requerimento despachado favoravelmente polo Secre-

- 1 . -
tarjo do Interior, que por sua vez terá offioiadoao director
ou professor commnnioando o facto.

§ 1.- O candidato será submettido a exame, logo que ter-
minarem os dos alumnos do curso, devendo servir a mesma
banca examinadora, presidida sempre pelo Fiscal tcchnico
ou, em sua falta, por pessoa designada pelo Secretario do
Interior.

§ 2. Lavrar-se-á, no livro competente uma acta espe-
cial, com as mesmas formalidades, o com todas as declara-
ções de nome, idade, filiação, escola a que pertence etc.,
o a nota de approvação que obteve, communicando-se em
seguida o facto ao Secretario do Interior, acompanhado o
officio do uma copia da acta e de provas escriptas de cada
materia em que for examinado o candidato.

Bibliotheea e Museu escolar

Art. 55. A Bibliotheca da escola, para uso exclusivo dos
professores e alumnos, se comporá especialmente de obras,
publicações e revistas de ensino e educação, as quaes serão
adquiridas por donativos e, quando possivel, com o auxilio
da CAIXA. ESCOLAR.

Paragrapho, unico. Nenhum livro será retirado para
consulta fóra do estabelecimento, sem recibo do professor,
que o assignará tambem para os seus alumnos.

Art. 56. O Museu escolar se desenvolverá com -o con-
curso e esforço dos proprios alumnos, os quaes deverão pro-
curar obter productos novos, amostras de mineraes e de ma-
deiras, insectos, plantas etc., adquirindo nesse trabalho co-
nhecimentos praticos,

Paragraplio unico. A conservação, organização e até
mesmo a distribuição dos specimes por secções, ficará quan-
to possivel a cargo dos alumnos mais adeantados, os quses
se revezarão em turmas pequenas para esse trabalho, fàra
das horas escolares, e, sempre acompanhados do seu pro-
fessor.

Art. 57. As exposições repetidas de productos indus-
triaes o até mesmo agricolas devem ser postas em pratica
nos Grupos Escolares, por iniciativa dos alumnos o sob a
direcção dos professores.

Paragrapho unico. O producto em dinheiro dos artigos
destas exposições, adquirioos por particulares ou poio pro-
prio governo, constituirá receita da CAIxA ESCOLAR e será
arrecadado pelo director.

1
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Caixa Escola.-

Art. 58. A cargo do director e sob sua exclusiva respon-
sabilidade poderá ser creada uma CAIXA ESCOLAR, para occor-
rer as pequenas despesas do estabelecimento, de expediente
õ auxilies aos alumnos prbres.

Paragrapho unico. A soa escripturação, simples e clara-
deve ser feita em livro especial com —debito e credito—, ex-
trahindo-se em cada mez o saldo, que será communicado ao
governo com todos os esclarecimentos da receita e despesas
mensaes.

Art. 59. A receita do Caixa Escolar se constituirá, prin-
cipalmente das seguintes verbas

a) gratificação que deixar de ser paga nos ordenado-, 'lo
pessoal docente e administrativo do Grupo, quando cir li-
cença, ou por faltas não abonadas.

b) Donativos em dinheiro por parte dos particulares.
e) Producto de exposições, kermesses e outras fontes de

receita, promovidas pelo director, professores e alumnos.
d) Todas as outras fontes que o governo auctorizar ou

o director conseguir.
Art. 60. As despesas auctorizadas a fazer pela Caixa

Escolar, são
a) Fornecimento de material escolar a alumnos pobres.
b) Idem de roupa e calçado aos mesmos.

• e) Assistencia medica aos alumnos em caso de molestia
grave, quando os pacs não tiverem recurso algum.

d) Acquisições para o Museo escolar e Bibiliotheca.
e) Beneficiamento do material escolar, do jardim, pre-

dio etc.
Art. 61. Nenhuma desposa superior a 100$000 será fei-

ta pela Caixa Escolar, sem que se obtenha permissão
previa do Secretario do Interior, a quem será dia soli-
citada.

1)iposicões Geraes

Art. 62. No fim de cada anno o director organizará
um relatorio circumstanciado de todo o movimento do Grupo
Escolar que dirige, enviando-o ao Secretario do Interior.
Esse rolatorio deverá comprehender principalmente:

a) Estatistica dos professores, quanto á frequoncia, clas-
se que regem, alumnos que devam ser approvados, licenças
obtidas etc.

b) Idem dos alumnos, em resumo, quanto á idade, sexo,
matjicula, anno que cursaram, freqtiencia, nacionalida-
de etc.

e) Trabalho escolar. 'nelhoramonto a fazer na parto do
ensino e na parte material.

cl) Relação do material escolar existente, livros de ensi-
no e mais objectos fornecidos pelo governo. especiUcando os
que se inutilizaram e os que se precisam adquirir.

Paragrapho unico As listas para esta relação serão
fornecidas ao director pelos professores de cada classe.

Art. 03. O director de accordo com os professores,
determinará o processo de promios do animação aos alumnos,
preferindo o que mais vantagens offerocer ao aproveita-
mento do ensino e comportamento.

Art. 64. No caso de ausencia de um ou mais professo-
res, por mais de 8 dias, o director offlciará ao Secretario do
Interior, indicando ou pedindo substituto, sem que por
isso fique interrompido o ensino, até o oxercicio do novo
designado.

Art. 65. Os alumnos o alúmnas de grupo ou escola iso-
lada poderão adoptar uniforme para seu uso diario den-
tro do estabelecimento e nas reuniões ou festas em que te-
nham de se apresentar incorporados.

Art. 66. Em todos os dias do trabalho escolar será has-
teada na fronte do edificio a bandeira nacional, a qual será
recolhida logo que terminarem os mesmos. Uma commissão
de 2 alumnos revezadamente, determinada pelo director, se
encarregará dessa obrigação, semanalmente.

Art. 67. São extensivas ás Escolas isoladas todas as dis-
posições deste Regimento que forem applicaveis ás mes-
mas, quer se trate da sala e dêpendencias da escola, disci-
plina, trabalhos escolares, deveres dos professores, matri-
cula, exames, promoções, etc., quer de instituições o prati-
cas que possam nellas ser admittidas.

§ 1.0 Para melhor execução do Programma de ensino
nas Escolas isoladas, na parte do Diario das aulas, vem
•aunexo a este Regimento um quadro de distribuição das
materias nos quatro annos de curso. Entretanto cada pro-
fessor dessas escolas poderá organizar o seu horario con-
forme as necessidades do ensino, desde que não altere ou
substitua as materias exigidas para cada dia.

§ 2.° Conjunctamente com as lições de Leitura poderão
ser ministradas outras disciplinas como: LinguaPatria, Moral,
Ensino Civico o Hygiene etc, escolhendo o professor, para o
dia, trechos de leitura que aproveitem a essas matorias.

§ 3o Para os exercicios escriptos ou praticos o profes-
sor deverá preparar, previamente, as lições do dia seguinte,
escrevendo os pontos no quadro negro ou fornecendo op-
portunamente os dados aos alumnos, como sejam: assum-
ptos para composição de phrases, descrpções e narrativas,

D. M.-2
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preparo de cartas, o,9lcios, recibos, sobrescrzptos, requ
tos, credieos e mais documentos usuaes, para Lingua Ptria;
contagem de objectos, escripta de algarismos e numeros, pro-
blemas, organização de facturas com sommas e multiplica-
ções,para Arithmetica; descripções do accidentes geographicos,de urna viagem simulada, a principio com auxilio do mappa
etc.,para Geographia; reproducções do pequenos factos hss-
toricos, para Historia; narrativas com a deducção moral ou
civica do acontecimentO etc, para a Instruccão Moral e
Civica. Esses dados serão fornecidos com maximo criterio,
attendenclo ao adeantamento de cada classe.

§ 4. 0 O canto e os exeroicios physicos especiaos serão
dirigidos pelos proprios professores, aqueile dentro da sala
da aula e estes ao ar livre.

§ 5. Para os exercicios do pratica e escriptos, Canto
e ixercicios Physicos, o professor se utilizará, dos alimnos
de melhor nota de cada classe, encarregando-os da disci.
plina e inspecção dos trabalhos, emquanto estiver elle occu-
pado na regencia das outras classes.

§ 6. Os professores adjuntos ou auxiliares terão as
attribuições e trabalhos que lhes designar o professor da
cadeira, cabendo a este a direcção e distribuição das classes
e a disciplina como julgar mais conveniente.

Art. 68. Os grupos ou escolas serão designados pela
numeração de ordem cm cada localidade, salvo quando tive-
rem denominação especial dada polo Secretario do Interior.

Alt. 69. E' prohibido ao professor fumar dentro da
sua escola.

Disposições transitorja

Art. 70. Aos alumnos, ainda em idade escolar, que tenham
approvação em exame final por qualquer das escolas publi-
cas do Estado, é permittido mediante requerimento ao dire-
ctor ou professor, matricularem-se novamente, frequentando
o 4.° anuo para completarem o curso primarjo com as ma-
terias do actual Programma de ensino.

Art. 71. Não sendo possivel ao governo enviar até 21 de
janeiro de 1907, a todas as escolas os livros de Matrícula ePonto JJiario, poderão os professores, que não os tiverem re-
cebido em tempo, fazer a inscripçâo e notas dos alumnos e
termos de instaliação em folhas avulsas, para serem oppor-
tunamento copiados e roassignados nos livros competentes.

Art. 72. Não poderá ser matriculado o alumno que
não tenha ainda attingido áedade escolar, emborafigu-
rasse na iatricula anterior a este Regulamento.

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes, em 2
de janeiro de 1906.

Manoel Thamaz de Carvalho BriUo.
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Distribuição diaria das materias do pro
gramnia de ensino pelos quatro anHos
do curso escolar, nas Escolas Isoladas

SEGUNDA-FEIRA

Leitura e Lingua Patria ao 1.0 anno; Escripta ao 2. 0 ; Exer.
cicio de arithmetica ao 30 e ao 40 - Leitura e Lin-
gua Patria ao 2 0 anuo, com assistencia do 3.0 ; Exer-
cicio de Arithmetica ao 1.0 ; Estudo ao 41

CANTO - Geographia e Historia do Brasil ao 3. 1 anno, com
assistencia ao 4. 0 ; Escripta ao 1 .o Exercicio de Ari-
thmetica ao 2. 0 - Arithmetica ao 1.0 anuo, com assis-
tencia do 2.0 ; Trabalho manual ao 3. 0 ; Exercicio
dó Desenho ao 40

nxEacrclos PHYSICOS - Goographia e Historia do Brasil ao 1.0
anno, com assistencia do 2.°; Exercicio de Desenho
ao 3.1 e de Geometria ao 4.°-Arithmetica ao 3. 1 anuo,
com assistencia do 4.°; Exercicio de Arithmetiea ao I.°
e ao 2.°.

CANTO - Leitura e Lingua Patria ao 1.0 anuo ; Exercicio do
Geometria ao 3. 0 ; Trabalho manual ao 4. 0 e ao 2. 0-Lei-
tura e Lingua Patria ao 4. 1 anno; Exercicio de Geo-
graphia ao 3.°; Exercicio de Arithmetica ao l.°; Ex-
ercicio de Lingua Patria ao 2.0.

EERÇA-FEIRA

Geometria e Desenho ao 4. 0 anuo; Exercicio de Lingua Pa-
tria ao 3. 0 e ao 2.°; Escripta ao 1.° - Arithmetica ao
1.0 anuo, com assistencia do 2. 0 ; Escripta ao 3. 0 ; Exer-
cicio de Arithmetica ao 40•

CANTO - Geograpbia e Historia do Brasil ao 3. 0 anuo, com
assistencia do 4. 0 ; Escripta ao 2. 0 ; Exereicio de Ari-
thmetica ao 1 . 0 - Arithmetica ao 3. 0 anuo, com assis-
tencia do 4. 0 ; Exercicio de Geographia ao 2.°; Exer-
cicio de Arithmetica ao 1.0.

ExERCIdos Pwsicos - Leitura e Língua Patria ao 1.0 anuo;
Exercicio de Desenho ao 3.°; Exercicio de Geographia
ao 4. 0 ; Trabalho manual ao 2. 0 - Arithmetica ao 2.1
anno, com assistencia do 3. 1 ; Trabalho manual ao 4.0.

CANTO - Geographia e Historia do Brasil ao 2.° anno
Escripta ao 3.0 o ao 40; Leitura e Lingua Patria ao
3o auno, com assistcncia do 4.°- Exercicio de Arith-
metica ao 2

1
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QUARTA-FEiRA

Leitura e Instrucção moral e cívica ao 1.0 anno, com assis-
tencia do 2 1 ; Exercício de Geometria e Desenho ao
3.°; Escripta ao 4.0-Arithmetica ao 2. 0 anuo, com as-
sistencia do 3. 0 ; Escripta ao 1.0; Exercício de Geome-
tria e Desenho ao 4.0.

CANTO - Leitura e Instrucção moral e cívica ao 3. 0 anuo,
com assistencia do 4.0; Trabalho manual ao 1.0 e ao
2. 1 - Arithmetiea ao L° anuo, com assistencia do 2.°;
Trabalho manual ao 3. 0 e ao 4.°.

ExERCICIO5 Puysicos - Arithmetica ao 4. 1 anuo; Exercício
de Arithmetica. ao 1.0 ; Exercício do Arithmetica ao
2.° e ao 3.° - Gcographia e Historia do Brasil ao 3.1
anno, com assistencia do 4. 1 - Exercício do Língua
Patria ao 2. 0 anuo; Escripta ao 1.0.

CANTO - Leitura o Lingua ,Patria ao 1.0 anno, com assisten-
cia do 2°; Estudo ao 3. 0 e ao 4•0 - Geometria e de-
senho ao 4. 1 anuo; Exercício de Arithmotica ao 3.°
Escripta ao 2.1.

SEXTA-FEIRA

Leitura e Língua Patria ao 1.0 anuo; Escripta ao 2.- e
ao 4.'; Exercício de Arit1metica ao 3. - Leitura o
Língua Patria ao 2.° anno, com assistoncia do 3. 0 ; Es-
cripta ao 1.0; Exercício de Geometria e Desenho
ao 4.°.

CANTO - Arithmetica ao 1.0 anno; Exercicio do Arithme-
tica ao 20 anno; Trabalho manual ao :3.0 e ao 4.°- Lei-
tura e instrucção moral e cívica ao 4. 1 anno, com assis-

toncia do 3. 0 ; Exercício do Arithmetica ao 1. 0 ; Exerci-
cio do Língua Patria ao 40.

ExERcrcIos p iivsicos - Geographia e Historia do Brasil ao
1. 0 anuo, com assistencia do 2.°; Exercido de Historia
do Brasil ao 3. 1 e ao 4•0 ; Exercício de LinguaPatria
ao 2. 1 - Historia Natural. Physica e Hygiene ao 1
anno, com assistencia do 2.° ; Exercício de Liugua
Patria ao 3. 1 ; Exercício de Arithmetica ao 4.°.

CANTO - Historia do Brasil ao 2.- anuo, com assistencia do
3.°; Exercicio de Geographia ao 4. - Historia natural,
Physica e Hygiene ao 2.- anuo, com assistancia do 3.";
Exercício de Geometria ao 4,*.

QUINTA-FEIRA

Gcographia e Historia do Brasil ao 1.0 anuo; Exercício de
Desenho ao 4.° ; Escripta ao 2. 1 o ao 3. 1 - Leitura e
Língua Patria ao 2. 0 anno, com assistoncia do 3. 1 ; Escri-
ptaao 1.°; Exercício de Geometria ao 4.°.

CANTO- Geographia e Historia do Brasil. ao 2. 1 anuo, com
assistenciado 3.°; Trabalho manual ao 4.°e ao 1 . 0 -
Arithmetica ao 1.0 anno; Trabalho manual ao 2. 1 e ao
3. 0 ; 'Exercicio de Historia ao 4.°.

ExERcidos PHYSIC0s - Leitura e Língua Patria ao 1.0 anno;
Exercício de Língua Patria ao 2. 1,ao3. 1 e ao 4. 1 -Ari-
thmetica ao 2.0 anno; Exercício de Geographia ao 3.0
e ao 4. 0 ; Exercício de Arithmetica ao 1.0.

CANTO - Arithmetiea ao 3.* anuo, com assistencia do 4.°;
Exercício de Arithmetica, ao 3 1 e ao 2. '-Leitura e His-
toria natural, Physica e Hygiene ao 4. 1 ; Exercício do
Historia do Brasil ao 3. 1 e do Geographia ao 2.°.

SABBADO

Historia Natural, Pliysica e Hygieno ao 4. anuo; Escripta
ao 1.0, ao 2.°eao 3.1-Arithmeticaao2. 0 anuo, com as-
sistencia do 31; Exercício de Geometria ao 40; Tra-
balho manual ao 1.

CANTO - Leitura o Língua Patria ao 1.o auno, com assis-
tencia do 2. 0 ; Trabalho manual ao 3. 1 e ao 4. 0 -
Arithmetica ao 1. 0 anuo, com assistencia do 2. 0 ; Ex-
ercicio de Geometria e Desenho ao 3. 0 e de Geogra-
phia ao 4.°

1'XERCICIO5 puysicos - Arithmetica ao 30 anuo, com assis-
tencia do 4•0; Exercício de Arithmetica ao 1.0; Ex-
ercicio de Língua Patria ao 2. 0 - Geographia ao 1.
anno, com assistencia do 2.°; Exercício de Geogra-
phia ao 3.' e de Desenho ao 4•0

CANTO - Leitura e Língua Patria ao 4. 0 auno; Exerci-
cio de Arthmetica ao 30; Trabalho manual ao 2.0
- Historia do Brasil ao 3. 0, com assistencia do 40
Exericio de Língua Patria ao 2.1



- 24 -
—25—

MODELOS

TERMO DE ENCERRAMENTO DA MATRICULA

- No dia 21 de janeiro de 1907, foi esta encerrada de-
pois de se haverem matriculado ... alumnos,

Data.
Assignatura do professor.

»	 » inspector escolar.

TERMO DE NÃO INSTALLAÇAO DA ESCOLA

No dia 21 de janeiro de 1907, foi encerrada esta ma-
tricula, não podendo a escola ... ser instailada por se te-
rem apenas matriculado tantos (por extenso ) alomnos.

Pelo que lavrei este termo que, assignado tambom pelo
inspector escolar F..., vae remetticlo, com a copia da ma-
tricula, ao Secretario do Interior.

21 de janeiro de 19...
O professor...
O inspector escolar.

TERMO DE INSTALLAÇkO DA ESCOLA

- No dia 21 de janeiro de 1907, estando presente o
inspector escolar (municipal ou districtal) F..., foi insta!-
lada a escola do sexo.., do districto de.... regida pela pro-
fessora F...

(Póde-se descrever aqui a solemnidade1da installaão).

Verificou-se a presença dos alumnos matriculados F. F.
F..., em numero de...

Vae este assignado pelo professor, pelo inspector esco-
lar, pelos alumnos (que já o puderem fazer) e tambem por
F. F. F., presentes ao acto da installação da. escola.

Districto de... 21 de janeiro de 1907.
(Assignaturas).

PEDIDO DE MATRICULA

Solicito a matrictt1a do menino F... meu filho (ou filho
de F...), com ... annos de edade, residente em.. • e que
é pobre.

de janeiro de 19...
Arogo de..............................................
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CERTIFICADO DE APPROVAÇÃO

AO ALUMNO... filho de..., nascido aos.., dias de... de
1... em..., residindo actualmente em... e que frequentou
as escolas primarias... durante... annos e... mezes.

CONFETIE-SE este certificado de approvação (Simplesmen-
te, Plenamente ou Com distincçho,) em todas as materias
que constituem o actual programma de ensino do curse
Primario no Estado do Minas Geracs.

(Data e assignatura do director e professor do grupo cri
da EscolaSingular, rio inspector Escolar e do aJiimno ).

BOLETIM DIARIO

(META OU UMA FOLHA DE PAPEL)

....Grupo Escolar de.........em... de ....... dc 19...
Professores
Compareceram hoje os professores das cadeiras l.a......

faltandoo ............... da, ...... e........
are................................ ........... que avisaram
ou não...........

Alumnos

Estiveram presentes ..... alumnos, faltando.........da
cadeira, ....... e.....da ........... (nomes dos faltosos por
extenso)

OCOURRENCIAS

do ..... ...... de 19...
O director,

DECRETO N. 1.970 —DEI 1 DE JANEIRO DE 1907

Distribue creditos para a Secretaria das Finanças, no semestre de
janeiro a junho de 19U7

O doutor Presidente do Estado do Minas Geraes, na con-
formidade do art. 120 do regulamento que baixou com o
decreto n. 942, de 10 de junho de 1896, resolve approvar o
quadro que a este acompanha da distribuição de creditos
para as despesas a l earg6 da Secretaria das Finanças no
semestre de janeiro a junho de 1h07, e determina que, pela
mesma Secretaria, sejam effectuado.s, em termos, os respe-
ctivos pagamentos.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Goraes, em
Belio Horizonte, li de janeiro de 1907.

JOÃO PINHEiRo DA SILVA.

Dr. João Braulio Moinhos de Vil/sena lunior.

t&usulro .!a ditribuiçísD de cred:itos para as des.
pesas da Secretaria das Finanças no sei.estre
deaneiro a unho de 1907.

	Natureza da despesa	 Credito para De orçamento
o semestre	 Lei n. 440, de

2 de outubro
-	 de 1906.

1 Secretaria das Finan-
ças:

a) Pessoal ............	 S9:9lOjOOO	 179:820000
h) Expediente, passes

	

e telegrammas	 14:000$000	 28:000$000
II Recebedoria do Minas

na Capital Federal:
a) Pessoal ............ 	 69:900000	 139:800000
h) Expediente e alu-

	

guel do predio	 4:500000	 9:000000
III Serviço da divida fun-

dada:
a) Juros ..............l.776:354798 	 3.552:709$597
b) Amortização ....... 	 72i:284$000 1.450:568000

IV Gratificação e porcen-
tagem a coliectores

	

e ess,rivãos .........150:137O00	 300:274000
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XXIV Compra de vaccina an-
ti-carbunculosa..... 	 10:300000	 20:600$000

• XXV Fiscalização de feiras
de gado ............	 1 1:400000	 22:800$000

XXVI Ensino agricola e zoo-
technico, intro d a - -
cção de reproducto-
res, acquisição de se-
mentes e mudas de
plantas e mais ser-
viços concernentes
ao desenvolvimento
economico do Es-

tado .. ......... ... .	 60:000$000	 120:000$000

	

XXVII Obras Publicas.......250:000$000 	 500:000$000

4.049:618$178 8.099:236358
2_1 secção.—Secretaria das Finanças, 30 do dezembro de

1906.—A rthur Leite_Visto, F. Eherftlg.

DECRETO N. 1.971 - DE 17 DE JANEIRO DE 1907
o

Approva o regulamento para execuçto da lei n. 436, da 24 de se-
tembro de 1006

O Presidente do_ Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do Es-
tado, resolve que para execução da lei n. 436, de 24 de se-
tembro de 1906, se observe o regulamento que com este

	

260:820$000	 baixa, assignado poio Secretario de Estado dos Negocios do
Interior.

	

9:000$000	 Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 17 de janeiro de 1907.

7:380$000
JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

26:780$000

50:000$000
lO:000$000

20:000$000
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V Fiscalização especial
das rendas internas

VI Pessoal das recebedo-
rias e pontos fiscaes

VII Porcentagem a estra-
das de ferro........

VIII Alugueis de casas para
recebedorias e pon-
tos fiscaes ...........

IX Juros de omprestimos
do orphãos, da caixa
economjca e de fian-
ças ......... .........

X Imprensa Offlcial:
Pessoal o material, in-

clusivé impres s ã o
gratuita das publica-
ções da Faculdade
aavre ao Direito	 100:940000

XI Reposições e restitui-
ções ................. 	 lO:000$000

XII Aposentados e refor-
mados ...............	 118:102$380XIII Impressão de estampi-
lhas e talões	 3:000$000

XIV Exercicios findos	 30:000$000
XV Custas em causa da

Fazenda ...... .....	 8:000$000
XVI Eventuaes .............	 5:750S000

XVII Empregados em dispo-
nibilidade ..........67:l25000

Xviii Directoria Geral de
Agricultura, Viação
e Industria:

a) Pessoal e Prefeitos
de Caxambú o Poços
de Caldas ..........	 130:4l000o

b) Expediente da Dire-
ctoria................4:500$000

XIX Janta Commercjal -
Pessoal e expediente 	 3:690000

XX Representação do Es-
tado junto ás com-
missões dos Estados
vizinhos ........... .13:38Ø00O

XXI Immigraçfto e coloni-
zação ...............	 25:000S000

XXII Colonias inIigenas	 5:000$000
XXIII Medição e demarcação

de torras ...........	 10:000$000

1

20l:8800OO

.2O:O00000

236:204$761

6:000$000
60:000$000

16:000$000
11:500$000

134:250$000

	

87:440$000	 174:880000

	

124:825000	 249:650000

	

87:800$009	 175:600$000

	

12:870000	 25:740$000

	

40:000$000	 80:000$000



Reg-ulaineuto a que se refere o Decreto Ri. 1.9T1
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CAPITULO 1

DOS ELEITORES

Art. 1. Terão votos nas eleições estad.oaès e munici-
paes os eleitores alistados segundo a legislação federal.

Art. 2. Logo que esteja concluido o alistamento geral,
a que se refere o artigo anterior, o escrivão que houver
servido nos trabalhos respectivos delie extrahirá óopia au-
thentica, que remetterá ao juiz de direito da comarca.

Art. 3. Recebendo a copia, cuja remessa ordenará em
caso do omissão o juiz de direito, trinta dias depois de
lindo o alistamento geral, organizará as listas especiaes dos
eleitores domiciliados em cada districto de paz, por ordem
alphabetica, mantendo o numero de ordem que tiverem no
alistamento geral.

§ 1.° Estas listas serão revistas annualmento e altera-
das de accordo com a revisão do alistamento geral, obser-
vado o disposto neste artigo.

§ 2.° Organizadas as 'listas, serão ellas publicadas por
edital e pela imprensa, onde houver, e lançadas em livro pro-
prio, com um termo de encerramento, assignado polo juiz
do direito, que numerará e rubricará as folhas do mesmo
livro.

Art. 4.0 Nas comarcas de mais de um municipio, o juiz
de direito organizará as listas de cada um em dias suecos-
si-vos.

§ 1.o Para cada municipio haverá um livro especial
para os fins do art. 3. 1 § 20.

§ 2.0 O edital a que se refere o citado art. 3•0 § 2. 0 será
publicado na séde do municipio que não fôr séde decomar-
ca, enviando-o, 'para esse effeito, o juiz de direito á aucto-
ridade judiciaria alli existente (juiz municipal ou juiz do
paz).

CAPITULO -II

DOS TITULOS

Art. 50 Para o exercicio do voto nas oleiç5es esta-
doaos o mnnicipaos servirão os titulos de eleitores expedi-
dos segundo a Legislação Federal.

DOS RECURSOS

Art. 6.° Do acto do juiz do direito na organização das
listas especiaes de cada districto, haverá para o Tribunal
da Relação recurso sem effeito suspensivo

1 da inclusão de eleitor de um em outro districto, in-
terposto polo proprio interessado para o effoito de ser in-
cluido no iistricto do seu domicilio; e interposto por qual-
quer eleitor do municipiO, para oflin de ser corrigido o
errO

II da inclusão de pessoa não alistada nos termos do ar-
tigo 1., interposto pela pessoa ineluida ou por qualquer
eleitor;

III da exclusão ou não inclusão de eleitor, interposto
pelo interessado ou por qualquer eleitor ( Lei n. 371, de
1903, art. 13 §4.).

Paragrapho unico. No caso de exclusão, interposto o
recurso pelo prejudicado, ficará sem effeito qualquer outro
(Lei 371, art. 13 § 4.).

Art. 7•0• o recurso será interposto dentro do prazo de
15 dias, contados da publicação do edital do que trata o art.
30 § 2.-, por termo pedido ao escrivão ou por simples pe-
tição e não poderá referir-se a mais de uma pessoa.

Art.. 8,.. Interposto o recurso, observarse-á o disposto
no art, 27 § 1., 2., 3. e 5. e art. 28 e seus §, do decreto
1.637, de 8de outub4'o de 1903.

Artigo 9. Decididos os recursos, serão os autos devol-
vidos ao juiz de direito, independentemente de traslado, de-
pois de registrado o accordão.

Artigo 10. O juiz de direito, em vista das decisões do
Tribunal da Relação, mandará fazer, mediante termo por
elle assignado no livro proprio (art. 3. 0 § 2 0 ) as devidas
correcções nas listas especiaes dos districtos, dando disso
conhecimento aos interessados por editael o pela imprensa,
onde a houver, observado o disposto no art. 4. 0 § 2°.

Paragrapho unico. Si já tiverem sido expedidas as co-
pias de que trata o art. 13, o juiz de direito declaral-as-á
sem efeito e fará expedir novas, com as correcções a que
se 'refere este artigo.

1
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CAPITULO IV

DAS ELEIÇÕES

Artigo 11. Para as eleições eatadoaes e municipaes, con-
tinuam em vigor as leis do Estado, consolidada nos Titulos
II, III e IV. Cap. l.°, do Regulamento n. 1.637, de 8 de ou-
tubro de 1903, observadas as modificações deste Regulamento.

Artigo 12. As eleições serão feitas por districtos de
paz, qualquer que seja o numero de eleitores i ellõ alistados.

§ 1.0 Na mesma occasião em que orgaiÁizar as listas
especiaes (arts. 3 ° e 4. 0), o juz de direito fará a divisão dos
districtos em secções u a designação dos ediflcios em que
deverão reunir-se as mesas eleitoraes, dando a este acto pu-
blicidáde por editaes e pela imprensa, onde a houver.

§ 2. Os eleitores votarão no districto do seu domici-
lib, de accordo, porém, com a lista especial e copias par-
ciaes (arts. 3. e 12) que, prevalecem até a seguinte revisão
(art. 30. § 1.).

§ 3. Havendo mais de 250'.eleitores em um districto,
será elie dividido em duas ou mais secções, de modo a não
conter cada uma mais de 250 eleitores.

Art. 13. Quinze dias antes da primeira eleição que se
seguir á organização ou revisão das listas especiaos, man-

ardá o juiz de direito dellas extrahir tantas copias quantas
sejam as secções de cada districto, contendo cada copia os
nomes dos eleitores que devem votar na secção que cila
se referir.

§ l. Estas copias, devidamente autilonticadas pelo re-
ferido juiz, serão remettidas aos presidentes das mesas elei-
toraes, servirão até a revisão e ficarão, depois de cada elei-
ção, sob a guarda do escrivão de paz do districto.

§ 2.- Em caso de não recebimento ou de desappareei-
monto das copias, o escrivão de paz ou os presidentes das
mesas eleitoraes farão a sua requisição ao juiz de direito.

CAPITULO V

DIS?OSIÇES TRANSITORJÂS

Art. 14. As eleições do deputados e senadores para a
5a legislatura do Congresso Mineiro terão logar no dia 10
de março do corrente anno.

Art. 15. Nas referidas eleições, terão votos os eleitores
do alistamento que serviu' nas ultimas eleições geraes para
o Congresso Nacional.

§ 1.' Para o effeito do disposto no art. 12, § 2.' deste
Regulamento, no dia 20 de fevereiro deste anno o juiz de

-

direito fará a divisão dos districtos em secções, doei gnar
os edificios para funccionamento das mesas eleitoraes e or-
ganizará as listas especiaes, de accordo com o referido alis-
tamento.

§ 2.- As copias de que trata o art. 13 deste Regula-
mento serão immediatamente enviadas aos presidentes das
mesas elei toraes -

§ 3.- As listas especiaes de que trata o § 1. poderão
ser lançadas em cadernos avulsos, devidamente numerados
e rubricados pelo juiz de direito.

§ 4.- Vigorarão esta divisão das secções e estas listas
especiaes até a sua revisão.

Art. 15. A apuração geral das eleições a que se refere
o art. 14 deverá estar concluida a 1. , de maio deste anno,
observadas as disposições do decreto 1.637, de 1903, Título
lI, Cap. IV, Secções l., 2: e 3.

Art. 16. A primeira revisão das listas parciaes (art. 3.,
§ 1. -) será feita depois de concluida a revisão do alista-
mento federal do corrente anno.

Art. 17. Este regulamento entrará era vigor desde a
data do sua publicação.

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrario.
Secretaria de Estado dos Negocios do Interior do Estado

de Minas Geraes, em Belio Horizonte, 17 de janeiro de 1907.
—Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 1.972—DE. 17 DE JANEIRO DE 1907

Auctoriza a substituição de apolices ao portador por ti'tulos nomi-
nativos

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe é conferida polo art. 57 da Constituição do
Estado, e tendo em vista diversas reclamações de possui-
dores de apolices ao portador, sobre a facilidade de possivel
falsificação de semelhantes titules e seus respectivos cou-
pons; e considerando tambem que a sua cotação na Bolsa
tem sido inferior á das apolices nominativas, o que indica
maior confiança nestas, resolve auctorizar o Secretario de
Estado dos Negocies das Finanças a fazer a substituição das
apólices ao portador dos valores de 1:000$000 e 500$000, emit-
tidas de accordo com o decreto n. 1.433, de 21 de dezembro
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do 1900, por titules nominativos dos mesmos valores, fazen-
do para osso lima riecessaria omissão.

O Secretario de Estado dos Negocies das Finanças as-
sim o fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraos, cm
Belio Horizonte, 17 de janeiro do 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SnvA.
Dr. João ]3raulio Moinhos de 1/it/iena Junior.

DECRETO N. 1.973 - DE 19 DE JANEUtO ni 1907

Reorganiza a Prefeitura

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe é conferida polo art. 57 da Constituição
do Estado, e pelas leis n. 3, addicional á mesma Constitui-
ção, e 275, de 12 de setembro do 1899, e de conformidade
com o art. 3 da lei n. 23, de 15 de outubro do anno pas
sado, do Conselho Deliberativo desta Capital, e attendendo
á necessidade do reorganizar os serviços da Prefeitura da
Capital, resolvo approvar o regulamento que com este baixa,
assignado pelo Secretario de Estado dos Negocies do Inte-
rior, que o fará executar.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 19 de janeiro de 1907.

JOÃO PIwi-iElno DA SILVA.

Manoel T/iomaz de Carvalho B,ülo.

Regulamento a que se refere o Decreto a.
1.973, desta data

CAPITULO 1

DA ORGANIZAÇÃO DA PREFEITURA

Art. 1 A Prefeitura da cidade d.e l3ello Horizonte, im-
mediatamente subordinada ao Presidente do Estado e presi-
dida pelo respectivo Prefeito, tem a seu cargo a superii-
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tendencia geral de todos os serviços dc caracter municipal
da mesma cidade.

Art. 2. A direcção administrativa da cidade, nos termos
as leis ns. 3, do 17 de dezembro de 1893 e 275, de 12 de

setembro de 1899, continuará a ser exercida poio Presidente
do Estado, por intermedio do Prefeiti', de sua livre nomea-
ção.

Art. 3 A execução dos serviços que decorrem desse
encargo cabe distributivamente ás secções seguintes:

1.» secção—Secretaria.
2_ a secção—Directoria de Obras Municipaes.
3_1 secção—Directoria de Electricidade.
4.' secção—Directoria de Contabilidade.
5_1 secção—Thesouraria.

CAPITULO II

DO PREFEITO

Art. 4 O Prefeito da cidade de 13ollo Horizonte é o
chefe da Prefeitura e repartições que lhe são subordinadas
e, como auxiliar immediato do Presidente do Estado, na
administração do governo local, concentra em sua auctori-
dade administrativa todas as attribuições inhorentes ao seu
cargo.

Paragrapho uniuo. Comprehende-se na generalidade de
suas foncçõos:

1. O exercicio das attribuiçi3os que a lei do Estado con-
fere aos agentes executivos dos xnunicipios, que não forem
contrarias its disposições deste regulamento;

II. Executar e fazer cumprir todas as leis, decretos,
regulamentos e instrucções concernentes á administração
da cidade;

III. Celebrar contractos em virtude do leis e regula-
mentos, sujeitando ít approvação do Presidente Io Estado
as respectivas minutas, desde que taes contractos contenham
privilegies de qualquer natureza ou tragam onus para o
thesouro municipal ou para a população;

IV. Fiscalizar a fiel execução de todos os serviços a
cargo da Prefeitura e das repartições a ella subordinadas
e promover o regular andamento dos mesmos;

V. Expedir ordens e instrucções aos chefes das repar-
tições em que se divide a Prefeitura;

VI. Exercer a jurisdicção administrativa, resolvendo
sobre os requerimentos, reclamações e recursos, assignando
contractos, distractos e escripturas, vendendo lotes de ter-
renos e mandando publicar editaes;
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VII. Receber compromisso ou juramentojuramento dosfunccjonarios, subscrevendo os respectivos termos;
VIII. Confeccionar o orçamento de receita o despesa,

submettendo-o ao estudo do poder competente;
IX.. Nomear, punir, demittir e remover funecionarjos,

nos termos deste regulamento;
X. Conceder e cassar licenças aos funccionarios;
XI. Rubricar ou fazer rubricar os livros de escriptura-

ção da repartição;
XIL Fazer arrecadar as rendas municipaes, de accordo

com o orçamento;
XIII. Ordenar o pagamento das despesas consignadas no

orçamento
XIV. Promover a responsabilidade dos empregados, nos

casos previstos neste regulamento; 	 -
XV. Dirigir a policia municipal pela fôrma que julgar

mais conveniente;
XVI. Impôr multas por infracção de ordens, leis e postu-

ras municipaes
XVII. Promover a cobrança de qualquer divida ou mui-

ta, amigavel ou judicialmente;
XVIII.Dirigir e fiscalizar as obras e serviços feitos por

administração e a execução de contractos, impondo as mui-
tas estipuladas;

•	 XIX. Velar pela conservação dos caminhos e das servi-
dões municipaes

XX. Representar a municipalidade em juizo nas causas
em que fôr auctora ou ré, assistente ou oppoento, podendo
fazei-o por procurador;

XXI. Promover processo perante a auctoridade compe-
tente contra os infractores das leis municipaes

XXII. Providenciar, como estiver em seu alcance, nos
casos de epidemia, secca, inoendio, desmoronamentos e ou-
tros analogos, e bem assim distribuir soccorros publicos em
casos de calamidade;

XXffi. Velar pela saude publica, ordenando as medidas
convenientes para garantir a hygiene e salubridade;

XXIV. Velar pelo asseio da cidade, remoção e incinera-
ção do lixo;

XXV. Zelar pela conservação das mattas e dos manan-ciaes e pela pureza destes
XXVI. Velar pela conservação dos proprios municipaes,

calçamentos, parques, viação, pontes e jardins publicos;
Xxvii. Inspeccionar as construcções quer publicas, quer

particulares
XXVIII. Cuidar por todos os meios de promover a tran-

quillidade, saude, segurança e commodos dos municipes, so-
licitando dos podeies cometcntes as medidas que se fize-
rem necessarias.

Art. 5.1 O Prefeito terá sob suas ordens immediatas
todo o pessoal interno e externo da Prefeitura.

- -

Ãrt. &° o êxercicio de suas funeções, o Prefeito en
tender-se-á directamente com o Presidente do Estado.

Art. 7•0 Em seus impedimentos temporarios, que não
excedam do 8 dias e em materia de simples expediente, será
o Prefeito substituido nas suas íuncções pelo funccionario
da Prefeitura que designar. Para impedimento de maior pra-
zÓ, o Presidente do Estado nomeará o substituto interino.

Art. 8.0 O Prefeito confeccionará e submetterá á appro-
vação do Presidente do Estado os regulamentos relativos aos
diversos serviços municipaes, estabelecendo as attribuições,
direitos, obrigações e responsabilidades.

CAPITULO Iii

DA SECRETARIA

Art 90 A Secretaria funocionará sob a direcção immo-
diata do Secretario e a elia são subordinadas

1. A Bibliotheca Municipal;
II. O ArchivO Geral;
ifi. A Portaria.
Art. lO.° Além do Secretario, a Secretaria terá mais um

amanuensearchivi5ta, um bibliolhocariO, um porteiro o um
servente.

Art. 11. Ao Secretario compete e incumbo:
1. Auxiliar directamente ao Prefeito pela fôrma que elie

julgar mais conveniente, funccionàfldo permanentemen te no

seu gabinete;
li. Prover a todos os ramos do expediente, serviços, ne-

gocios e assumptOS a cargo do Prefeito, que não se achem
por sua natureza affectas ás outras secções;

lii. Fazer a distribuição, pelas outras secções, de todos
os papeis que tiverem entrada na Prefeitura, quer dos que
dependam de informação, quer dos que já tiverem sido des-
pachados;

IV. Receber das outras secções o submetter a despacho
todos os papeis processados e informados nas mesmas, pres-
tando sua informação, si se fizer necessariO;

V. Encaminhar ás secções todas as deliberações do Pre-
feito o transmittir ás mesmas todas as ordens e pedidos de
informações;

VI.Falar ás partes, attendel-as no que for de sua com-
petencia ou submetter suas pretenõeS Lao Prefeito, quando
este não possa ouvil-as directamente;

VII.Redigir, expedir, receber, abrir e distribuir toda a
correspondencia da Prefeitura;

II

1

ç
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VIII. Superintender os serviços da Bibliotheea Munici
pai, exercendo as funeções de seu director

IX. Dirigir o archiN o geral da repartição;
X. Organizar a legislação concernente á Prefeitura;
XI. Lavrar ou subscrever os termos de posse, certidões,

nomeações, licenças e exonerações q todo e qualquer acto
que se refira ao pessoal da repartição

X1F. Encerrar o ponto dos funccionarios da secção;
Paragraplio unico. Os serviços a cargo da Secretaria

serão executados:
—os da Bibliotheca, pelos regulamentos que forem bai-

xados;
—os do Archivo, pela organização usual que se lhes im-

primir
—os da Portaria, segundo as determinações do Secretario

o de accordo com as disposições adeante enumeradas, com-
petindo ao porteiro, especialmente

L- Registrar no protocolio do entrada os papeis trazidos
ao processo da repartição;

2.- Lançar no livro da porta os despachos dos papeis;
3. Registrar o movimento dos papeis e o dos protocol-

los interno e externo de recibos
4.- Guardar a repartição, trazel-a em estado de asseio o

zelar os seus moveis e objectos
5.- Abrir o fechar o edificio da repartição ás horas regu-

lamentares e extraordinarias que forem determinadas;
& Servir de pregoeiro nas arrematações, observando

as formuWs, nzuaes em taes casos;
7. Affixar os editaes da Prefeitura;
8. Receber todos os papeis trazidos á Prefeitura o ou-

caminhal-os ao Secretario;
9. Introduzir nas salas das audiencias as pessoas que

as solicitarem •do Prefeito ou do Secretario, impedindo que
extranhos penetrem nas salas de trabalho, sem a precisa li-
cença;

10 Embandoirar o odificio em dias proprios;
11 observar e fazer observar pelo pessoal Lda portaria

todas as ordens que lhe forem transmittidas;
12 Fazer-se substituir pelo servente em suas faltas e

impedimentos, cabendo a este empregado mais executar as
ordens que lhe forem dadas e os serviços do limpeza do cdi-
ficio e conducção dos protocoilos.

Art. 12. Os serviços da Bibliotheca e os do Archivo e
as attribuiçôes dos respectivos fnnccionarios serão opportu-
namente regulamentados.

Paragrapho unico, Em suas faltas ou impedimentos, o
Secretario será substituido pelo funccionario que o Prefei-
to designar.
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CAPITULO IV

DA D1RECTORTA DE OBRAS MIjNICIPAES

Art. 13. A' Directoria de Obras Municipaes, que funceio-
narã sob a direcção do um profissional, que será o director
dos serviços, compete a administração dos trabalhos de agua,
esgotos, conservação de mananciaes, arborização, pontes,
canaes, construcções publicas e particulares, parques, jar-
dins, mattas caça, pesca, ruas, pedreiras, estatistica, ve
hiculos, logradouros, mercados, matadouros, comiterios O
tombamento, cada um dos quaes, posteriormente, será re-
gulamentado.

Art. 14. Além do director e do pessoal operario o jor-
naleiro necessario, a Directoria terá mais o seguinte pessoal
administrativo, cujas attribuiçõos a natureza dos cargos
detórmina

1 auxiliar technico, fiscal de construcções;
1 desenhista
1 agrimensor
1 escrivão do tombamento;
1 primeiro escripturariQ
1 segundo oscripturario
1 apontador fiscal
1 fiscal de aguas e esgotos;
1 administrador do matadouro
1 administradoi do mercado;
1 administradordo cemiterio
1 administrador do parque
Art. 15. Ao director compete e incumbe.
1. Distribuir, dirigir e fiscalizar os trabalhos da secção;
II. Entender se directamente com o Prefeito em mate-

ria de serviço, dando parte dos factos importantes que oc-
correrem nos trabalhos a seu cargo, o solicitando as medi-
das que se tornarem necessarias

III. Expedirão pessoal sob sua direcção, ordens e in-
strucções para a boa marcha dos serviços

IV. Fiscalizar o procedimento dos empregados, advirtilos
o levar ao conhecimento do Prefeito as irregularidades que
elba praticarem, solicitando as providencias que julgar ap-
plicaveis ao caso

V. Apresentar, annualmento, ao Prefeito um relatorio
dos trabalhos da secção;

VI. Presidir a confecção de plantas o projectos para
construcções publicas e bem assim todos quantos se refiram
ao cadastro da cidade e a quaesquer obras que tenham de
ser executarias pela Prefeitura e os respectivos orçamentos

1

1	 1;
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1

1

VII. Estudar os planos ou projectos para construcçõO
particulares, opinando pela sua approvação ou rejeição

i VIII. Fiscalizar o serviço de demarcação de terrenos,
quer publicos, quer particulares

IX. Exercer immediata fiscalização sobre o serviço de
vehiculos ;

X. Ernittir parecer sobre todos os papeis que tiverem
de ser sujeitos á decisão do Prefeito e que digam respeito
aos serviços da secção. adoptando, corrigindo ou reforman-
do completamente ou em parte as informações ou vizando-
as simplesmente, quando com elias esteja de accordo

XI. Superintender e fiscalizar as obras, construcções e
demolições

XII. Inspeccionar o serviço de estradas e caminhos
vicinaos, o de alinhamentos, nivelamentos, calçamentos, pon-
tes, canaes o todos os trabalhos de ombellezamento da ci-
dade

XIII. Encarregar-se dos trabalhos relativos á conserva-
ção 'los proprios municipaes, dos parques, mattas e jardins

XIV. Fiscalizar as pescarias e caçadas;
XV. Conservar os caminhos, estradas o servidões pu-

blicas, estudar, quando ncccssario, as questões de tapu-
mes e fechos divisorios entre predios confinantes e servi-
vidão de aguas pluviaes o seu escoamento;

XVI. Superintender os serviços de cemiterios, matadou-
ros, mercados o os que se referirem á hygie.ne o á assisten-
cia publica;

XVII. Fiscalizar os geradores de vapor e machinas su-
jeitas á explosão;

XVIII. Dirigir os trabalhos de canalizações, abasteci-
mento de agua e instailações de esgotos nas ruas ou casas
particulares

XIX. Inspeccionar os serviços de limposa publica o ir-
rigação das ruas praças e avenidas;

XX. Prover a todos os negocies referentes ao patrimo-
nio, como alienação de bens, terrenos, seu arrendamento ou
aforamento

lXXI. Vistoriar os ediíicios o prodios em rumas ou que
não offereçam segurança e condições hygienicas;

XXII. Examinar e conferir as contas dos empreteiros
e lançando neilas o seu visto ou confere

Art. 18. O director de Obras Municipaes, será substi-
tuido, em suas faltas ou impedimentos. pelo Director de Ele-
ctricidade uopor pessoa idonea e competente designada pelo
Prefeito.

Paragrapho unico. O escrivão do tombamento terá a
seu cargo os serviços de tombamento; o primeiro escriptu-
.rario, os de hygiene e assisteucia publica; o o segundo eseri-
pturario o demais expediente da secção.

CAPITULO V

DA DIRECTORIA DE ELECTRICIDADE

Art. 17. A Directoria de Electricidade, funccionará sob
a direcção immediata de um engenheiro electricista, de com-
provada proficioncia, o qual será o director dos respectivos
serviços.

Art. 18. Além do Director e do pessoal operario e- jor-
naleiro necossario, a secção terá mais o seguinte pessoal,
cujas attribuições a natureza dos cargos indica:

Um ajudante;
Um segundo escripturario
Um agente dos bondes.
Art. 19. Ao Director compete e incumbe:
I. A superintendoncia technica e administrativa dos ser-

viços de electricidade, qualquer que seja o fim a que se
destine, abrangendo a iliuminação publica e particular,
viação electrica e telophonia;

H. Dirigir com zelo e actividade os trabalhos a seu car-
go, inspeccionando-os diariamente;

RI. Examinar ou fazer examinar, trimestralmente, as in-
stallações electricas particulares e as publicas, quando se fi-
zer necessario, informando ao Prefeito do estado de funcci-
namento das instaliações e propondo medidas tendentes á
perfeição desse funccionamento e garantidoras da segura
arrecadação da respectiva taxa;

1V. Projectar, orçar e inspeccionar todas as obras que se
refirem aos serviços a seu cargo, fiscalizar as que estejam
em execução e as que de futuro forem julgadas precisas

V. Providenciar com a actividade possivel em casos
de accidentes nos serviços;

VI. Dirigir e fiscalizar todo o pessoal tochnico, admi-
nistrativo e operario da secção;

VII. Exercer a maxima vigilancia para o funcciona-
mento regular dos trabalhos da secção;

VIII. Propor seus auxiliares, tendo sempre em vista,
em casos de promoções, a competencia, antiguidade e pro-
cedimento dos mesmos;

IX. Expedir ao pessoal, sob sua direcção, ordens e in-
strucções para a boa -marcha dos serviços externos e regu-
laridade dos de escriptorio, determinando que a respectiva
escripturação soja perfeitamente executada e conservada
em dia;

X. entregar, semestralmente, ao Prefeito, um relatorio
circumstancjado dos serviços, registrando os accidentes
havidos e propondo medidas de melhoramentos o outras

¶ -
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2.1 Fazer todos os trabalhos relativos á osoriptilraçãO
geral, convenientemente especializada, de todas as despe-
sas e receitas, verificando e examinando escrupulosamente
os respectivos documentos

3.1 Representar ao Prefeito, por escripto, quando algum
documento não estiver perfeitamente legalizado, offerecendO
duvidas, enumerando as irregularidades dó documento, que
apresentará;

40 Confeccionar os balancetes minuciosos da receita e
despesa, dos cripta verba por verba, addicionafldO á receita
o saldo que houver no mez anterior o demonstrando o que
ficar sob a responsabilidade do thosoureirO, que authenti-
carí.L taos balancetes;

5° Organizar, semestralmente, um balanço geral em que
se especifiquem com clareza e minuciosidade as quan-
tias arrecadadas-- organizar e escripturar o livro de
proprios da Prefeitura, o das obras executadas, o dos mate-
riaes existentes no almoxarifado e outros deposites, os gas-
tos effoetuados, a importancia dos saldos em dinheiro no
cofre e tudo mais que da escripturaçãO se deprehender ter
occorrido durante o semestre;

6 0 Organizar o escripturar o livro de contas correntes
com o almoxaifàdO e o de proprios da Prefeitura;

70 Expedir ordens de pagamento contra o tbesoflro do
Estado, escripturando-as depois de assignadas pelo Prefeito
e bem assim os saques contra qualquer estabelecimento
bancario ou commercial;

8 . 0 Reunir os elementos para a proposta de orçamento
com as tabeilas justificativas da receita e despesa, acompa-
nhadas de todos os esclarecimentos precisos para serem pre-
sentes ao Prefeito, opportunarfloflte

9.° Classificar, eseripturar e distribuir pelas suas rubri-
cas os impostos fazer o lançamento de todas as contribui-
ções existentes e que vierem a ser creadas por lei;

10. Liquidar, escripturar e processar as dividas activa e
passiva da Prefeitura, promovendo pelos meios de direito e
segundo as ordens do Pielëito a cobrança do que por lei ou
outra qualquer causa fôr devido á repartição;

11. Fazer o registro de todas as causas do cobrança de
divida, informando ao Prefeito das providencias tomadas ou
que se fizerem necessarias

12. Processar a tomada de contas dos empregados arre-
cadadores responsaveis para com a fazenda municipal o dar,
por ordem superior, quitação dos que solverem seus debites
o obrigações

13. Fiscalizar as fianças, arrematações e todos os actos
que interessam á fazenda municipal.

Art. 24. Ao Director compete e incumbe
1. Dirigir, fiscalizar, corrigir e conservar oro dia todos

os trabalhos da secção, assumindo a responsabilidade moral
e legal dos mesmos;

quaesquer que digam respeito ao perfeito funocionamento
das instaliações;

XI. Administrar o serviço do viação electrica, tendo
sob sua direcção o respectivo pessoal;

XII. Corresponder-se directamente com o Prefeito sobro
tudo quanto diz respeito aos trabalhos da secção.

Art. 20. O Director será substituido, em suas faltas ou
impedimentos, pelo Director de Obras Mnnicipaes, ou por
pessoa idonea e competente, designada peio Prefeito.

CAPITITLO VI
1!

A. DIaErTOnIA DE CONTAflILTDADE

Art. 21 A' Directoria do Contabilidade compete fazer a
eseripturação das contas, sua verificação, e'syndicaneia mo-
ral e arithmetica de tudo quanto diz respeito ár renda o
despesa da Prefeitura.

Paragrapho unico. Os trabalhos desta secção compro-
hondem:

A escripturação da receita o despesa; saques e ordens;
o serviço da divida activa e soa arrecadação; emissão, amor-
ização e juros do quaesquer operações de croditos; orga-

nização do balanço do exoreicio encexrado o a synopse da
receita o despesa do exercicio em liquidação; o
exame e tomada de contas do thosonreiro e de todos encar-
regados da arrecadação; organização das folhas do paga-
mento do pessoal administrativo da repartição; o exame e
expedição de portarias e ordens de pagamento que houve-
rem de ser cumprida pela Thesouraria; a escripturação
dos livros necessaria á fiscalização das rendas da Prefeitura,
a apresentação de demonstração para aberturas de credites
supplementares e espeeiaes; o processo de fianças; a fisca-
lização dos recolhimentos aos cofres; o processo de contabi-
lidade da Prefeitura e a superintendencia do almoxarifado-

Art. 22. Além do Director, a Directoria de Contabili-
dade terá mais o seguinte pessoal

Dois primeiros escripturarios;
Um segundo escripturario;
Um amanuense;
Um almoxari íb;
Um agente fiscal de 1.' classe;
Dois arentcs-fiscae: de 2	 »
Art. 23. Cumpre especifi cada mento á Directoria
1. Fazer a escripturação g eral da despesa, lançando

todas as qiio,Titia q pagas pela Tliesouraria, descriminando-as
tanto quanto possivefi

4
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II. Desempenhar o que lhe competir o distribuir pelos
mais empregados os trabalhos ordinarios e extraordinários
que couberem á directoria;

II!. Interpor parecer sobre todas as questões sujeitas á
directoria, adoptando, corrigindo ou substituindo as informa-
ções dos funocionarjos

IV. Representar, por escripto, ao Prefeito, contra todo
pagamento não legalmente auctorizado ou exhorbitante da
respectiva consignação orçamentaria;

V. Fiscalizar com cuidado a escripturação dos livros da
directoria, de fórma que se faça, na hypothese de equivoco
de lançamentos, a devida correcção pelos meios regulares,
não admittindo, em absoluto, a extracção de folhas, entreli-
nhados, emendas ou razuras;

VI. Superintender os serviços do almoxarifado.
Art. 25. O Director será substituido, para os effeitos de

ordem interna do serviço e percepção do vencimentos, em
suas faltas ou impedimentos, pelos primeiros escripturarios,
em ordem do antiguidade e estes pelo segundo e amanuense
da mesma fôrma.

Art. 26. São attribuiçõos e deveres dos primeiros escri -ptura rios:
1. Conferir todas as contas e documentos de despesas,

oscripturando-as segundo a boa ordem do serviço;
II. Confeccionar e escripturar as folhas de pagamento

do pessoal technico e administrativo o conferir as do pes-
soal operário e jornaleiro

III. Informar ao director, por oscripto, sempre que se
esgotar qualquer verba de despesa;

IV. Organizar, annualmente, o lançamento de impostos,
para o que terão ás suas ordens os Ilscaes, o segundo es-
cripturario e o amanuense

V. Publicar e distribuir os avisos do lançamentos e odi-
taes de pagamento de impostos e taxas;

VI. Receber, informar o archivar, nos termos deste
regulamento, os requerimentos e varios papeis enviados
á secção, reclamando, si. preciso, do pessoal da directoria,
esclarecimentos sobre o objecto dos requerimentos

VII. Annotar os despachos dos papeis, de sorte que os
mesmos produzam desde logo o devido effeito

VIII.Passar as guias para recolhimentos ao cofre
- IX. Lavrar as portarias ou saques contra a thesou-

rarla;
X. Tomar contas, semanalmente, dos agentes fiscaes e de

qualquer outro empregado arrecadador;
XI. Fazer toda a escripturação da receita o despesa, se-

gundo o systema e praxes adoptados e conforme as instru-cções do Director;
XII. Organizar, no fim. de cada exercjcjo financeiro, a

relação do debito total dos contribuintes, escripturando a
respectiva divida activa;

XIII. Proceder aos balanços semanal, semestral ou
annual, ou outros que sejam precisos;

XIV. Fazer, sob a direcção do Director, todos os mais ser-
viços inherentes á directoria;

XV. Substituir o Director, pela ordem de antiguidade,
em suas faltas ou empedimentos.

Art. 27. Ao segundo escriptilrariO e ao amanuense com-
pete e incumbe a execução de todos os trabalhos da dire-
ctoria, auxiliando os primeiros escripturarioS conforme, as
determinaÇõe do Director e a convonioncia do serviço.

Art 28. São attribuições o deveres dos agentes fiscaes
-- Auxiliar directamente a administração na execução

das posturas e dos serviços da Prefeitura, exercendo suas
fancçõeS em todo o perimetro do districto da cidade, sem
preferencia, escolha ou designação de zona ou local;

2. Exercer vigilaucia constante na observançia das leis,
regulamentos e resoluções da repartição, promovendo a sua
execução, particularmeute ou por meio de editam;

3.- Impor e cobrar multas;
4 Informar todos os papeis que lhes forem remet-

tidos pela rospeciva directoria;
5. Arrecadar impostos e taxas, especialmente as atra-

zadas, prestando contas, semanalmente, das importancias
arrecadadas e recolhendo-as ao cofre, mediante guia da di-
rectoria;6; Auxiliar os escripturariOs em todos os serviços affe-
ctos a estes, especialmente nos de lançamentos de impostos,
taxas e contribuições;

7. Comparecer na directoria todos os dias uteis, em
hora determinada, cumprindo e respeitando a ordens que
lhes forem transmittidas polo Director ou pelos escriptu
rariOS;8; Prestar a fiança a que se refere este regulamento.

C.PITULO VII

DA TTiEsouitAPIA

krt. 29 A Thesonraria, que funccionará sob a imme-
diata direcção do ThesoareirO, subordinado directamente ao
Prefcitø é a secção competente para receber todas as quan-
tias e qualquer valoro da Prefeitura e pagar todas as des-
pesas devidamente auctorizadas -

Art. 30. São attribuiçõos e deveres do ThosoilreirO:
1. Prrstar previamente a fiança de quinze contos de

réis (15:000$000). em dinheiro, apolices ou qualquer outro ti-
tulo da divida do Estado, da Prefeitura OU da Tnião e cm
bens immoveis;
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II. Pagar as despesas legalmente actorizadas por docu-
mentosexpedidos pela Directoria da Contabilidade;

III. Receber impostos e outras rendas da Prefeitura,
tendo sob soa guarda e exclusiva responsabilidade todas as
quantias que se recolherem ao cofre, das quaes dará reci-
bos pelo livro de talões;

1V. Conservar no cofre o saldo que a escripturação de-
monstrar existir em seu poder;

V. Não permittir a permanencia nos cofres da reparti-
ção, de quantias ou valores que á mesma não pertençam,
mesmo sem recibos ou assentamentos, as quaes.poroccasião
de balanços, serão consideradas pertencentes á repartição,
embora si verifique saldo maior que o accusado pela es-
cripturação;

VI Indemnizar os cofres de qualquer quantia encon-
trada de menos pela demonstração do balanço ou pagas em
prescripções legaes;

VII. Participar ao Prefeito, officialmonte e uma hora
antes do encerramento do expediente, na vespera do ven-
cimento de alguma lettra activa da Prefeitura, para que se-
jam dadas as providencias cabiveis no caso;

VIII.Proceder, semanalmente, ou quando e como o exi-
gir o Prefeito, á verificação ou balanço dos cofres, apresen-
tando um resumido balancete ou demonstração desse balan-
ço e dos saldos existentes em caixa

IX. Escrípturar todos os documentos de receita e nome-
ralos, remettendo-os em tempo á Directoria da Contabili-
dade;

X. Não effectuar pagamento algum sinão ao proprio ore
dor ou ao seu procurador devidamente constituido, podendo,
sempre que entender necessarjo, exigir a prova de identi-
dade de pessoa a todo o qualquer extranho que se apre-
sente para receber dinheiro ou valores dos cofres da Pre-
feitura

XI. Não acceitar procurações que não preencham as
formalidades da lei.

Art. 30. O Thesoureiro terá como ajudante de sua con-
fiança, um fiel, que exercerá o cargo emquanto merecer
essa confiança.

Paragrapho unico. O fiel exercerá o cargo sob a res-
ponsabilidade do Thesourejro e de seus fiadores.

CAPITULO VIII

DAS OBRIGA(õE5 COMMIJN5 ÁS SECÇÕES

Art. 31. E' commum a todas as secções
1. Receber e protocollar todos os papeis que lhes forem

distribuidos, notando os respectivos despachos e o destino
que tiverem;
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11. Informar, dando parecer escripto, todos os papeis e
requerimentos sobre cujos assumptos forem ouvidos, de-
vendo a informação conter: -

a) indicação do assumpto ou objecto de que se tratar
b) exposição do que constar ácerca da questão, fazendo

referencia, não só ás disposições de leis e regulamentos
como aos precedentes e estylos da repartição applieaveis ao
caso, emittindo afinal a sua opinião;

c) addição aos respectivos papeis de quaesquer docu-
mentos que esclareçam o assumpto ou com elie tenham re-
lação e facilitem a sua solução;

III. Redigir todo o expediente relativo ao serviço a seu
cargo, de accordo com os respectivos despachos, dando o
conveniente destino aos papeis

IV. Lavrar em livro proprio os actos de nomeações, sus-
pensões e demissões dos empregados respectivos e tudo
quanto aos mesmos se referir

V. Representar sobre todas as faltas e irregularidades
verificadas não só na execução de contractos, como no des-
empenho do serviço publico e mais sobre tudo quanto for
prejudicial aos interesses da Prefeitura

VI. Informar os pedidos de certidões referentes aos
papeis existentes no seu archivo, as quaes serão passadas
ou subscriptas polo Secretario;

VII. Archivar os papeis que tenham do permanecer nas
secções, emmaçando-os pela sua natureza, afim de passal-os
ao archivo geral, quando não sejam mais necessarios ao
expediente

VIII. Apresentar relatorio minucioso sobre os serviços
que lhes competirem, afim de servir de base á confecção
do do Prefeito

IX. Executar todo e qualquer serviço oxtraordinario
que for ordenado 'elo Prefeito.

CAPITULO IX

DOS DEVERES, DIREITOS E PROHInJÇÕES COMMNS AOS i'UNCCIO-
NARIOS

Art. 32. Cada fanccionario da Prefeitura tem por de-
ver

1 . 0 Achar-se presente á repartição em todos os dias
uteis, ás horas regulamentares

2.0 Executar com zelo e probidade todos os serviços
de que for incumbido;

3 Ter em boa ordem todos os papeis, livros e documen-
tos sujeitos ao seu exame e por cujo extravio responderá

O
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4.- Prestar com franqueza e lealdade, verbalmente 011
por escripto, as informações que lhe forem exigidas, depois
do necessario estudo e exame da questão;

5; Guardar a necossaria reserva sobre todos os serviços
da repartição, principalmente dos de caracter reservado e
dos a que pertence completo sigillo;

6; Não se retirar dos lagares do seu trabalho, sinão em
serviço da repartição ou com prévia licença;

7; Ouvir com delicadeza ás partes quando com alias
tiver do tratar, dando expediente aos negocios das mesmas
com a possivel promptidão, sem dependencib uU predilecção
pessoal e evitando contestações com as partes

8.- Esforçar-se tanto quanto possivel para que o expe-
diente da secção se conserve sempre em dia e ordem;

9: Executar, em horas extraordinarias, o serviço que
lhe competir e que estiver em atrazo, sem direito á grati-
ficação alguma. Si em virtude de atrazo, fôr prorogado o
expediente, os empregados que tiverem dado motivo ao
atrazo por morosidade, negligencia ou pouco interesse pelo
serviço publico, durante todo o tempo preciso para que se
ponham em dia os serviços, perderão a gratificação que lhes
couber, revertendo a importancia da mesma gratificação em
proveito dos que forem auxiliar os serviços, na razão pro-
porcional das suas graduações.

Art. 33. E' absolutamente prohibido aos funacionarios
da Prefeitura:

1: Entreter palestras durante as horas de expediente
promover negocios de outrem ou ser procurador de partes
na repartição, excepto quando se tratar do seus proprios
negocios e dos seus ascendentes e descendentes, não po-
dendo em tal caso funccionar como empregado nos mesmos
negocios;

2.- Distrahir-se ou occupar-se com serviços extranhos
com prejuizo dos da Prefeitura;

3: Retirar-se da repartição antes de. se findarem os tra-
balhos, sem prévia licença do chefe de serviço.

4: Revelar de qualquer modo os actos da repartição,
que não forem publicados;

5. Retirar-se, quando exonerado ou dom ittido som que
faça entrega a quem fôr designado pelo Prefeito, de todos
os objectos, livros, papeis o documentos pertencentes á re-
partição e que se acharem sob sua guarda, sob pena de su-
jeitar-se ao processo criminal do delioto;

6.- Insinuar as partes; foT necer-lhes papeis ou documen-
tos, sinão em virtude da ordem superior.
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CAPITULO X

DA ORDEM, TEMPO E PROCESSO DOSSERVIços

Art. 34. Os trabalhos-do escriptorío nas secções, começa-
rão todos os dias que não forem feriados por lei da União, do
Estado e da Prefeitura, salvo o caso de dispensa concedida
polo Prefeito, ás dez (10) horas da manhã o encerrar-se-ão
ás quatro (4) horas da tardo, podendo o Prefeito prorogar
as horas de expediente ou fazer desempenhar em horas
e dias extraordinarjos, na repartição ou fóra deila, por qnaes-
quer empregados, trabalhos que lhes competirem.

Art. 35. Cada secção estabelecerá o ponto para os seus-
funccionarios, não estando a elie snjeitôs os que pela natu-
reza de suas funeções forem dãspensados pelo Prefeito.

§ l.° No fim de cada mez, as secções remetterão á do Conta-
bilidade um resumo do ponto, para a confecção da respecti-
va folha de pagamento.

§ 2. 0'A nenhum empregado será; licito assignar o
ponto, á entrada, depois. das dez (10) horas e rubrical-o, á
sahida, antes das-quatro (4) horas. A falta de assignatura,
áentrada, importará perda total do dia e a falta de rubrica,
á sabida, importará perda do meio dia.

Art. 36. Os papeis recebidos seguirão os seus destinos
no mesmo dia em que entrarem na portaria, e os papeis
findos serão immedjatamento recolhidos ao archivo.

Art. 37 Todos os negocios comprehendidos nas dispo-
sições deste regulamento serão requeridos ao Prefeito,
endereçados por intormedio do Secretario e recebidos por
via official, por meio do requerimentos ou representações
entregues á Portaria.

Art. 38. O Secretario, de posso de qualquer peça ofilcial,
a fará processar pela secção a cuja direcção estiver o as-
sumpto do que tratar.

§ 1.0 Os papeis processados pelas secções retornarão
ao Secretario, que os submetterá ao despacho do Prefeito,
estudando-os-por sua voz afim de verificar si o processo foi
ou não regularmente feito. Notada alguma falta, solicitará,
em nota, á secção o complemento do processo, assignalando
o que se fizer necessario.

§ 2.0 Nenhum papel official, embora procedente de
qualquer das secções poderá ser apresentaao ao Prefeito
sem que o soja por intermedio do Secretario, sa1voos refe-
rentes a negocios de caracter urgente e aquelies cuja s o-lução dependa de informação verbal do chefe da:,secção.
Os que versarem sobre assumpto urgente, deverão trazer
a nota respectiva, e os do caracter reservado deverão tra..
zer no sobrescripto essa declaração.

1!
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Art. 39. Todos es despachos do Prefeito que não conti-
verem materia reservada e que forem soluç ão final do ob-
jecto requerido, serão lançados em um livro, que ficará na
Portaria á disposição dos interessados. Lançado o despa-
cho e feitas as notas e registros necessarios, produzirá este
immediatamente seus efíeitos, sendo os papeis ou archi-
vados ou remettidos á secção a que competir a execução do
mesmo despacho.•

Art. 40. Todos os actos e despachos do Prefeito serão
publicados no orgão ofâcial do Estado, produzindo desde
logo os seus oÍfoitos legaes.

CAPITULO XI

DAS LICENÇAS, FALTAS E SUBSTITUIÇÕES

Art. 41. As licenças aos funccionariOS da Prefeitura
poderão ser concedidas:

Pelo Prefeito, com ordenado, por prazo nunca maior
de 60 dias e, sem ordenado, até 90 dias;

Pelo Presidente do Estado, aos fiinccionarios de sua no-
meação, nos casos e dentro dos prazos fixados pelas leis do
Estado.

Art. 42. No caso do faltas e impedimentos dos fctnccio-
narios, o Prefeito designará substitutos, que perceberão a
gratificação do funccionario substituido.

Paragrapho unico. As substituições previstas no presente
artigo, darão direito á percepção da gratificação dos subs-
tituidos, perdendo, entretanto, os substitutos as dos seus
proprios empregos.

Art. 43. Terá direito á gratificação. o funecionariO que
efectivamente estiver em oxereicio do cargo.

Art. 44. As licenças a qualquer f tinccionario da Prefei-
tura poderão ser concedidas por motivo do molestia prova-
da por attestação medica e que inhiba o empregado de ex-
ercer o cargo, ou por qualquer outro motivo justo e atton-
divel.

§ 1.- As licenças concedidas por motivo de rnolestia
darão direito á percepção de metade dos vencimentos, po-
dendo ser prorogadas pelo seu tempo maximo, mas sem
vencimentos -

§ 2. As licenças concedidas por outro qualquer motivo
serão sem vencimentos.

Art. 45. Não poderão ser concedidas licenças aos fun-
ccionarios interinos, aos que não pertencerem ao quadro do
pessoal efectivo ou sómente desempenharem commissõOs e
aos que ainda não tiverem tomado posse e entrado em ex-
ercicio de seus cargos.
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Art. 46 As licenças poderão ser prorogadas, não exce-
dendo o prazo da prorogação, reunido ao da licença, aos ma-
ximos estabelecidos no art. 41 o devendo taes prorogaçõos
ser requeridas antes de expiradas as licenças.

Paragrapho unico. Para o computo do maximo de tem-
po de duração das licenças, devem ser contadas sempre as
interrupções de exercinio do fcinccionario.

Art. 47. O cumpra-se do chefe da secção a que pertencer
o funccionario, é clausula essencial para execução das por-
tarias de licença.

Art. 48. O fnnccionario poderá renunciar sua licença,
no todo ou em parte, uma voz que entre immediatamente em
exorcicio. Aquelie, porém, que não tiver feito a renuncia
antes das ferias que facultar este regulamento, só depois de
terminada a licença se reputará prompto para o serviço,
continuando até essa data a receber a gratificação ou o ven-
cimento que lhe competir quem o estiver substituindo.

Art. 49. O fimccionario que tiver gosado de licença pelos
maximos de tempo marcado no art. 41, não poderá obter
nova licença, nas mesmas condições da anterior, antes de
findo um anuo, contado da data em que houver terminado a
ultima licença.

Art. 50. Ficará sem efeito a licença, si o fanccionario
não entrar no goso delia dentro do prazo de 30 dias, conta-
dos da data em que fôr lavrada a respectiva portaria, o que
se deverá fazer logo após á concessão.

Pararapho unico. Este prazo poderá ser prorogado por
mais trinta dias, por motivo justificado.

Art. 51. O funecionario licenciado, deverá communicar
á secção a que pertencer a data cm que entrar em goso da
licença e aquelia em que reassumir o cxercicio de seu car-
go. A secção, por sua vez, communicará á Secretaria essas
datas para os fins dos assentamentos no livro de matriculas.

Art. 52. O fúnccionario licenciado poderá gosar da li-
cença onde lhe convier.

Art. 53. As licenças serão concedidas por meio de por-
tarias do Presidente do Estado e do Prefeito, as quaos não
poderão ser assignadas antes de pagos os respectivos di-
reitos.

Art. 54. As portarias serão registradas na secção a que
pertencer o funccionario e annotadas na Secretaria.

Art. 55. Não serão restituidos os direitos pagos pelas
licenças, mesmo quando ellas deixem de ser utilizadas.

Art. 56. Considera-se como tendo abandonado o empre-
go, o funecionario que, expirado o prazo da licença, não
reassumir o exercicio do cargo.

Art. 57. Si dentro de 30 dias, contados da data em
que a licença expirou, o funccionariO provar não ter assu-
mido o exerciciO de seu cargo por motivo superior de en.

D. M.--I
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fermidade ou outra qualquer razão justa, a juizo do Pre-
feito, será mantido no emprego.

Paragrapho unico. No caso deste artigo, provando o
fiinccionario enfermidade por meio de attestado medico, terá
direito á metade dos vencimentos durante os referidos 30
dias, caso ainda não tenha esgotado o prazo maximo de
licenças remuneradas, nos termos do art. 41.

Art. 58. Expirados os 30 dias do que trata o artigo
•

	

	 antecedente, os funocionarios incursos na sancção do art.
56 serão submettidos a processo de abandono de emprego.

• Art. 59. Considera-se tambem como tendo abandonado
o cargo e sujeito ao processo de abandono pela fôrma pre-
seripta neste regulamento, o funccionario que deixar, ainda
que temporariamente, o seu legar, sem licença do Prefeito
ou fóra dos casos previstos em lei e bem assim o que, tendo
sido removido de um cargo para outro, não entrar em exer-
cicio dentro do prazo regulamentar.

Art. 60. O processo de abandono de emprego se .ini-
ciará, lindo o praso do art 56, pela expedição da ordem de
intimação ao funccionario incurso na pena.

Art. 61. A intimação será feita por ofticio do Prefeito,
auctoridade compõtente para instaurar o processo, cobran-
do-se recibo da entrega.

Paragrapho unico. Si o funccionario sujeito a processo,
Dão fôr encontrado, mandará o Prefeito, além da intimação
por officio, publicar editaes no jornal official, marcando-lhe
prazo, que não excederá de 30 dias, para que apresente a
sua defesa.

.Recebida esta e demais papeis que a elIa possam ter
sido reunidos, será tudo entregue ao Prefeito, no prazo de
10 dias, e este, dentro de egual prazo, proferirá sua sen-
tença ou remetterá o processo á auctoridade competente
para decidir, podendo instruir o processado com sua infor-
mação e documentos convenientes.

Art. 62. Cabe o julgamento dofunecionario sujeito a
processo de abandono de emprego á auctoridade competen-
te para sua nomeação, a qual poderá declarar vago o cargo
ou manter nolle o funecionario processado.

Art. 63. Da decisão proferida não haverá recurso, po-
dendo, entretanto, o interessado, quandose não conformar
com dia, apresentar suas reclamações á auctoridade que a
tiver proferido, emquanto não forem providos os cargos ou
cargo.

Art. 64. As faltas de comparecimento dos funcciona-
rios ao serviço, serão classificadas em justificadas e não jus-
tificadas.

§ 1.0 Serão justificadas:
) as que forem occasionadas por serviço publico obri-

gatorio por força de lei;
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b) por motivo de commissão da Prefeitura ou do s-
tado;

c) pelo failecimento de ascendente ou descendente, con-
juges, irmãos ou cunhados, durante o cunhadio, até sete
dias;

d) por motivo do casamento, até tres dias;
e) por outro qualquer motivo não especificado, a juizo

do Prefeito, desde que não excedam de tres dias dentro de
cada mez e oito, consecutivos, dentro de um anno.

§ 2.' Serão consideradas como não justificadas as que
não se comprehendem no paragrapho anterior.

Art. 65. As faltas justificadas dão direito ao abono
de todos os vencimentos e a serem elies contados como de
effectivo exercicio. As não justificadas farão perder todo c
vencimento.

Paragrapbo unico. As faltas injustificaveis, além das
perdas determinadas no art. antecedente, darão legar á
suspensão do funociodario que as occasionar, si excederem
de trinta.

CAPITULO XII

DAS NOMEAÇÕES E DEMI55ÔE5

Art. 66. Serão nomeados por decreto presidencial o Se-
cretario, Directores e Thesoureiro; por portarias do Prefeito,
todos os mais funecionarios e empregados.

Art. 67. Nenhum empregado nomeado para a Prefeitura,
poderá entrar em exercicio de seu cargo sem que tenha
préviamento prestado o respectivo compromisso ou jura-
mento de desempenbar leal e honradamente os deveres do
cargo, sob pena de nuilidade de seus actos, além das em que
incorrer ,nos termos das leis do paiz.

§ 1.- Deferirá o juramento o Prefeito e do acto o Secre-
tario' lavrará ou fará lavrar um termo, que subscreverá.

§ 2. O juramento ou compromisso constituo o acto de
possedo emprego, mas só o exercicio deste dará ao empre-
gado' o direito á percepção de vencimentos.

§ 3.' Não se deferirá juramento ou compromisso a fun-
cciona.rio algum sem apresentação do respectivo titulo,
acompanhado do talão de pagamento dos direitos.

Art. 68. O funcciouario nomeado, promovido ou removi-
do que, dentro do prazo de 30 dias, salvo prorogação con-
cedida pelo Presidente do Estado ou pelo Prefeito, não entrar
em exercicio effectivo de suas funeções, perderá o direito
ao emprego, que será desde logo considerado vago.

Art. 69 Todos os titules de nomeação, promoção e remo-
ção dos empregados, assim como as portarias de licenças,
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quer com ordenado, quer sem este, deverão ser presentes a
Secretaria e ás secções, afim de terem os necessarios assenta-
mentos nos livros, sem o que não serão abonados venci-
mentos.

Art. 70. Os fnccionarios da Prefeitura ficarão sujeitos
á responsabilidade que em juizo o Prefeito promoverá no
caso de faltas ou abusos no exercicio de suas foucções, de
que resultarem prejuizos á Prefeitura ou a terceiros.

Paragrapho unico. Ficarão em outros casos sujeitos ás
penas disciplinares seguintes:

1. Admoestação por negligencia ou, faltas leves;
Ii. Reprehensão por desobediencia;
III. Multa de 10 . a 20 -1. de seus vencimentos mensaes

por infracção de ordens, leis e portarias ou desrespeito aos
superiores hierarchicos;

IV. Suspensão administrativa até 15 dias;
V. Demissão por faltas graves, taes o abuso de confiança,

a revelação de negocies reservados ou de qualquer acto or-
didario antes de sua expedição ou publicação, o patrocinio
directo ou indirecto de causas de interesse privado, seu ou

lí	 de outrem.
Art. 71. São competentes para impor as penas declara-

das nos ris. 1 e Ii os Dirõctores, SecretariO e Thesoureiro,
podendo o Prefeito impol-as todas.

Art. 72. De todas as penas estabelecidas neste regula-
mento haverá recurso voluntario para o Presidente do Es-
tado ou para o Prefeito.

Art. 73. O effeito de suspensão é a perda de todos os
vencimentos, excepto quando se tratar de pronuncia, crime
de responsabilidlde ou de medida preventiva, hypotheses
em que o empregado perderá sómonte a gratificação; na de
pronuncia ficará privado, além desta, da metade do ordenado,
até ser afinal condemnado ou absolvido, sendo-lhe neste
caso restituido este ultimo desconto.

Art. 74. Perderá o emprego o funccionario que directa
ou indirectamente, por si ou como representante de outros,
fizer contractos com a Prefeitura, dirigir bancos, empresas
e companhias que com a mesma repartição tenhan relações.
Ficam sujeitos á mesma penalidade aquelies que receberem
do cofre da Prefeitura qualqu-r quantia que não provenha
de vencimentos seus ou de gratificação por qualquer com-
missão auctorizada pelo Prefeito.

Art. 75. Nenhum funceionario, sob pena de severa pu-
nição, poderá, sem auctorização expressa do Prefeito, forne-
cer Senão .a sou superior hiorarchico informações, quer ver-
baios, quer escriptas, sobre questões concernoiitos ao ser-
viço da repartição.
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Art. 76. O Prefeito poderá supprimir qualquer cargo
que se vagar, desde que não seja necossariO o seu preen-
chimento, remover de um para outro legar os funccionarios
e alterar vencimentos, respeitadas as disposições deste regu-
lamento e as convoniencias dos serviços.

CAPITULO Xiii

- nOS VENCIMENTOS, FIANÇAS E CAUÇÕES

Art. 77. Os vencimentos dos funceionarios do quadro da
Prefeitura são os constantes da tabeila annexa a este re-
gulamento e se dividirão em duas partes eguaes, consti-
tuindo uma o ordenado e outra a gratificação.

Art. 78. Em caso algum os funccionarios poderão per-
ceber dois ordenados ou duas gratificações pelo exercicio
do cargo ou cxercicios distinetos.

Art. 79. Não são susceptiveis de penhora, embargo ou se-
questro os vencimentos dos funecionarios da Prefeitura.

Art. 80. São obrigados a prestar fianças, caução ou hypo-
theca c 6 funccionarios que tiverem a seu cargo arrecadação
de renda e recebimento ou guarda de valores, não sendo
admittido o exerciciO dos cargos do Thesoureiro, administra-
dores que arrecadem rondas, almoarife e iiscaes arrecada-
dores, sem que seja antecipadamente prestada a fiança.

Art. 81. A fiança será sempre definitiva, não podendo
nunca ser provisoria e nem prestada cm bens que não os
especificadas pelo artigo seguinte.

Art. 82. A fiança poderá ser prestada
Em dinheiroç que ficará desde logo vencendo juros

de 5	 ao anno;
2.1 Em apolicca da divida publica da Prefeitura, do Es-

tado e da União
30 Em cadernetas de caixas economicas garantidas pelo

Estado e pela União
4. 1 Em bens immoveis. mediante prévio arbitramento.
Art. 83. O valor das fianças é

Para o cargo de thesoureiro ................... 	 i5:000000
Para	 - »	 » almoxarife ...................	 l:000000
Para »	 »	 » administrador ................ .5005000
Para » »	 » fiscal-arrecadador ............. 	 5005000
Para » »	 » agente dos bondes ......... ..500$000

Paragrapho unico. As fianças já prestadas deverão ser
reforçadas até o quantum necessario para o complemento
das exigidas pelo artigo supra.

1
1

1	 1
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CAPITULO XIV

DOS RECURSOS

Art. 84. Das penas, despachos e decisões definitivas da
Prefeitura, haverá recurso voluntario para o Presidente do
Estado ou Prefeito.

Paragrapho unico. O recurso será interposto dentro do
prazo cio 15 dias, contado da data da publicação do respe-
ctivo acto, quando versar sobre materia attinente á ordem
administrativa interna da repartição e, de 60 dias, quando
se referir a seus negocies externos.

Art. 85. Os recursos serão interpostos por meio do re
querimentos devidamente instruidos á auctoridade compe-
tente, que decidirá dentro do prazo de 8 dias, contados da
data do recebimento dos papeis.

Art. 86. Findos os prazos previstos no art. 84, sem que
seja apresentado o requerimento de recurso, ficará este
perempto.

Art. 87. Será facultado aos interessados requererem
certidões da data da apresentação do recurso, aliegações e
documentos a elies juntos, assim como dos despachos que so-
bre os mesmos tiverem sido proferidos.

CAPITUL XV

DAS CAUSAS DA FAZENDA

Art. 88. As causas da fazenda da Prefeitura, de qualquer
natureza, terão o mesmo fõro das causas communs e o pro-
cesso determinado peio regulamento n. 1.415, de 9 de outu-
bro de 1900.

Art. 89 O presente regulamento entrará em vigor desde
a data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trario.

Secretaria de Estado dos Negocies do Interior do Estado
de Minas Geraes, 19 de janeiro de 1907.—Manoel Thomaz de
Carvalho Britto.
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Tabeilá de vencimentos

	Prefeito ................................ .....	 I:Juu,1uuu
	Directores de Obras o de Electricidade ....... 	 7:200S000

Director de Contabilidade .................. ..6:000S000

	

Thesoureiro ................... .............. 	 6:000S000

	

Secretario ....................................
	 4:800000

	

Auxiliar technico .............................
	 4:800$000

Desenhista ..	 ........................ .......
	 4:800$000

	

Escrivão do Tombamento .....................
	 4:800000

	

Ajudante de electricidade . . . ..................
	

3:600$000

	

Agrimensor ....................... ...........
	

3:600$000
Primeiros escripturarios ......................3:600S000

	

Apontador-fiscal .............................. 	 3:200000
Almoxarife .................................. 2:700000

	

Segundos escripturarios ........................ 	 2:400000
Fiscal de aguas e esgotos.....................2:400$000

	

Agente-fiscal de 1., classe. . ...................
	 2:l60í000

	

Fiel do thesoureiro ...........................
	

2:l6OS000

	

Administradores ...............................
	

2:160O0O

	

Agente de bondes .......... .................	 2:160S000
Amanuenses..............l:800O00

	

Bibliotheeario ................................ 	 1:800000
Agente-fiscal de 2.1 classe

	

.....................	 l:800000
Porteiro ....................................l:740000

	

Servente ................... ...................
	 l:080$000

Gratificação ao Administrador do Parque pela
fiscalização dos jardins .................... 240$000

Manoel Thon'taz de Carvalho Britto.

Belio Horizonte, 19 do janeiro de 1907.

o
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DECRETO N. 1.974 –DF 24 DE JANEIRO DE 1907

Reconhece o sr. Joseph De Jaegher como agente consular da França
nesta Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraos, tendo em vista
o aviso do Ministerio das Relações Exteriores, de 21 do cor-
rente moz, resolve reconhecer, como agente consular da
França nesta Capital, o sr. Joseph De Jaegher.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Goraes, em
Relho Horizonte, 24 de janeiro de 1907.

João PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

DECRETO N. 1.975—DE 6 DE FEVEREIRO DP, 1907

Concede unia matricula extraordinarja nas escolas Piimarias

O Presidente do Estado do Minas Geraes, tendo em vista
o que lhe representou o Secretario de Estado dos Negocios
do Interior.

Considerando que algumas escolas publicas não se instal-
laram no dia 21 do mez proximo passado pelo facto de esta-
rem ausentes os respectivos professores e longe da séde
de suas cadeiras em goso de ferias ou de licença, oito tendo
sido possivel dar-lhes em tempo um substituto;

Considerando que estão vagas algumas cadeiras que, no
interesse da difrusio do ensino, devem quanto antes ser
providas

Considerando q ue localidades houve nas quaes as esco-
las não se instaliaram por ignorancia das disposições do de-
creto que reformou o ensino no Estado;

Considerando que a reforma do ensino tem o intuito
não só do melhor-ar a sua qualidade como do diffundil .o o
mais possivel pela população escolar.

Resolvo conceder para estes casos uma matricula ex-
traordinaria no periodo a que se refere o 2. do art. 254
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do regulamento que baixou com o decreto n. 1.960, de 16
de dezembro de 1906.

Palacio da Presidoncia do Estado do Minas Geram, em
Beilo Horizonte, 6 de fevereiro do 1907.

JOÃO PINHEIRO DA, SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 1.976—DE, O DE FEVERETRO DE 1907

Conyerle ciii mixta a 1. , cadeira do sexo masculino da cidade
de Pouso Alto

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo
com a lei ri. 439, de 28 de setembro de 1906, resolve con-
verter em mixta a primeira cadeira do sexo masculino da
cidade de Pouso Alto

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gemes, em
Belio Horizonte, 9 de fevereiro do 1907.

JOÃO Pii-imo DA SILVA.
.7Yfanoel Thomar de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 1:077 - DE 9 DE FEVERETRO DE 1007

Converte ciii inixta. a L cadeira do sexo feminino da cidade
de Pouso Alto

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo
coro a lei n. 439, de 28 de setembro de 1906, resolve conver-
ter em mixta a primeira cadeira do sexo feminino da cidade
de Pouso Alto

Palacio da Presidencia do Estado de Minas geraos, em
Bello Horizonte, 9 de fevereiro de 1907.

TOXO PINHEIRO liA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho BrWo.

Ç 
1



—60--	 - 61 -

DECRETO N. l.978—DE 9 DE FEVEREIRO DE 1907
	 DECRETO N. 1.980 - DE 14 DE FEVEREIRO DE 1907

Converte em cadeira do sexo fèminino a mixta do districto de Ro -
chedo, municipio de S. João Nepomuceno

O Presidente do Estado de Minas Geraes, do accordo
com a lei n. 439, cio 28 de setembro de 1906, resolve con-
verter em cadeira do sexo feminino a, mixta do districto de
Rochedo, municipio de S. João Nepomuceno.

Palacjo da Prosidneja do Estado de Minas Geraes. em
Belio Horizonte, 9 de fevereiro de 1907.

.JoXo PINHEIRO DA S1LVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 1.979— DE 9 DE FEVEREIRO DE 1907

Converte em cadeira do sexoi íeminino a mixta de S. Coração de
Jesus das Barreiras, inunicipio de S. João Baptista

O Presidente do Estado de Minas Geraes de accordo com
a lei n. 439, de 28 de setembro de 1906, resolve converter
em cadeira do sexo feminino a mixta do districto de S. Co-
ração de Jesus das Barreiras, municipio de S. João Baptista

Palacio da Presidencia, do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 9 de fevereiro de 1907.

Jo70 PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

Designa o dia 25 de março para a installaçzo do districto de S.
toao da Fortaleza, municipio de Monte Santo.

O Presidente do Estado de Minas Goraes, considerando
que a Garoara Municipal de Monte Santo satisfez a exigen-
cia dos numeros 1, 2 e 3 do 2. 1 do artigo 2.° da lei n.
416, de 26 de setembro de 1905, resolve, de conformidade
com o § 3. 1 do artigo 2. 1 da lei n. 375, do 19 de setembro
de 1903, designar o dia 25 de março do corrente anno para
a instaliação do districto de S. João da Fortaleza, creado
por aqueila municipalidade por lei de 10 de agosto de 1901.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 14 de fevereiro de 1907.

Joo PINHEIRO DA. SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

DECRETO N. 1.981 - DE 18 DE FEVEREIRO DE 1907

Dispõe que nas eleições de senadores e deputados para a 5. legis-
latura do Congresso Mineiro, tambem terao votos os eleitores
qualificados nas revisões de1906 e deste anno.

O Presidente do Estado de Minas Goraes, usando da
attribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do Es-
tado, resolve que, para a execucão do regulamento que bai-
xou com o decreto n 1.971, de 17 de janeiro ultimo, se ob-
servem as seguintes disposições

Art. I Nas eleições de deputados e senadores, para
a 5.1 legislatura do Congresso Mineiro, terão tambem votos
os eleitores qualificados nas revisões de 1906 e deste anno.

Art. 2. Este decreto entrará em vigor desde a data
de sua publicação.

Art. 3.- Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gemes, em

Belio Horizonte, 18 de fevereiro de 1907.
JOIO PrIinxxRO DA SILvA..

lifanoel Thom-az de Carvalho Brieto.

L
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DECRETO N. 1.982— DE 18 DE FEVEREIRO oa 1907
	 3.° ANNO

Approva o Regimento Interno da Escola Normal da Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribnição que lhe confere o art. 57 da Constituição do
Estado, resolve, para execução do regulamento que baixou
com o Decreto n. 1.960, de 16 de dezembro de 1906, appro-
var o Regimento Interno da Escola Normal da Capital, e que
com este baixa, assignado pelo Secretario de Estado dos No-
gocios do Interior.

Palaejo da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Hello Horizonte, 18 de fevereiro de 1907.

JOIO PINHEIRO DA SILVA.
Ifanoel Thomaz de Carvalho Bruto.

Regimento Interno da Escola Normal da Capital

CAPITULO 1

DO ENSINO

Art. 1. O ensino normal, dentro da Escola, será mi-
nistrado do aceordo com os programmas .approvados para
cada, anno lectivo, com a seguinte distribuição

ANISO

Portuguez (aula diaria)— Arithmetica (idem)— Desenho(duas aulas por semana) —Musica (idem) Costura e traba-lhos de agulha (idem).

2.° ANNO

Portuguez (ires aulas por semana)—France (idem)—Geometria (idem)---Geograp/jia, Historia o Educação moraie civica (seis aulas por semana) -,Desenho ( uma aula porsemana)—Musica (idem)— Costura e trabalhos de aqulha(idem),

Nocões geraes de physica e chimica, Historia natural e
Hygiene (doze aulas por semana)—Árithmetica commercal e
Escripturação mercantil (tres aulas por semana)—Desenho
(duas aulas por semana)— Muslca (idem)— Costura e tra-
balhos de agulha (idem).

Art. 2. A pratica proilssional será feita pelas norma-
listas nos Grupos Escolares e nas escolas isoladas, sendo
aquelias acompanhadas pelos professores de cada cadeira.
As licções alli ministradas aos alumnos primarios deverão
ser previamente desenvolvidas pelos professores nas aulas
da escola, de modo a ficarem as alumnas, encarregadas das
mesmas, sabedoras dos methodos o dos processos a adopta-
rem, de accôrdo com o seguinte programma

L° ANNO

l'ortuguez: - Leitura e Lingua Patria do 1.° anuo do
Programma primario (ás segundas-feiras) - Arithmetica :—a
materia de iodos os annos do Programma primario (ás Se-
gundas-feiras)—Desenho :— à Inateria do 3•0 anno do Pro-
gramma primario (ás terças-feiras) - Musica : — a materia
do 1. 0 anno do Programma primario (ás segundas-leiras)-
Costura e trabalhos de agulha :—idem (ás terças-feiras).

2.° ANNO

Portuguez :—a materia do 2.°, 3. 0 o 4.° annos do Pro-
gramma primario (ás quartas feiras)— Geometria :—idem do
3.0 o 4. 0 annos do Programma primario (ás sextas-feiras)--
Geographia, Historza e Educação moral e czvica :—a maioria
do todos os aunos do Programma primario (às segundas,
quintas e sextas .feira)—Desenho :—idem (às quintas-feiras)--
Musica:—a materia do 2. 1 anno (ás quintas.feiras)—Üosturae
trabalhos de agulha :—idem (ás sextas-feiras).

30 ANNO

Noções geraes de physica e chmica, Historia natural e
Hygiene :— a materia de todos os aunos do Programrna pri-
mano (ás terças o quintas-feiras)-- Arithmetica commercial;
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-idom (aos sabbados)— Desenho —idem (aos sabbados)—fu-	 1. Quanto àescolha e á ordem do assumpto: a) preparoszca:—idem (aos sabhados) Costura e trabalhos de agulha	 da materia correspondente ao tempo determinado para a	 •idem (aos sabbados). 	 licçã	 b) boa distribuição e clareza do articulado.

Art. 3. Os professores procurarão, tanto quanto pos- 	 II. Quanto á execução: a) concatenação da materia no-
sivel, substituir-se aos compendios no ensino das respectivrs 	 va com a anteriormente aprendida, seguindo-se uma ordem
materias, adoptando tão sómente os livros indispensaveis 	 natural e logica no desenvolvimento da licção; b) ensinopara leitura e consulta,	 completo das noções novas, sua recapitulação e resumo,

Paragrapho unico. Tendo sempre em vista que a pra-

	

	 com exercicios de applicação: e) clareza e simplicidade na
arguição e exigencia de discernimento nas respostas: d) ela-tica do magrsterio primario é o unico objectivo do ensino

normal, cuidarão, cada um por sua parte, de educar as alu- 	 cidações opportunas, bom escolhidas, bem empregadas e suf-
ficiontes, que se tenham de utilizar, para esse fim, palavras,ninas do modoahabilital-as para a execi ção do Program- 	 r-

ma do ensino primario.	 quer objectos naturaes, artificiaes ou desenhados; e) diligen-
eia para que sóinente se conserve de memoria o que fôr abso-Art. 4. Os professores das cadeiras de artes, especial- 	 lutamonte necessario.mente os de Desenho e a do Costura e trabalhos de agulha, da-

não ensino totalmente pratico.	 III. Quanto á professora: a) dominar o assumpto no mo-
do de tratal-o, dissertando com clareza o simplicidade, mas§ 1.0 A de Musica fará em todos os annos exercicios de 	
to de provocar o esforço proprio dos alumnos; b) boa elo.
com animação cowmunioativa, tornando-se suggesriva a pon-solfejo, canto e audição de hymnos e peças variadas que

eduquem a voz, fortaleçam os pulmões, e cuja letra levante o 	 cução e dominio sobre a classe por meio da vista, da forçaespirito e desperte nas alumnas o gosto pela arte e inspi- 	 e do calor de sua voz; e) gesticulaçãõ nobre, sympathica ero amor ao bello, ao trabalho, á patria e admiração pela na-	 attitude digna.tureza.	
IV. Quanto á disciplina: a) ter a classe inteira constan-§ 2- O de Desenho, abolidos os modelos impressos, se 	 temente occupada, ficando os alumnos em actividade natu-esforçará por que suas alumnas copiem sempre a natureza, 	 ral e espontanea, sem incorrerem em desordem; b) attençãodando-lhes iniciativa e liberdade de interpretação da mesma, 	 fixa, mantida pela professora por meios convenientes e dis-de modo a fazerem do desenho a sua fôrma, de expressão. Não 	 tinctos, devendo mostrar ter vista e ouvido exercitados emterão, entretanto, necessidade de detalhe a principio, e co	 perceberem rapidamente os excessos e as faltas dos alumnos,piarão os modelos natnraes pelo conjuncto, par-a, com o dos-	 de modo a não deixar nenhum delles sem a necessaria cor-envolvimento do exercicio da vista, da attenção e da ob- 	 recção.

servação, chegarem mais tarde ás particularidades das li- 	 V. Quanto aos resultados parciaes : aproveitamento vi-nhas, sombras o perspectivas, que o professor irá progres-	 sivel por parte dos alumnos, revelado polo adiantamento esivamente fazendo conhecidas. Sómente por esse modo fica-	 pela applicação das noções recebidas, feita com intelhgonciarão as discipulas de desenho senhoras de uma arte, que fre- 	 e esforço proprio.quentemente e sem dificuldade possam applicar a varias no-	
VI. Quanto ao resultado geral: compenetração do fimcessidades e usos da vida pratica, transmittindo-a, por sua	

da escola e diligencia para que 	 fia esse m convirja todo ovez, aos seus alumnos com essas mesmas vantagens,	
trabalho escolar, attendendo-se constantemente ao fim moral§ 3. O ensino da cadeira de costura e trabalhos de	 do mesmo.

agulha deve ter por base os conhecimentos práticos do 	 Art. 6. Como complemento das disciplinas de Costura,preparo de roupas o peças de uso commurn, os quaes 50	 trabalhos de agulha e Hygiene, será creado. annexo á Escola,transmittirão depois as creanças, habilitando-as desde a es. 	 um curso de Economia domestica, eomprehendendo o ensinocola primar-ia com este meio de economia constante e no- 	 de cosinha, lavado e engommaclo, arranjos o despesas detona, verdadeiro thesouro para a mulher que não descuida 	 casa, cuidados maternaes e medicina caseira.dos seus deveres domesticos. Os trabalhos de phantasia fica-	
§	 Esse ensino será praticado tambem nos Gruposrão em segundo plano, mais como adorno da educação fe- 	 1.

minina do que como utilidade para a mãe de flmilia. 	 Escolares, opportunamente.
§ 2. 0 Em regimento especial se regulamentará o proces-Art. 5. Ú ensino será ministrado de modo que as alu- 	 so do mesmo nas referidas escolas.muas, quando professoras, estejam aptas a organisar uma

escola primaria, na qual se observem rigorosamente os
seguintes preceitos pedagogieos
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CAPITULO II

DA MATRICULA

Art. 7. A matricula na Escola Normal é gratuita o se
abrirá, com aviso previo, publicado em edital na folha olil-
cml, no dia 16 de fevereiro, e se encerrará no dia 15 de
março.

Art. S. A candidata á matricula no l.° anno deverá di-
rigir-se ao Director por meio de requerimento, no qual men-
cionará, além de seu nome, o de seu pae ou pessoa por elia
responsavel, a sua edade, rosidencia, e naturalidade, exhibin-
do: a) attestado de approvação em exame de admissão pas-
sado pelo secretario ; é) certidão de regtstro civil ou justifi-
cação perante a auctoridade judicial, que demonstre ter qna-
torze annos completos, pelo menos; c) attestado medico pro-
vando não soifrer molestia contagiosa ou incompativel com
o magisterio.

Paragrapho unico. O requerimento e documentos que o
acompanham, devem ser seliados com as devidas estampi-
lhas, podendo o primeiro ser feito por procurador ou respon-
savel legal da matriculanda.

Art. 9. O exame de admissão a que se refere o artigo
anterior, constará das seguintes matei-ias: - um dictado de
15 linhas, pelo menos, seguindo-se a composição de uma
narrativa simples, com elementos fornecidos pela banca ex-
aminadora; leitura expressiva de prosa o verso ; conjugação
de verbos regulares e irregulares ; analyso lexica e noções
geraes de analyse syntactica; as quatro operações fundamen-
taes sobre inteiros e fracções ordinarias e docimaes, syste-
ma metrico decimal com problemas simples o faceis (prova
oseripta e oral); noção elementar de desenho linear, do
qual haverá prova graphica sómente, constando de traçado
de linhas sob as varias ftr'mas e posições, triangulos, qua-
drilateros, polygonos e circumferencias, cora as respectivas
definições;— calligraphia, servindo de prova o trecho di-
ctado para o exame do portuguez, no qiu1 as candidatas em-
pregarão os typos de letra bastardo, baslardinho e cursivo o
quaesquer outros que conheçam.

§ l.° A inscripção para esse exame será requerida ao
Director, do dia 16 a 25 de fevereiro, improrogavelmente,
realizando-se o mesmo do dia 27 desse mez até 15 do março.

§ 2. 1 Nesse exame não haverá grãos do approvação,
limitando-se os examinadores a declarar si a candidata está
on não habilitada para emprohendor o curso da Escola.

Art. 10. A matricula do 2 1 anno em diante lar-se-á do
modo seguinte:

1. Logo que se terminarem os oxamos do todos os annos
do curso, o secretario entregará ao Director uma relação no-
minal, devidamente autbentieada, das alumnas approvadas
nas materias de cada um dos dons primeiros annos;

11. A' vista desta relação, o Director, mediante requeri-
mento da matrionlanda, de seu pae ou protector, ou de qual-
quer dos professores, concederá matricula no anno superior
ás alumnas approvadas no inferior immediato.

Art. 11. Haverá uma época extraordtna ria de matricula,
até 15 de julho, para as alumnas que a requererem, depois
de terem sido approvadas em exame vago da materia que
foram obrigadas a repetir no seguinte anuo lectivo.

Art. 12. O Director poderá recusar a matricula, em
qualquer anno do curso, si, por informações fidedignas,
souber que a candidata não possue os requisites moraes
necessarios ou soifre molestia contagiosa. Neste caso, su-
jeitará o facto ao Secretario do Interior, acompanhado de
informações e documentos que justifiquem a denegação da
matricula.

Art. 13. A qualquer candidata é permittido requerer
licença para frequentar as aulas como ouvinte, desde que
prove os requisites de edade, moralidade e de não soifrer
molestia contagiosa.

§ 1.0 Ao Director compete concedel-a ou nogal-a, con-
forme osmotivos que tenha para isso, attendendo principal-
mente á capacidade das salas de aulas.

§ 2. 0 As ouvintes serão inseriptas em livro especial,
com a declaração do anno que pretendem assistir. Sómente
mediante novo requerimento e nova licença, se inscreverão
em qualquer outro anuo.

Art. 14. O registro de matricula será annual, quer para
as novas, quer, para as antigas alamnas.

Art. 15. Encerrada a matricula, serão dellas extrahidas
listas, segundo os, annos e as materias, e remettidas aos
professores, que, em vista das mesmas, abrirão o devido
ponto ás alumnas, nas suas cadernetas de aula.

CA1'll'U1,0 III

DOS TRABALHOS ESCOLARES

Art. 16. Terminadas as matriculas no dia 15 de março,
e extrahidas as listas constantes do art. 15, serão abertas as
aulas doas dias depois, isto é, a 17 do mesmo mez, encer-
rando-se no dia 14 de novembro.

§ 1.° No dia 16 de março, haverá sessão da Congrega-
ção para se approvarem os horarios, tomando-se tambem
outras providencias quanto aos trabalhos do anno lectivo.

D. M.-5

ti
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	2. 0 Ae aulas começarão ás 7 horas da manhã e não 	

§ 30 As alumnas assistirão, de pé, á licção da sua coilegá

	

excederão do meio dia. Os exercicios de pratica profissional	 sem intervirem ou de qualquer modo se manifestarem, per-
se realizarão de uma ás duas horas da tarde.	 turbando os trabalhos ua aula.

	

Art. 17. As aulas durarão 60 minutos e haverá, de uma 	
§ 40 O professor da cadeira primaria não tomará parto

A

	

a outra, um intervalio de 15 minutos, devendo ser alterna- 	 na licção,.maS assistirá á mesma, auxiliando quanto possi-

	

das de modo que cada professor não tenha mais de duas 	 vel a boa execução do exeroicio na parte da disciplina de sua

	

seguidas, nem a mesma classe de alumnas mais de quatro 	 classe..
por dia, alóra o ensino pratico.	

§ 5: Logo em seguida, ao sahir da sala de aula e dentro

	

Paragrapho unico. O tempo de cada aula será preen- 	 ainda da escola primaria, o professor, em presença das

	

chido de modo que as alumnas tenham, em todas as cadeiras,	 demais alumnas, fará a critica da licção dada, apontando as

	

uma parte para a applicação das noções estudadas no 'dia,	 faltas commettidas e os pontos deixados obscuros OU

	quer em trabalhos escriptos e oraes, quer em exercicios	 descuidados.

	

de mappas, instrumentos e laboratorios, tornando, dest'arte, 	 Art. 20. No livro especial, será diariamente aberto o
o ensino pratico e intuitivo,	 ponto de presença dos professores, os quaes declararão, após

	

' Ari. 18. Em cada semana, em dia determinado pelo	 sua assignatura, a aula que vão reger, inscrevendo-se duas

	

professor, deverão as alumnas aesenvolver, perante a aula, 	 vezes nos dias em que tiverem exerelcio de pratica profissio-

	uni assumpto que lhes fôr designado, com oito dias de ante-	 nal. Nosso mesmo livro assignará o pessoal administrativo.
cddencià.	 Art. 21. Em cada cadeira, haverá uma caderneta de

	

§ 1. 1 Para isso, serão tirados á sorte os nomes das alu- 	 aula, onde o professor lançará mensalmente, em ordem nume-

	

mnas, o primeiro pelo professor e os subsequentes pela alu- 	 rica, os nomes de todas as suas alumnas, e por esta lista fará
na por ultimo sorteada. 	 diariamente a chamada ou verificará as presentes, escre-

	

2. 0 Cada alumna sorteada terá, no maximo, 15 minutos 	 vendo, a tinta, a palavra não em frente aos nomes das ausen-
para a sua dissertação.	 tes. As notas de aproveitamento, applicação e procedimon-

	

3.0—Para o cifeito dessa exposição, a alumna se colio- 	 te são de uso exclusivo do professor, que as deverá tomar

	

cara em 1&gar evidente, fóra da classe, de modo à ser notada 	 reservadamente, para seu governo e do Director.

	

e ouvida por todos os presentes, não lhe .sendo permittido o 	 § 1.° Em columnas especiaes da caderneta constarão:

-

	

uso de livros, escriptos ou notas, a não serem ligeiros apon .	o ponto do Programma que está sendo leccionado, e, de ac-
thmentos que justifiquem citações feitas. 	 côrdo com o art. 128 do Regulamento, o assumpto a tratar-

	

§ 4. O ultimos vinte minutos da aula serão reservados 	 na proxima dissertação semanal, e bem assim, o assutn-

	

ás alumnas não sorteadas, que se ofierecerem a fazer a cri 	 pto e o dia da licção de pratica profissional.
tióa da eposição produzida por suas coliegas. § 2.° No fim de cada trimestre, o professor fornecerá

	

§ 5.° A alumna sorteada, que se recusar a essa prova, 	 ao secretario uma relação datada e assignada, dos nomes
será considerada como faltosa nesse dia de aula. O não com- das alumnas faltosas, especificando, para cada uma, o nu-
areciento á aula, no dia desse exercicio, importará em falha

duipla na Irequencia do anno.	
mero de faltas jusíificadas ou não, quer sejam dos dias

	

§ 6. 1 Não estãõ comprehendidas na obrigação deste	 das serão documentadas com attcstados especiaes ou por
de aula, quer dos de pratica profissional. As faltas justifica-

	

artigo as cadeiras de arte, salvo si os respectivos professo- 	 . declaração do professor na propria lista trimestral.'-
res o entenderem conveniente. 	

.

	

Art. 19. Pelo horario e 'distribuição das alumnas, erga- 	
§ 3,0 As listas a que se refere o paragrapho anterior,

	

nizados nos primeiros dias de cada anno lectivo, se realizarão 	
depois de registradas suas notas no livro de Matricula, fi'

	

os trabalhos de pratica profissional nos Grupos Escolares ou	 carão conservadas no archivo da Escola.

	

escolas isoladas, não devendo cada professor conduzir tur .	Art. 22. Cada hora de aula e sua terminação serão an-
mas de mais de 10 normalistas. 	 .	 nunciadas por um toque prolongado de campana electrica,

	

§ 1.0 O Director da Escola Normal se entenderá por	 havendo, cinco minutos antes de terminar a aula, um si.

	

escripto com os directores daquellcs estabelecimentos, deter-- 	 gnal de prevenção.
minando os dias e as horas para esse exercido. 	 Art. 23. Os professores entrarão na sala da aula após as

	

§ 2.° Cada professor e suas alumnas comparecerão aos	 alumnas, aguardando estas, de pé, a sua entrada, até que se-

	

referidos estabelecimentos á hora designada, contando-se o 	 jam convidadas a sentar-se.

	

dia de ausencia dos mesmos como falha, para os effeitos do	 paragrapho unico. Cada alumna conservará sempre o

	

Regulamento. O professor registrará em sua caderneta de 	 mesmo logar na carteira, correspondente ao seu numero
aula a frequencia das alumnas.

1:!
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na caderneta da classe. As alumnas ouvintes occuparão lo-
gar em separado.

Art. 24. Nos quinze minutos do intervallo, as alemnas
permanecerão na sala designada para descanço, ou nos jar-
dins da Escola.

Art. 25. Nas advortencias que, por ventura, tenham os
professores do fazer ás alumnas, deverão usar de phrases que
não offendam os seus brios, -nem as exponham á irrisão.

Art. 26. O professor de sciencias physico-naturaos
aproveitará as alumnas mais distinctas como preparadoras
e auxiliares do respectivo gabinete e laboratorio, sendo obri-
gatoria essa incumbencia ás designadas para tal fim.

Art. 27. O professor que deixar de dar qualquer das
aulas do dia, será considerado faltoso, ainda que tenha dado
alguma deilas.

CAPITULO IV

DA DISCIPLINA

- 71 -

1. Suspensão por 10 ou 20 dias de frequeneia, conside-
rados como falhas para os effeitos do disposto no art. 130
do Regulamento.

II. Privação por um anno do direito de frequoncia e
exames.

UI. Expulsão.
Art. 33. As penas do artigo anterior só poderão ser ap-

plicadas, depois de ouvida a congregação, a qual procurará
certificar-se da verdade, procedendo a indagações e ouvin-
do, sempre que fôr possível, a accusada.

Paragrapho unico. Na applicação de qualquer dessas pe-
nas, ter-se-ão sempre em vista a edade e os antecedentes
da delinquente, procedendo-se com moderação e criterio, de
modo a não deprimir se o caracter da alumna, cuja educa-
ção moral constitue o maior empenho da Escola.

Art. 34. Sómente com a permissão do Director ou de
quem o substitua, se admittirão pessoas extranhas no inte-
rior do estabelecimento, salvo auctoridades superiores.

Paragrapho nnico. A presença de visitantes no esta-
belecimento, em caso nenhum, será motivo para interrupção
dos trabalhos escolares.

CAPITULO \

EXA ME 

Art. 28. lima vez dento do estabelecimento ou em ex-
orcicio escolar fóra deile, estarão as alumnas sob a inspe-
cção e auctoridade do Director e dos professores, bem como
sob a vigilancia dos empregados. Não poderão commetter
'actos que infrinjam disposições do Regulamento o deste Re-
gimento, offendam a disciplina da Escola ou sejam contra-
rios ás boas normas de moral e urbanidade.

Paragrapho unico. Nas aulas são obrigadas a se coe-
sorvar em silencio, podendo, nos intervalios das mesmas.

•	 conversar, sem fazerem grande ruido de vozes e risos e,
muito menos, de assuadas.

Art. 29. E' prohibido fazerem inscripçõos nos moveis.
nas paredes e nas portas doedilicio, damnificarom os mesmos
e os utenilios escolares, sendo obrigadas, além de outras pe-
nas, a indemnizar ou reparar o es-trago ou damno cau-
sado.

Art. 30. Na ausencia do Director ou dos professores, po-
derão os empregados, em termos cortezes, observar ás ala-
mnas as faltas que infrinjam o presente Regimento, levando
ao conhecimento do Director o facto ou factos occorri
dos.

Art. 31. Os professores se limitarão a advertencias cor-
tezes. Si suas advertencias não bastarem, darão parte ao Di-
rector, o qual roprehonderá particularmente as infractoras,
em termos que podem ser severos, mas sempre cortezos.

Art. 32. Além das penas do admoestação e reprcliensáo
haverá mais as seguintes

Art. 35. No dia 8 do novembro de cada anno, ao reuni-
rá a Congregação para approvar os pontos de exames, que
cada professor deve apresentar para a sua cadeira, dando-
se, depois, ás alurnmas conhecimento dos mesmos.

§ L° Os pontos escolhidos devem conter materia de
cada uma das theses dos Programmas do anno lectivo para
cada cadeira, e serão em numero de 20, pelo menos. Não
haverá ponto para os exames vagos, os quaes comprehen-
dorlio toda a materia de cada Programma.

§ 2.° Nessa mesma reunião ficarão organizadas as ban-
cas examinadoras, compostas de tres membros, sendo um
deItes o presidente, e entrando sempre como examinador o
professor da cadeira.

Art. 36. No dia 16 de novembro, o secretario entregará
ao Director uma lista de todas as alumnas matriculadas,
com especificação dos annos que frequentam e das faltas
ju-ti!icadas e não justificadas que tiverem. O Director, em
vista dessa lista, despachará os requerimentos do exame que
lhe orem apresentados.

fParagrapho unico. As alumnas que tiverem mais de 20
faltas não justificadas ou 40 justificadas, bem como as ou-
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vintes e pessoas extranhas á Escola, sómonte terão direito 	 Art. 43. O julgamento dos exames sorá processado pelo

	

a exames vaqo,ç, os quaes se realizarão depóis do terminados 	 modo seguinte:
os das alumnas matriculadas,	 a) O voto de cada examinador sobro o valor das provas

	

Art. 37. No dia 20 de novembro, começarão os exames, 	 80FL expresso por escrutinio secreto em cedulas contendo

	

sendo feita, de vospera, no orgão official, a chamada das alu- 	 os algarismos - O, 4 ou 2.

	

Francez, Geometria, Historia, Geographia, Educação moral e 	 siderarão inhabilitada.

	ninas pela numeração que tiverem nas cadernetas de aula	 1)) Concluida a prova escripta de uma materia, decidi-
o pela .tórma que o Director determinar. 	 rão OS examinadores, jnclusivé o presidente, si a examinan-

	

Art. 38. Os exames serão de sufficiencia e flnaes,sendo	 da tem direito á prova oral; no caso aflirmativo, expressa

	

estes u]timos de Arithme gica no 1.0 nuno; de Portugunz,	 rão o seu voto peio modo já dito, e, no caso negativo, a coa-

	

civíca no 2.1 anno: de Noções geraes de physica e chimica, 	 e) Realizada a prova oral, os tres examinadores darão

	

historia natural e Hygiene,Árithmetica commercial, Esct'i- 	 sobre elia o voto pelo mesmo modo.

	

pturação mercantil, Musíca, Desenho e Trabalhos ele agulhc, 	 d) As cedulas, que até então devem estar fechadas, serão
no 3.1 anuo.	 logo apuradas, verificando-se o resultando do exame. Não

	

Art. 39. Haverá provas "criptas e oraes para todas as 	
será approvada a examinanda que tiver numero inferior a

	

materias, excepto para Desenho, cuja prova será graphica, 	 approvada simplesmente a que tiver de 6 a 8; plenamen-

	

e para Costura e trabalhos de agulha, cujas provas serão	 te, de 9 a 11 : approvada com distincção a que obtiver o grão
praticas.	 12, sendo os resultados parciaes e o final lançados na prova

	

Paragrapho unico. No exame final de cada mataria, ex-	
escripta, a tinta encarnada, e assignados por todos os exa-

	

capto Francez deverá a examinanda fazer uma prova de 	
minadores.

	

pratica profissional, explicando a turmas de alumnos pri-	 Art. 44. Os exames de pratica profissional e os de pra.

	

manos, nos Grupos Escolares ou nas escolas isoladas, o ponto	 tira de artes serão julgados separadamente, sendo s exa-

	

que tirar por sorte, afim de se verificar si a mesma tem 	 minandas approvadas com distincção,plenamente ou simples-

	capacidade para exercer o magisterio. Essa prova durará 25 	 mente, conforme o seu merecimento.
minutos.	 Art. 45. No fim dos exames de cada turma, e no mesmo

	

Art. 40. As provas escriptas, communs a todas as ala-	
dia, o mais moço dos examinadores lavrará, em livro espe.

	

muas de cada cadeira, serão feitas pela manhã, a portas fe. 	
cial, acta circumstanciada de todo o occorrido, a qual será

	

chadas e em papel previamente rubricado, podendo durar 	
assignada pela commissão, sendo o resultado do julgamen
to, por grãos de approvação, publicado no orgão otilci

	

até troa horas. As ornes respectivas se farão por arguição 	
al, sem

	

ou exposição singular nos dias seguintes, após chamada na 	
especificação de nomes e, sim, pela numeração da caderneta
da aula.

	

folha official, por turmas de 10 alumnas, devendo cada uma.
destasser examicada durante 20 minutos sobre o ponto ti-	 Art. 46. A examinanda que não comparecer á chamada
rado á sorte,	 por motivo justificado perante a directoria da Escola, poderá

	

Paragrapho unico. Os examinadores, ou o presidente, 	
ser chamada mais uma vez sómente, depois do exgotada a

	

poderão arguir sobre assumptos da cadeira, exranhos ao	 lista da inscnipção. -
ponto sorteado, o sobre a prova escripta. 	 Art. 47. Serão considerados nuflos os exames das can-

	

Art. 41. Os exames vagos terão prova escripta, sendo	
didatas que, depois do seu comparecimento, deixarem de ex-

	

os pontos sorteados no momento. A prova oral durará o 	
hibir prova escripta; que a exhibirom diversa do ponto sol'-

	

tempo necessario para que a examinanda seja arguida ou 	
teado; que forem surprehendidas a copiar livros, notas.

	

faça exposição sobre varias matarias do Programma, exigiu, 	
apontamentos ou a prova do alguma collega, e que, sem

	

do-se, nesta prova, o uso de mappas, instrumentos, appare- 	 motivo justificado, deixarem de comparecer á prova oral.

	

lhos e expeniencias de laboratorio, nas materias que os pci- 	 Pararapho unico. No caso de se verificar, por qual

	

mittirom. Nas provas de pratica profissional, os exames va-	 quei' meio, que uma ou mais examinandas copiaram a prova

	

goscompre1ienderão todos os pontos do Prograrnma prima- 	 do outra, perderão todas dias direito á prova oral e á de

	

rioquo os examinadores, na occasião, determinarem para 	 pratica profissional da materia do exame.
cada materia. Art. 48. Haverá uma segunda época de exames, exclu-

	

Art. 42. Na prova graphioa de Desenho e na prova pra- 	 sivamente para as alumnas matriculadas que os não. tive-
tica de Costura e trabalhos de agulha, as examinandas 	 rem prestado na primeira época. Esses exames serão reque
rão distribuidas por turmas.,	ridos e processados durante o prazo da matricula

4.
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Art. 49. Alguns trabalhos executados pelas alumnas das
cadeiras do Desenho e Costura e trabalhos de agulha, coUe-
ccionados e authenticados pelos respectivos professores, au-
xiliaro o julgamento das provas de exames, nessas cadeiras.

Art. 50. As alumnas ou ouvintes, que concluirom o
curso, receberão, dos respectivos professores, attestados de
aptidão para o ensino nas escolas primarias, em vista dos
quaes lhes será conferido o diplomá de normalistas, confor-
me o modelo annexo a este Regimento.

CAPITULO VI

DA CONGREGAÇXO

Art. 51. O corpo docente da Escola constituo a sua
Congregação, tendo por presidente o Director, e se reunirá
ordinaria e extraordinariamente para os fins determinados
no Regulamento, tendo tambem attribuição de resolver os
casos omissos do mesmo e todos aqueiles que o Director, in-
dividualmente, não puder fazei-o.

Paragrapho unico. De cada sessão, o secretario lavrará
uma acta, na qual serão mencionados os nomes dos mem-
bros que compareceram e dos que faltaram, bem como
o assumpto discutido e as deliberações tomadas. Esta acta,
depois de lida e approvada, será assignada por todos os
membros presentes.

Art. 52. Nas reuniões da Congregação não serão admit-
tidas pessoas extranhas á mesma, realizando-se a portas fe-
chadas as sessões em que se tratar de assumpto que exija
essa reserva.

Paragrapho unico. Neste ultimo caso, lavrar-se-á, da ses-
são, uma acta especial, que será fechada o lacrada, tendo,
no sobrescripto, lançada a declaração do que o objecto é se-
creto, e ficará a mesma sob a guarda e responsabilidade do
secretario.

Art. 53. Não tomarão parte na votação os professores
de cujo interesse se tratar, o que tenham motivos para se-
rem julgados suspeitos.

Art.54. Todas as deliberações da Congregação serão
approvadas por maioria de votos, cabendo ao presidente,
além do voto singular, o de desempate.

Art. 55. As sessões da Congregação se realizarão sem-
pre fóra das horas de trabalhos escolares, e os professores

•	 que faltarem a ellas, sem causa justificada o participada a
tempo, perderão os vencimentos do dia.

1
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CAPITULO VII

DO coapo DOCENTE

Art. 56. Aos professores compete
a) Comparecer às aulas e dar licções, nos dias e horas

marcadas; no caso de impedimento, participar ao Director,
com a possivel anteeedeneia.

b) Notar na respectiva caderneta, não só a presença
das alumnas, como as licções de cada dia.

a) Comparecerás sessões da Congregação e aos exames
de que forem nomeados examinadores ou presidentes, em
dias e horas determinados.

d) Observar rigorosamente o programma estabelecido
para as disciplinas a seu cargo.

e) Empregar o maximo desvelo na instrucção de todas
as alumnas, sem distincção de pessoa alguma.

f) Dar ao Director, em lista trimestral, os nomes das
alumnas faltosas, com as competentes justificações.

g) Observar as instrucções e recommendações do Dire-
ctor no tocante á policia interna das aulas e anxilial-o na
manutenção da ordem o da disciplina da Escola.

h) Satisfazer a todas as requisições que lhes forem fei-
tas pelo Director, no interesse do ensino.

Art. 57. As licenças, faltas e penas serão reguladas do
acc(irdo com o codigo disciplinar, constante do titulo V, cap.
1  II do Regulamento a que se refere o Dec. n. 1.960, do 16
de dezembro de 1906, substituindo-se o Inspector escolar pelo
Dzrecgor da Escola Normal.

Art. 58. No impedimento, licença ou falta dos professo.
res, estes se substituirão mutuamente, de conformidade com
o disposto no art. 144 do Regulamento.

Paragrapho unico. No caso de vaga de uma cadeira, a
interinidade não poderá prolongar-se por mais de seis [nozes.

AT t. 59, No caso de provimento do cadeiras por meio
de concurso, será este annunciado por edital do Director
da Escola, com antocedencia de 90 dias.

Art. 60. Os candidatos requererão, pessoalmente ou por
procurador, a inscripção, fazendo acompanhar os seus re-
querimentos de certidões de edade e folha corrida, bom como,
i possivel, de documentos, titules, obras etc., que provem

boa constituição physica, moralidade, capacidade profissio-
nal, serviços prestados ao ensino etc.

Para grapho unico. Dos documentos, menos as certidões,
offerocidos, passará o secretario recibo, para serem os mes-
mos restituidos ao candidato depois do concurso.

Art. 61. Findo o prazo do edital, a commissão exami-
nadora, composta de um dos lentes da Escola o de outra pes-
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soa nomeada pelo governo, se reunirá, sob a presidencia do
Director, para tomar conhecimento das inscripções e vali-
dado das mesmas, lavrando-se um termo assignado e datado,
e dando-se publicidade dos nomes dos candidatos inscriptos,
bem como dos que, por motivo justificado, não o puderam
ser.

Paragrapho unico. Em edital assignado pela commissão,
marcar-se-ão o dia, logar e hora para ter começo o concurso,
convidando-se a comparecer os candidatos inscriptos.

Art. 62. No dia e horas designados, comparecerá a com-
missão, que lerá então em presença dos candidatos o ,pon-
tos de escripta formulados sobre a materia ao concurso,
dando-se logo em seguida começo ás provas.

Art. 63. As provas do concurso serão: escripta, oral e
pratica, esta ultima sómente para completar a oral, quando
se tratar de cadeira de artes ou de materia que a comporte.

§ l.° A prova escripta será commum a todos os candida-
tos, que a executarão na mesma ou em salas diferentes, sem
se communicarem, dentro do prazo do quatro horas.

§ 2.- A prova oral, constando da exposição de um ponto
tirado á sorte pelo candidato primeiro inscripto, será desen-
volvida por, cada um destes durante 60 minutos, ficando
Sodos incomrnunicavois, do modo que o que dissertar não
toja ouvido pelos que lhe seguirem na chamada.

§ 3. Si houver prova pratica, completando a oral, pode-
rá o tempo acima ser prorogado até que se complete a
mesma.

Art. 64. Concluidas as provas escriptas, a commissão
examinadora se reunirá para julgal .as, decidindo ligo qnaes
os candidatos que têm direito á prova oral, e votando por
escrutinio secreto, em cedulas fechadas, sobro o merecimen-
to dos demais. Os votos nas cedulas serão expressos pelos
algarismos O, 1, 2, assignadas e datadas pelo examinador.

Paragrapho unico. O candidato inhabilitado terá logo
conhecimento do resultado da sua prova.

Art. 65. Finda a ultima prova oral, a commissão exa-
minadora passará a julgar, em sessão secreta, o valor das
provas, exprimindo-se em ceclula fechada pelo mesmo
modo de votação.

§ l. Apuradas todas as cedulas das provas oraes e das
esoríptas, até então fechadas, se determinará a approvação
ou reprovação dos candidatos, fazendo se a classificação oos
mesmos, pela ordem numerica obtida. Lavrar-se-á acta cir-
cumstanciada de todo o occorrido, especificando-se OS votos,
grãos obtidos e nomes dos candidatos.

§ 2.- As notas, pela somma dos votos de cada candidato.
serão as seguintes: reprovados os que tiverem menos de 6
pontos; approvados simplesmente os que tiverem do 6 a 8;
approvados plenamente os que tiverem de 9 a 11; e com
dzstincção os que obtiverem 12 pontos

Art. 66. Aos examinadores é licito, quandó tiverem du-
vidas sobrotopicos das provrs ecriptas, arguirem, sobre
os mesmos, os candidatos resp•ctivos durante a prova oral.

Art. 67. Concluido todo o processo do concurso, o Di-
rector enviará ao Secretario do Interior, acompanhados de
um relatorio circumstanoiado, todos os papois relativos ao
mesmo, inclusivé os pontos datos o as provas escriptas, co-
pias das actas etc., e indicará ao governo qual, dentre os
dous primeiros candidatos classificados, merece proferen-
cia, fundamentando a sua opinão por meio de considerações
sobro a competencia didactica do mesmo.

CAPITULO VIII

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 68. Ao Director compete, além das attribuições que
lhe são conferidas em outros artigos

a) Eocor a inspecção geral do estabelecimento o es-
pecialmente a do ensino.

é) Observar e fazer cumprir as disposições do Regula-
mento e do Regimento Interno.

e) Convocar ë presidir ás reuniões da Congregação em
casos previstos pélo Regulamento e sempre que fôr necos-
sacio -

d) Rubricar todos os livros de escripturação da Escola,
abrindo-os e encerrando-os.

e) Assignar os titulos de habilitação.
f) Ordenaras despesas de prompto pagamento e acqui-

sição de objectei de expediente e artigos escolares.
g) Assignar e remotter mensalmente á repartição com-

petefite a folha de pagamento do pessoal docente e admi-
nistrativo.

h) Assistir, com assidua trequencia, ás licções dos len-
tes, fiscalizando a perfeita execução do Programma e o em
preg dos melhoi-es methodos de ensino.

i) Apresentar annualmente ao Secretario do Interior
um relatorio minucioso sobro a marcha do estabelecimento
e suas necessidades.

5) Encerrar o livro de Ponto.
7v) Representar o estabelecimento nos actos publicos,

perante o governo do Estado e quaesquer auctoridades.
1) Resolver sobre o que não estiver previsto no Regu-

lamento e neste Regimento, e que julgar de urgente neces-
sidade, communicando o seu acto ao Secretario do Intorior

Art. 69 Ao secretario compete

1
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a) Dirigir oinspeccionar todo o serviço da Secretaria,

não só quanto á administração e ao ensino, como quanto á
correspondencja official.

b) Redigir e escrever as actas da Congregação.
e) Assignar os titulos do habilitação dados pela Escola,

passar attestados, certidões, dar guias de compras paraex-
pediente, editaes, avisos o mais publicações relativas á Es-
cola.

cl) Organizar as rolhas do pagamento do pessoal docente
e administrativo.

e) Preparar todos os esclarecimentos que devam ser-
vir de base ao relatorio de que trata a letra i do art. 68
deste Regimento.

f) Receber as importancias destinadas ás despesas de
expediente, que serão lançadas discriminadamente num li -
vro especial.

g) Conservar cm ordem e classificado o archivo, o tra-
zer em dia a escripturação dos livros de Matricula e todos
os outros a seu cargo.

h) Verificar annualmente a existencia de moveis, uten-
sujos, objectos escolares e tudo o mais que se contiver dentro
do predio, registrados em livro especial de inventario.¶	 i) Ter aberta a Secretaria, diariamente, do meio dia ás
duas horas da tarde.

Art. 70. Ao porteiro incumbe:
a) Superintender todo o serviço do limpeza, arrumação

do moveis o utensilios em todas as (lepondencias do edificio
da Escola.

b) Abrir o estabelecimento meia hora antes cio como
çarem os trabalhos e quando fôr ordenado pelo Director ou
pelo secretario.

e) Dar destino á correspondencia da Escola,
cl) Fazer compras para o expediente, mediante pedido

do secretario e ordem do Director.
e) Executar e fazer executar todas as ordens que, ten-

dentes ao serviço interno e externo da repartição, lhe forem
dadas pelo Director ou secretario.

f) Dar toque de signal para o começo e encerramento
das aulas.

g) Manter os relogios sempre certos pelo regulador pu-
blico.

li) Auxiliar o continuo e a servente na limpeza do cdi-
feio, quando seja nocessario ou fôr ordenado polo Director.

i) Acudir, na falta do continuo, ao toque da campainha
da Secretaria e das aulas.

5) Não se ausentar do estabelecimento nem consentir
que o continuo e a servente se ausentem, salvo por manda-
do e por consentimento de quem de direito.

Art. 71. Em suas faltas ou impedimentos, será o por.
teiro substituido pelo continuo.

Paragrapho unico Quando o impedimento do porteiro
ou do continuo exceder de 8 dias, poderá o Director, si o ser.
viço interno da Escola o exigir, contractar um substituto
do continuo. Nas mesmas condições, será substituida a ser-
vente.

Art. 72. O continuo e a servente, sob as ordens do por-
toiro, farão todo o serviço interno do edificio que lhes for
determinado pelo mesmo, cabendo ao primeiro, especialmente,
o serviço externo, e á segunda o serviço que se referir ás
alumnas.

Para grapho unico. A estes competem tambem a guarda,
limpeza e conservacão dos gabinetes e laboratorios, auxi-
liando as alumnas encarregadas do serviço do preparações.

Art. 73. Para o serviço de cscripturação, a Escola Nor.
mal terá os seguintes livros:

1 Matricula, que será riscado especialmente para cn
ter: numero e data da matricula, nome, edade, filiação, na-
turalidade das alumnas, faltas justificadas e não justificadas
durante cada trimestre, anuo do curso que frequentam, appro-
vação em cada materia, numero da matricula anterior e
observações.

II Inscripção de exames.
III Actas de exames.
IV Ponto diario.
V Inventario.
VI Catalogo da Bibliotheca.
VII Copiador da correspondencia.
VIII Inscripção de alumnas ouvintes.
IX Album de notas relativas á legislação, e actos of ti-

ciaes, relativos á Escola.
X Termos de posse e annotaçõcs do pessoal.
XI Livros de. compras e despesas.

CAPITULO IX

DA BIBLIOTHECA, DOS GABINETES E LABORATOnIOS

Art. 74. A Bibliotheca da Escola será organizada de
accordo com o art. 174 do Regulamento e ficará a cargo do
secretario.

Paragrapho unico. Estará aberta ás mesmas horas em
que o estiver -a Secretaria, sendo facultada ás alumnas a
consulta das obras, som as retirarem, e aos professores, que
as poderão conduzir para fóra do estabelecimento, por 30
dias, no maximo, mediante recibo passado em livro especial.



- 80 -

Art. 75. O material pertencente aos gabinetes e laborit-
torios ficará sob a guarda e vigilancia do respectivo pro-
fessor, o qual será auxiliado no serviço dos mesmos pelas
alumnas por cile designadas, pelo continuo e a servente.

Paragrapho unico. Não será permittida a retirada de
peça alguma, a não ser para o serviço do ensino.

CAPITULO X

DISPOSIÇÕES TRANSITOPJA 5

Art. 76. Emquanto não houver alumnas no 2. 1 anuo do
curso e no 3.°, os professores das respectivas cadeiras, pelo
menos duas vezes por semana, assistirão ás aulas dos Grupos
Escolares ou escolas isoladas, aperfeiçoando os diversos pro-
fessores no ensino das suas materias, no Programma pri-
mano.

Art. 77. No primeiro anuo de instailação da Escola Nor-
mal, poderãoser admittidas a exames do l.° anno e do 2.°, as
candidatas á matricula, que os requererem.

Paragrapho unico. Esses exames serão vagos e se roa-
lizarão depois de terminados os das candidatas á matricula
no l.° anno.

CAPITULO Xl

DISPOsIÇ5Es GERAES

Art. 78. As alumnas poderão usar uniforme de vestua-
rio, atendendo, no respectivo modelo, ás exigoncias da hy-
giene e da economia. A adopção e o modelo ficarão depen-
dentes da approvação coliectiva da ' mesmas, tomada, por
votação, nos primeiros dias de cada anno lectivo.

Paragrapho tfnico. Qiierseja ou não adoptado o unifor-
me, recommenda-se ás normalistas o uso diario de um chapéo
simples e hygienico.

Art. 79: O material empregado em trabalhos praticos
das cadeiras de Desenho e Costura e trabalhos de agulha,
será adquirido pelas proprias alumnas, ficando como pro-
priedade das mesmas as peças executadas.

Paragrapho unico. As alumnas desta ultima cadeira po-
derão confeccionar, dentro da Escola, as peças de vestuario e
trabalhos para seu uso, desde que estes constem do ponto
doPrógramma em execução.

6
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Art. 80. Este Regimento entrará em vigor desde o dia
de sua publicação no orgão offlcial.

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, aos 18 de fevereiro de 1907.— Manoel Tho-
maz de Carvalho Britio.

Aunexo

DIPLOMA DE NORMALISTA

MODELO

Escola Normal da Capital.
Estado de Minas Geraes -- Republica dos Estados-Unidos

do Brasil.
Em nome do Governo do Estado de Minas Geraes, eu

F..., Director da Escola Normal da Capital, usando da Ía-
culdad que me concede o art. 166 dó Regulamento de In-
strucção, a que se refere o decreto n. 1.960, de 16 do dezembro
de 1906, confiro á F..., natural de..., filha de..., nascida
a... de... de 1..., este diploma do normalista, com o qual
gosarâ de todos os direitos e prerogativas inherentes ao
mesmo.

Bello Horizonte,.., de... de 1...
O Director

O secretario:
A diplomada:

NOTA - Este diploma terá no verso a declaração do grau das
notas de todos os exames finaes e dos de pratica profissional, pres-
tados pela diplomada, com. a assignalura do Director e do secre-

tario.
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DECRETO N. 1.983 - ru 24 DE 'liVERamo DE 1907

Perdõa o réu Antonio Guilherme da Rocha do resto da pena cm
cujo cumprimento se acha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
buição que lhe é conferida pelo § 4. 0 do artigo 57 da Consti-
tuição Mineira, resolve, em homenagem data de hoje, per-
doar o réo Antonio Guilherme da Rocha do resto da pena
em cujo cumprimento se acha, em virtude do decisão do
jury da comarca da Capital, de 18 de julho de 1905.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geracs, em
Beilo Horizonte, 24 de fevereiro de 1907.

JOÃO PINI-LEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brilto.

— 83

RELAÇÃO DAS PRAÇAS CUJAS PENAS SÃO 1NIUiTADAS POR
DECRETO DESTA DATA

1. 0 batalhão

João do Amaral Teixeira, Antonio dos Santos, Alberto
Cesar Fortes, Daniel Jeronymo da Silva, Augusto Nascimen-
to, José Pedro Celestino, Modesto do Magalhães Nunes, Cor-
nelio Valentim, Eipidio Claro dos Santos, João da Cruz, Mi-
litão José de Assis, João Alves de Sonsa, Martinho Dias do
Bomflm, Paulo Polycarpo de Lima, João Martins dos Santos
e Gregorio Caldeira Velioso.

2.0 batalhão

José Constantino do O', Affonso Ezequiel de Andrade, Ma-
noelMaria das Dores e Virgilio Ozorio deFaria.

-	 1

1	 -

3.0 batalhão

DECRETO N. 1.984— DE 24 DE FEVEREIRO DE 1907

Indulta praças da Brigada Policial

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, usando da at-
tribuição que lhe é outorgada pelo § 4.- do artigo 57 da
Constituição Mineira, resolve, para commemorar a data de
hoje, indultar das penas a que estão sujeitas as praças da
Brigada Policial constantes da relação que a este acompa-
nha, assignada pelo Secretario do Estado dos Negocies do
Interior.

Paiacio da Presidoncia do Estado de Minas Ueraes, em
Belio Horizonte, 24 de fevereiro de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Briglo.

Jesuino Vieira da Rocha.
Secretaria de Estado dos Negocies do Interior do Estado

de Minas Goraes, em Belio Horizonte, 24 de fevereiro de 1907.
—Manoel Thoniaz de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 1.985 - DE 23 DE FEVEREIRO DE 1907

Determina os prazos fixados pelo decreto n. 1.891, de 2 de abril
de 1906, para aiconstrucç5o dos prolongamentos da Estrada de
Ferro Leopoldina, de Saude a ltabira e de Santa Luzia do Ca-
rangola ao Manhuassú sejam contados do l. do corrente mez.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, attendendo ao
que lhe requereu a Leopoldina Railway, Limited, resolve
determinar que os prazos fixados pelo decreto n. 1.891, de
2 de abril de 1906, para a construcção dos prolongamentos
de suas linhas de Saude a ltabira e de Santa Luzia do Ca-
rangola ao Manhuassú, sejam contados do l. do corrente

D. M.-6

4-
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mez de fevereiro, devendo ser lavrado na Directoria Geral
do Agricultura, Viação e industria o necessario termo, que
a mesma companhiá assignará, dentro do prazo de 30 dias.

Fica por este revogado o decreto n. 1.930, de 1. de agos-
to do anuo proximo findo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BolIo Horizonte, 23 do fevereiro ee 1907.

Joo Piusiiw DA SILVA.
João Braulio .Moin,hos de Vílhena Junior,

DECRETO N. 1.986 - DE 25 DE FEVEREIRO DE 1907

Crea o 2.° Grupo Escolar de Juiz de Fóra

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em ïista
o que lhe representou o Secretario de Estado dos Negocies
do Interior, e para execução do disposto no art. 40 da lei
n. 439, de 28 de setembro de 1906:

Considerando que o numero de creanças em edade es-
colar, na cidade do Juiz de Fóra, é superior ao que se acha
actualmente matriculado no primeiro grupo daqueila cida-
de, que está funccionando no edificio da dxtincta Escola
Normal;

Considerando que, por ser necessario diffandir o ensino,
conforme os novos methodos, pôde, no mesmo predio, fun-
ccionar com outros professores mais um grupo, estabeleci-
do para este um horario conveniente, aproveitando-se o
mesmo mobiliario e material que já existem

Resolve crear na referida cidade de Juiz de Fóra um
segundo grupo escolar, que funccionará no mesmo predio em
que se acha o primeiro, tendo professores diferentes e
com o horario das 12 ás 4 horas da tarde, ficando o pri-
nióirõgrupo com o horario das 7 ás 11 horas da manhã.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 25 de fevereiro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

- 8

DECRETO N. 1. 987 nx 26 DE FEVEREIRO DE' 1907

Converte cm mixta a cadeira do sexo feminino de Nossa Senhora
de Antonio Pereira, municipio de Ouro Preto

O Presidente dó Estado do Minas Geram, usando da at-
tribuição 'que lhe é conferida pelo artigo 82 'do regulamen-
to n. 1.960, de 16 dó dezembro do anho passado, e inteiradõ
de que a cadeira do sexo feminino do Nosa Senhora da
Conceição de Antoúio Pereira, muniõipio de Ouro Pretõ, não
reuniu a matricula necossariasua installação, como exige
o citado regulamento, resolve converter em mixta a refe-
rida cadeira.

Palaeió'da Presidencia do Estado de Minas Geraos, em
Belio Horizonte, 26 de fevereiro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thoinaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 1.988 -DEI 1  DE MARÇO DE 1907

Proroga o prazo para pagamento, sem multa, de impostos devidos
á Prefeitura

O Presidente do, Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere o artigo 57 da Constituição do Es-
tado, e de accordo com o disposto nos artigos 8. 0 da lei n. 3,
addicional á mesma constituição, e 70 da lei n. 275, de 12
de setembro do 1899, attendendp á represntação 4o Pre-
feito da Capital, resolve prorogar até o dia 30 do corrente
mez o prazo para pagamento, sem multa, do primeiro j.
mestre dos impostos de industrias e profissões e pi'edial é
primeiro trimestre das taxas d'agua, esgotos o lixb' devi-
dos a Prefeitura.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeIlo Horizonte, 11 de março de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brigto.



- 80

DECRETON. 1.989 -DE 16 na ARÇO DE 1907

€réa Grupo Escolar da cidade de Arassuahy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, na conformi-
dade do disposto no artigo 22, combinado com o artigo 45 do
regulamento que baixou com o decreto n. 1.960, de 16 de dez-
embro de 1906, considerando que é necessaria a difusão
do ensino publico primario de accordo com os novos me.
thodos adoptados, resolve, para execução do artigo 4." da
lei a. 439, de 28 de setembro daqiaelle anno, crear o Grupo
Escolar da cidade de Arassuahy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 16 de março de 1907.

JOÃO P11n-IEIR0 DA SILVA.
Manoel Thomaz de Cai-valho Britto.

- 87 -

DECRETO N. 1.991— DE 16 DE MARÇO DE 1907

Converte em mixta as duas escolas do districto de Paula Lima,
municipio de Juiz de Fóra

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
a lei a. 439, de 28 de setembro de 1906, resolve converter
em mixta a escola isolada do sexo masculino e a do femi-
nino do districto de Paula Lima, municipio de Juiz de Fóra.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 16 de março de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
•	 Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

.1

DECRETO N. 1.990 - na 16 DE MARÇO DE 1907

(ouvcrte cm escola isolada do sexo masculino a do sexo lèminuio
creada pelo art. 2. § 1. 1 da lei n. 3.116, de 6 de outubro de 1883,
na cidade de Ouro Preto.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
a • lei a. 439, de 28 de setembro de 1906, resolve convertér
em escola isolada do sexo masculino a do sexo feminino
creada pelo artigo 2." § 1 . 0 da lei a. 3.116, de 6 de ou
tubio de 1883, na cidade de Ouro Preto.

Pálacio da Presidoncia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 16 de março de 1907.

JOÃO PIN1-i.sauo DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brilto.

DECRETO N. 1.992—DE 16 DE MARÇO DE 1007

Converte em mixta a 1 . 0 escola do sexo feminino da cidad
de Ayuruoca

O Presidente •db Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere a lei a. 439, de 28 de setembro
de 1906, resolve converter em mixta a 1. a escola isolada do
sexo feminino da cidade de Ayuruoca.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas eraos, em
BeiJo Horizonte, 16 de março de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brt€o.
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DECRETO N. 1.993 -DE 16 DE MkRÇO È' 1907

Designa o dia 14 de abril para a instaliaçEo do districto de S.
Joao da Fortaleza, municipio de Monte Santo

O Presidente do Estado de Minas Gemes, considerando
qllo a Camara Municipal de Monte Santo satisfez ás exi-
gencias dos nos. 1, 2 e 3 dõ § 2. 0 do art. 2. o 'da lei n. 416, de
26 de setembro de 1905, resolve, de conformidade com o
disposto nó § 3. 0 do art. 2. 0 da lei n. 375, de 19 de setembro
de 1903, designar õ dia 14 de abril do corrente anuo, ao envez
do dia 25 do março, márcado pelo decreto n. 1.980, dQ 14
de fevereiro ultimo, para a instaliação do districto de S.
João da Fortaleza, criado por aquelia municipalidade.

Pa.lacio da Prosidoncja do Estado do Minas Geraes, em
feito Horizonte, 16 de março do 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 1.995 - DE 20 DE MARÇO DE 1907

Crla uma escola isolada do sexo masculino e outra do feminino no
locar denominado «Bairro dos Pintos», do disi;ricto de D Vi-
çoso, municipio da Christina.

O Presidente do Estado de Minas Goraes, para execução
do disposto no art. 4. 0 da lei D. 439, de 28 de setembro de
1906, resolve erear uma escola isolada do sexo masculino e
outra do feminino no legar denominado Bairro dos Pintos, do
districto de D. Viçoso mnnieipio da Cli ristina.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 20 de março de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brio.

DECRETO N. 1.994 - DE 20 DE MARÇO DR 1907

Cnla lima escola nocturna em Juiz de Fura

O Presidente do Estado do Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4•0 da lei n. 439, do 28 de se-
tembrodo 1906, resolve crear uma escola nocturna na ci-
dado de Juiz de Fóra, de conformidade com o art. 20 do Re-
gulamento da citada lei, baixado com o Dcreto n. 1.960, do
16 de dezembro daquolie anno.

Palacio da Presideneia do Estado do Minas Gcraes, em
Bello Horizonte, 20 de março do 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thornaz de Carvalho Brítto.

DECRETO N. 1.996—DE 20 DE MARÇO na 1907

Crua a segunda escola isolada do sexo masculino da cidade de Santo
Antonio do Machado

O Presidente do Estado de Minas Geraes, para execução
do disposto no art. 4.° da lei n. 439, de 28 de setembro de
1906, considerando que na cidade do Santo Antonio do Macha-
do lia grande quantidade de creanças em edade escolar ne-
cessitadas de instrueção resolve crear na i'eferida cidade a
2.1 escola isolada do sexo masculino.

Pala,cio da Presideneia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 20 de março de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel T/uonzaz de Carvalho Britio.
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DECRETO N. 1.997 - iya 27 nx MARÇO DE 1907

Crêa uma escola isolada mixta na cidade de Araguary

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribnição que lhe confere o disposto no art. 4. 0 da lein. 439, de 28 de setembro de 1906, resolve crear uma escola
isolada mixta na cidade de Araguary.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 20 de março de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 1.998— DE 20 DE MARÇO DE 1907

Converte em escola isolada do sexo feminino a mixta da cidade
de S. Domingos do Prata

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com a lei n. 439, de 28 de setembro de 1906, resolve
converter em escola isolada do sexo feminino a mixta da ci-
dade de S. Domingos do Prata.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 20 de março de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA,
Manoel Thomaz de Carvalho Brif,to.

DECRETO N. 1.999 - DE 20 DE MARÇO DE 1907

Croa uma escola isolada mixta na estação de Lafayette, cidade
de Queluz

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
buição que lhe confere o disposto no art. 4,0 da lei n. 439,
de 28 de setembro de 1906, resolve crear uma escola isolada
mixta na estação de Lafayette, cidade de Queluz.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 20 de março de 1907.

JoXio PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.000—DE 20 DE MARÇO DE 1907

Converte em mixta a escola isolada do sexo feminino de Burtiy,
municipio de Sete Lagôas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
buição que lhe confere o art. 82 do regulamento que baixou
com o decreto II. 1.960, de 16 de dezembro de 1906, e in-
teirado de que no districto de Burity, municipio de Sete La
gôas, não ha numero sufficiente de creanças em edade es-
colar para a manutenção de duas escolas, resolve converter
em mixta a escola isolada do sexo feminino alli existente.

Palacio da Presideneja do Estado de Minas Gemes, em
Hoilo Horizonte, 20 de março de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.001 - DE 29 DE MARÇO DE 1907

Perdoa ao r6o Joaquim de Sonsa Lima o resto da pena em cujo
cumprimento se acha.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere o § 4•0 do artigo 57 da Consti-
tuição Mineira, resolve, em homenagem á data de hoje,
perdoar ao réo Joaquim de Sousa Lima o resto da pena em
cujo cumprimento se acha, em virtude das decisões do jury
da comarca de Uberaba, de 25 de outubro de 1899.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bailo Horizonte, 29 de março de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brztto.
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DECRETO N. 2.002 DE 3 DE ABRIL I)E 1904

Crêa o grupo escolar de Ouro Fino

O Presidente do Estado de Minas Geraõs, na confomj-
dado do dispobto no art. 22, combinado com o art. 45 do
regulamento que baixou com o decreto n. 1.960, de 16 do dez
ombro de 1906, consideranrio que é necessario a difusão do
ensino publico priinario, do accordo com os novos methodos
adoptados, resolve, para execução do art. 4. 1 da lei n. 439,
de 28 de setembro daquolie anuo, crear o grupo escolar da
cidade do Ouro Fino.

Palacio da Presjdencja do Estado do Minas Goraes, em
Beilo Horizonte, 3 de abril do 1907.

JoXo' PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 2.003 - DE 6 DE ABRIL DE 1907

Crêa o Grupo Escolar do S. Joo Nepomuceno

O Presidente do Estado de Minas Geraos na conformidade
do disposto no art. 22, combinado com o art. 45 do regula-
mento que baixou com o decreto n. 1.960, de 16 de dezem-
bro de 19(6; considerando que é necessaria a difusão do
ensino publico prima rio, de accordo com os novos methodos
adoptados, resolve, para execução do art. 4•0 da lei n. 439,
de 28 de setembro daquolio anno, croar o Grupo Escolar da
cidade do S. João Nepomucono.

Palacio da Presidencia, em Belio Horizonte, 6 de abril
de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Briuo.
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DECRETÇ) N. 2.004 DE 10 ABRIL DE 1907

Converte em escola mixta a 1. escola iso1da do sexo feminino
da cidade do Piranga

O Presidente do Estado de Minas Geraes, para execução
do art. 4.1 da lei n. 439 de 28 de setembro do 1906, resolve
converter em mixta a 1. escola isolada do sexo feminino
da cidade do Piranga.

Palaci.o da Presidencia, cm Beilo Horizonte, 10 de abril de
1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 2.005—DE 10 DE ABRIL DE 1907

Converte em mixta a 1.a escola isolada do sexo feminino da cidade
da Varginha

O Presidente do Estado do Minas Geraes, na conformidade
do disposto no artigo 4 da lei n. 439, de 28 do setembro
de 1906, resolve coiiverter em mixta a 1. 1 escola isolada do
sexo feminino da cidade da Varginha.

Palacio da Presileneia, em Belio Horizonte, 10 de abril
de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bril lo.

1)ECRETO N. 2.006— DE i:i DE ABRIL DE 1907

Crôa o 2. 1 Grupo Escolar da Capital

Presidente do Estado de Minas Geraes, na conformidade
do disposto no art. 22, combinado com o art. 45 do regula-
mento que baixou com o decreto n. 1.960, de 16 de dezembro
do 1906; considerando que é necessaria a difusão do ensino



DECRETO N. 2.007— DE 13 DE ABRIL DE 1907

Converte em mixta a escola isolada do sexo feminino do districto
da Lapa, municipio de Sabará

O Presidente do Estado de Minas Geraes, na conformidade
do disposto no art. 4. 1 da lei n. 439, de 28 de setembro de
1906, resolve converter em mixta a escola isolada do sexo fe-
minino do districto da Lapa, municipio de Sabark.

Palaóio da Presidencia, do Estado de Minas Geraes, em
BeIlo Horizonte, 13 de abril de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

DECRETO N. 2.008—DE 17 DE ABRIL DE 1907

Concede 1 Empreza Brasileira de Mineração o dereito de desapro-
priar uma faixa de terrenos marginaes do Ribeiro do Carmo, com
a largura maxima de 20 metros de cada lado do rio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
buição que lhe confere o n. 2 do art. 8.° da lei n. 148, de26 de julho de 1895, mandado observar pelo art. 2. 0 da den. 344, de 15 do setembro de 1902, resolve conceder áquella
Empresa o direito de desapropriar, por utilidade publica o
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publico primario, de accordo com os novos methodos adopta-
dos, resolve, para execução do art. 4. 1 da lei n. 439, de 21
de setembro daquelie anno, crear o 2.0 Grupo Escolar destaCapital.

Pulado da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 13 de abril de 1907.

JoXo PINHEIRO n& SILVA.
Manoel Thomaz de carvalho Britgo.

do accordoloofli a legislação em vigor, uma faixa do terre-
nos marginaeS, com a largura maxima de 20 metros do cada
lado do rio, conforme requereu.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 17 de abril de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

Dr. João Braulio Moinhos de T,Tilhena Junior.

DECRETO N. 2.009 - DE 21 DE ABRIL DE 1907

Couiu'uta em 11!annos e dous mezes de prisão simples a pena que
esta cumprindo o réo Vicente Ferreira Querino

O Presidente do Estado do Minas Geraos, usando da ia-
cuidado que lhe é outorgada pelo § 4.- do art. 57 da Consti-
tuição Mineira, resolve, para commemorar a data do hoje,
consagrada à memoria dos precursores da Independencia Na-
cional, resumidos em Tiradentes, commutar em 11 annos e
dons mezes de prisão simples a pena que está, cumprindo o réo
Vicente Ferreira Querino, em virtude das decisões do jury
do termo do Serro, de 14 de março do 1901.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 21 de abril de 1907.

JoÃo PINIEIRo DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto

DECRETO N. 2.010— DE 21 DE ABRIL DE 1907

Indulta praças da Brigada Policial

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere o § 4: do artigo 57 da Consti
tuição Mineira, resolve, em homenagem á data de hoje, in-
dultar das penas a que estão sujeitas as praças da Brigada
Policial José Dias Ribeiro, Antonio de Souza Gomes, Pedro
Soares da Silva, Emygdio José dos Santos, José de Azevedo o
José Rodrigues dos Santos, por crime de deserção simples.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 21 de abril de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA-
Manoel Thomaz de Carvalho Brilho.

1 ! h
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bECRETO N. 2.011 DE 21 DE ABRIL DE 190

APPi.OVa o regulamento expedido para execução do art. 2 da lei
o. 450, de 4 de outubro do 1906.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attrihujção que lhe confere o art. 57 da Constituição Mi-
neira, resolvo approvar o regulamento expedido para exe-
cução do art. 2. 1 da lei ri. 450, de 4 de outubro de 1906,
e que com este baixa, assignado pelo Secretario de Estado
dos Negocios do Interior.

Palacjo da Presjdeneja do Estado de Minas Geraes,
em Beijo Horisonte, 21 do abril de 1907.

João PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

ItetLarnento a que MC refere o dec. n. 2.041,
(Lesta <[ata

CAPITULO 1

DO INVENTARIO

Art. 1. O inventario será iniciado ex-olcio, os a reque-
rimento de parte.

1. Exoificio, havendo herdeiros menores ou incapazes
por outro motivo da administração de seus bens.

II. Podem requerer o Inventario o cabeça do casal, qual-
quer herdeiro e o representante da Fazenda Estadoal.

Art. 2. O inventario será começado dentro de 30 dias
contados do failecimento do inventariado e concinido dentro
de 60 (Ord. L. 1. T. 88. § §4e9).

§ 1. Este prazo poderá ser prorogado, provando o in.
ventariante justo impedimento (L. n. 375, de 19 de setembro
de 1903, art. 212, n. XII).

§ 2. A prorogação não suspende a descripção e avalia-
ção dos bens.

Art. 3. Requerido o inventario por algum herdeiro ou
pelo representante da Fazenda Estadoal, será o cabeça de
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casal citado para, no prazo de cinco dias, que lhe serão as-
signados em audiencia vir a juizo assignar termo do inven-
tariante e dar bens a inventario e partilha, sob pena de se-
questro.

§ 1. Comparecendo o cabeça de casal e aeeeitando o
cargo, ou tendo requerido o inventario, será admittido a
assignar termo de inventariante e a promovei-o.

§ 2. .Si comparecer e contestar a obrigação de dar bons
a inventario, prosegirir-se-á, observando-se a fôrma do pro-
ccssoLrestabelecido no art. 1, n. lii, da L. o. 17, de 20 de no-
vembro de 1891; e, decidindo o juiz como achar provado, fa-
rá effeetivo o sequestro e proverá sobre a nomeação de
inventariante, ou enviará as partes para os meios ordina-
rios.

§ 3. Si não comparecer será lançado do prazo; e, julga-
da a notificação por sentença, ordenará o juiz o sequestro
o nomeará para o cargo de inventariante a pessoa a quem
competir.

Art. 4. A citação será ordenada exof7icio no caso do
art. 1 n. 1, lindo o prazo de 30 dias sem que o inventa-
rio tenha sido requerido.

Paragrapho unico. Havendo contestação, pra seguir-se•á
nos termos do artigo antecedente, § 2, funccionando o pro-
motor de justiça pelos menores ou incapazes interos.
sados.

Art. 5. Si for impugnada a competencia do inventa-
rianto, o que qualquer dos interessados poderá fazer até
a louvação, o juiz decidirá, ouvindo o inventarianto no
prazo de 48 horas.

Art. 6 O inventario poderá ser feito perante o represen-
tante cia Fazenda Estadoal, sendo os herdeiros maiores e
concordando.

Paragrapho unico. Havendo opposição de algum her-
deiro, requererá o,represontante da Fazenda Estadoal o in-
ventario judicial.

SECÇÃO

bO JURAMENTO

Art. 7. O inventariante comprometter-seá, sob jura-
inento ou affirmação, a desempenhar fiel e diligentemente o
cargo.

Paragrapho unico. Ser-lhe-á permittido prestar o jura-
mento ou affirmaçâo por procurador que tenha, poderes es-
peciaes para este fim (L. a. 346, de 1902, art. 5).
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SECÇÃO II

DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES

Art. 8. Assignado o termo de juramento ou aftirma-
ção, lavrar-se-á o de declarações do inventariante, que de-
verá conter:

1 O nome, edade, estado, dia e logar do faliecimento
do inventariado, si deixou ou não testamento;

II O nome, edade, estado e residencia de cada um dos
herdeiros.

Art. 9. Si for contestada a qualidade de herdeiro de
algum dos declarados pelo inventariante a a contestação
.podér ser resolvida pelos documentos offereeidos, o juiz, ou-
vidos os interessados no prazo de 5 dias, tomará delia co-
nhecimento; no caso contrario, ordenará que as partes apu-
rem o seu direito por acção competente.

SECÇÃO III

DA DESCRIPÇXO DOS BENS

Art. 10. O inventariante fará a descripção dos bens
mencionando os moveis por seus signaes caracteristicos
que osfacam conhecidos a todo o tempo; os immoveis por
sua situação, extensão e confrontações; os direitos e acções;
os titulos da divida pública por seus numeros; as dividas
passivas; os bens alheios que se acharem no espolio; as pe-
nhoras, sequestros, litigioso onus a que estejam sujeitos
os bens; e o valor provavel da herança.

Art. 11. Si algum herdeiro aliegar sonegação de bens
i o inventariante impugnal-a, o juiz remetterá as partes
para os meios ordinarios.

Art. 12. O inventariante, sempre que for possivel,
apresentará em juizo, para serem juntos aos autos, os titu-
los de propriedade dos immoveis descriptos e a certidão do
testamento inscripto e registrado ( Doe. n. 1.798, de 1905,
art. 34), si houver.

SECÇÃO IV

DAS COLLAÇÕES

Art. 1 13. Os bens sujeitos á coliação serão descriptos
pelos herdeiros obrigados a conferil-os (Ord. L. 4. T.
97).

Art. 14. Suscitando-se questão sobre a coilação e não
podendo o juiz resolvel-a pelos documentos que forem
apresentados, romettorã as partes para os meios ordina-
rios.

SECÇÃO V

DA LOTJVAÇÀO

Art. 15. A louvação far-se-á por petição do inventa-
riante, ouvidos os interessados, ou em audiencia.

Art. 16. Para a louvação em audiencia promoverá o
inventariante a citação dos herdeiros, legatarios de quota
incerta, representante da Fazenda estadoal e demais iate-
ressae os.

Paragrapho unico. Será dispensada a citação dos au-
sentes em Jogar incerto ou inaccessivel por causa de peste
ou guerra, correndo o processo com o curador que lhes for
dado pelo juiz.

Art. 17. Naaudiencia em que forem aceusactas as ci-
tações, o inventariante proporá tres pessoas icloneas para
avaliadores, dos quaes o representante da Fazenda esta-
doai e demais interessados escolherão um; e a seu turno
proporão estes outras tres, escolhendo o inventariante um
dentre elias (Cons. das L. do Pr. Civ. art. 456, § 2).

Paragrapho unico. Não querendo as partes propor ou
escolher, não concordando ou sendo revois, serão os ava-
liadores nomeados poio juiz (Cons. das L. do Pi. Civ. art.
456, § 3).

-	 SECÇÃO VI

DOS AVALIADORES

Ait. 18. Serão preferidos para avaliadores os visinhos
do legar da situação dos bens e entendidos nas cousas que
tenham de ser avaliadas.

Art. 19. Os avaliadores serão citados, sendo nocessario,
para prestarem juramenlo ou atílrrnação, lavrando-se nos au-
tos o respectivo termo.

Art. 20. Os avaliadores, depois do juramento ou aifir-
mação, não poderão excusar-se, salvo por motivo superve.
niente (Cons. das L. do Pr. Civ. art. 456, § 4).

Art. 21. Os avaliadores nomeados pelo juiz (art. 17, pa-
ragrapbo unico) poderão ser recusados, occorrendo algum
dos irotivos de suspeição previstos no art. 86 do Reg. n.

D. M-
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737,  de 25 de noyombro de 1850; também o poderão ser O
escolhidos pelas partes, si o motivo opcorror depois da es
colhâ.

Paragrapho unico. O juiz, sendo legitima la suspeição,
ouvirá o recusado, admittirá o recusante a dar prova no pra-
zo de tres dias o decidirá.

-0Í-

Art. 29. Ëncerrado o inventario, serâõ as partesouví-
das no teimo de cinco dias, que correrão em cartorio e po-
derão requerer o que lhes con'vier.

rt. 30. Findo õ prazo, darso visla dos autospor 48
mhoras ao proofor da jutiça e ao representante da Fazen-

da Estadoal.

SECÇÃO VII	 e	 SECÇÃO IX

DAS AVALIAÇÕES

Art. 22. As avaliações serão feitas por mandado, escri-
p.tas e assignadas pelos avaliadores e juntas ao autos.

Art. 23. Os avaliadores deverão descrever circumstau-
ejadamente os bens que avaliarem, mencionando os cara-
cteristicos.dos moveis, a situação, extensão e confrontações
dos immoveis.

Art. 24. Serão avaliados, além dos bens mencionados no
mandado, quaesquer qtros apresentados pelo inventarian-
te ou herdeiro que os tiver conferido.

Art. 25. Discordando os avaliadores, será nomeado um
terceiro que adoptará um dos laudos ()rd. L. 3. T. 17, § 2).

Paragrapho unico. Esta nomeação far-se-á na fôrma do
art. 15, por petição do inventariante o accordo dos interes-
sados, ou pelo juiz dentre as pessoas propostas no acto da
louvação (art. 17).

Art. 26. Para avaliação de bens situados fóra do termo,
expedir-se-á precatoria, citadas as partes.

Paragrapho unico. O juiz deprecado nomeará avaliado-
res, si as partes não comparecerem e não os tiverem esco-
lIndo no juizo deprecante.

Art. 27. Si algum herdeiro requerer a presença do juiz
no legar da situação dos bens durante as avaliações, pagará
o excesso dos salarios, emolumentos e as despesas de con-
ducção.

Paragrapho unico. Neste caso serão as avaliações es-
criptas pelo escrivão e assignadas pelo juiz e avaliadores.

SECÇÃO VIII

DO ENCERRAMENTO DE INVENTÁRIO

Art. 28. Feitas as avaliações e tomadas por termo as
ultimas declarações do inventariante que poderá completar
as anteriores, lavrar-se-á o termo de encerramepto

DA LIQUIDAÇÃO

-Art. 31. Ouvidos os interessados, ordenará o juiz a li-
quidação do imposto de transmissão causa mortis.

Art. 32. O contador dojuizo fará a liquidação, observan-
do as disposições do dectoto n. 1.798, d e 11 de maro de
1905.

Art. 33. A liquidação será julgada por sentença, prece-
dendo audiencia do representante da Fazenda Estadoal.

Art. 24. Julgada a liquidação o intimada a sentença ás
partes, expedirá o cscri'ão as guias para o pagamento do
imposto nos termos do art. 39 do Dec. n. 1.798, do 1905.

CAPITULO 11

DAS PARTILHAS

Art. 35. O juiz deliberará a partilha por despacho nos
autos, dando sua fôrma, resolvendo sobrá os requerimentos
dos interessados e credores e determinandq o quinhão de
cada um dos herdeiros.

Art. 36. Esboçada a partilha pelo juiz e partidor e appenso
esboçoo  aos autõs, ouvirá o juiz os interessados, assignan-

do-lhes prazo que não excederá do 5 dias e correrá em ear-
torio.

Art. 37. As terras lançadas aos quinbes dos herdeiros
serão designadas em cada um delies por sua situação, exten-
são e conÍiontações, não sendo licito dividil-as por valores
ou quotaspartes ideaes.

Art. 38. Separar se-ão bens para pagamento do imposto
de transmissão causa mortis e das dividas passivas reco
nhecidas, não havendo no espolio dinheiro de contado.

Paragiapho unieo. !Não é permittido a separaçã q de bens
para pagamento das custas do processo, salvo êm inventarn
rio entre herdeiros maiores que nisso concordem.
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Art. 39. Findo o prazo do art. 36, resolvidas as reclama- 	 Art. 43. Observar-se-á a fôrma de processo estabelecida
ções que tiverem sido apresentadas, será a partilha lançada 	 no artigo antecedente, si, iniciado o inventario (artigo 1),
nos autos pelo escrivão que a assignará com o juiz e par- 	 constar das declarações do cabeça de casal que o valor dos
tidor.	 bens do espolio é inferior ao prefixado no artigo 41.

Art. 40. A partilha será julgada por sentença, pago o
adIo dos autos e feitas as inscripções exigidas pela legisla-
ção hypotheoaria.

	

	 CAPITULO IV

CAPITULO III
•	 DISPOSIÇõEs DIVERSAS

DO ARROLAMENTO

Art. 44. Nos inventarios administrativos (arti go 6. as
Art. 41. Terá forma summarissima o processo do arro-

lamento e partilha dos bens da herança de valor não exce-
dente de 3:000000.

Art. 42. Requerido ou ordenado ex offieio (art. 1, ns. 1
o II) o arrolamento, observar-se-ão as seguintes disposi-
ções:

1. O cabeça de casal apresentará emjuizo duas relações
que contenham

a) O nome, eda de, estado o residencia dos herdeiros
õ) Indicação dos b ens do espolio com os valores corres-

pondentes; das dividas activas e passivas; das doações ou do-
tes que devam sei' conferidos; o, em geral, as declarações, in-
formações ou esclarecimentos que julgue conveniente minis-
trar-

ii Verificando o juiz, por todos os meios que lhe sugge-
rir o seu zelo, a exactidão desta rolaçã) (b), designara, por
despacho nos autos, dia para a partilha.

111. Esse despacho será intimado aos herdeiros, ao pro-
motor dajustiça e ao representante da Fazenda Estadoal.

IV. No dia designado, na sala das audiencias, presentes
os interessados, o juiz ouvirá todos os pedidos e reclama-
ções que se fizerem verbalmente ou por escripto, tanto dos
interessados (III) como dos credores o terceiros, decidirá as
questões que se suscitarem e fará a partilha.
•	 V. Em um só auto escripto pelo escrivão o assignado
pelo juiz e interessados presentes, far-se-á monção das de-
cisões proferidas, da partilha, do quinhão de cada um dos
herdeiros, dos bens destinados ao pagamento do imposto de
transmissão causa moreis e das dividas, assim como de quaes-
quer outros incidentes que tenham occorrido.

VI. Lançado esse auto, serão os interessados ouvidos em
prazo improrogavel de 5 dias que correrá em cartorio.

VII. Findo o prazo, será a partilha julgada por sentença,
podendo o juiz emendal-a na mesma sentença, sem depen-
denciade novo auto, si achar procedentes as reclamações que
se lhe apresentarem.

va11uije oio ierias na soco ao munsciplo, aanao os ava-
liadores seus laudos na repartição competente, revogada a
1_ a parto do artigo 27, n. 11, do Doe. n. 1.798, de 11 de
março de 1905.

Artigo 45. Proferida pela Secretaria das Finanças a de-
cisão final nos inventarios administrativos, serão ciles entre-
gues ao inventariante que poderá, apresentando-os em juizo,
requerer a partilha, ou fazei-a amigavelmente pelos moios
permittidos em direito.

Art. 46. Nos inventarios judiciaes, em que não hou-
ver herdeiros menores ou outros incapazes, desembaraçada
a herança do interesseda Fazenda Estadoal pelo pagamento
do imposto, poderão os herdeiros fazer partilha amigavel.

Art. 4. Independe do confirmação judicial a partilha
amigavel feita por escriptura publica; a que se fizer por es-
cripto particular será julgada por sentença depois de assi-
gnarem os herdeiros termo de ratificação.

Art. 48. Nenhuma divida passiva será paga no inven-
tario sem previo accordo dos interessados.

Art. 49. Os bens separados na partilha para pagamento
de impostos e dividas serão vendidos em hasta publica, obser-
vando se as disposições que regem taes actos no processo
das execuções de sentença.

Paragrapho unico. Convindo, porém, os interessados, por
petição ou termo nos autos, deverá o juiz adjudicar logo aos
credores os proprios bens separados para pagamento deiles.

Art. 50. Os bens alheios achados no espolio serão en-
tregues a quem pertencerem, convindo todos os interessa-
dos; no caso contrario, o juiz remetterá as partes para os
meios ordinarios.

Art. 51. Julgada a partilha, poderá qualquer dos herdei-
ros requerer nos mesmos autos a demarcação dos quinhões
nas terras divididas.

Paragrapho unico. Nos inventarios em que houver me-
nores ou outros incapazes, promoverão a demarcação seus
representantes legaes ; si não o fizerem até 10 dias depois

1



de julgadajulgada a partilha será, a demarcação ordenada pelo juiz
ex.offlcio.

Art. 52 A demarcação será feita por pratico, que poderá
ser um dos avaliadores dos bens, ou profissional escolhido
pelas partes (arts. 15 e 17),e julgada por sentença.

Art. 53. A disposição do art. 27 é extensivã á venda dos
bens em hasta publica (art. 49) e á demarcação dos qui-
nhões heredjtarjos (art. 51); sómente em virtude do reque-
rimento poderá o juiz presidil-ás no legar da situação dos
bens.

Art. 54. Salvo o disposto nos artigos antecedente e 27,
todos os actos do inventario ou arrolamento e partilha,para
os quaes seja necessaria a presença do juiz, serão processa-
dos na €éde do termo ou comarca, na casa das audiencias ou
da residencia do mesmo juiz.

Art. 55. São inadmissiveis no processo do inventario
questões de alta indagação.

Art. 56. Os recursos admissiveis de decisões proferidas
em autos de inventario ou arrolamento e partilha serão
processados na fôrma da legislação em vigor.

Art. 57. E' permittidoás parte comparecer no juiz do
invontario, pessoalmente ou por procurador, e requerer,
verbalmente em audiencia ou por çs'cripto, o que convier á
defesa de seus direitos. (L. n. 375, de 1903, art. 113, paragra-
pho unico).

Art. 58. Não serão rateadas pelos herdeiros custas con-
tadas a advogados e procuradores, as quaes serão pagas pe-
los que os tiverem constituido.

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrario.
Secretaria do Estado dos Negocios do Interior do Mina

(ieraes, em Beilo Horizonte, 21 de abril de 1907.

Manoel Thomaz cia Carvalho Brigto.

DECRETO N. 2.012 - m 21 DE ABRIL DE 1907

Approva o regulamento expedido para, exPCuÇOO da lei e. 450, (10
-1 de outubro de 1906, na parte relativa ulivisílo e demarca-
ç90 de terras cio dominio particular.

O Presidente do Estado de Minas Geraca, usando da at-
tribuição quelhe confere o artigo 57 da Constituição Mi-
neira, resolve approvar o regulamento expedido para exe-
cução da lei n.459, de 4 de outubro de 1906, na parte rola-eta-
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tiva a divisão e demarcação de terras 40 dornnio. prtieu-
Ia r, e que com este baixa, assignado polo Sberetarió de Es-
tado dos Negocios do Interior.

Palacio da Presiclencia do Estado do Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 21 de abril do 1907.

JoXo PINFISIRO DA SILVA.

Manoel Thomar de Carvalho Britto.

ReuIameuto a que se refere o decretd ii.
2.012. desta data

DAS ACÇÕES DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO

jITULO 1

DispoiçÕes coinmtrns

CAPITULO 1

iio rôno coa 1IiTEN1.E

Art. 1. Ofôrocompetento para as acções do divisão e
as é o da situação do idomãrcáção io torrmmovel dividen-

do ou demárcando.
Art. 2. 1 Si o immovel for atravessado por linha diviso-

ri. Ie dous àu mais termos ou comarcas, prevalecerá:
1 O fõro dologar em que estiver o maior numero do

estabelecimentos ou ranchos dos co-propriotarios.
II O do legar escolhido peio afictot, si o immo-eI for

totalmente inculto.
Paragrapho unico. Em qualquer destes casos licará o

juiz da causa com ,jurisdicçãõ prorogada para todos os actos
do processo nos legares situados fõra dos limites do sou
territorio.

Art. 3. 1 Si o immovel for atravessado por linha divi-
seria do Estado com os limitrophes, serão deprecados pelo
juiz da causa ao do termo ou comarca limitropho os acto
necessarios para completar-se a divisão ou demarcação.

Art. 4. 0 . O conhecimento destas acções pertence á ju-
risdicção civil ou commum, processando-se, porém,' no juizo
do inventario, nós respectivos autos, as divisões o demar-

1
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cações que se fizerem em complemento de partilhas (L. n.
450, de 4 de outubro de 1906, art. 5.1).

CAPITULO II

DA CITAÇÃO

Art. 5.° A citação inicial da acção será feita:
1 Pessoalmente, por despacho ou mandado, aos interes-

sados que residirem no termo ou ahi forem encontrados.
II Por edital:
a) Com prazo rasoavel que será marcado pelo juiz, con-

forme a distancia, aos interessados residentes fóra do termo.
b) Com prazo marcado pelo juiz, de 30 a 60 dias, aos

ausentes em logar incerto ou inaccessivel por causa de pes-
te ou guerra, aor incertos ou desconhecidos.

Art. 8.0 Poderão ser citados por precatoria, si o atictor
o preferir, abolido a prazo da Ord. L. 3, T. 1, § 18, 2. par-
te, os interessados residentes fóra do termo.

Art. 7.1 A citação poderá ser feita na pessoa do pro-
curador, nos casos do art. 5., n. II, si os interessados o ti-
verem com poderes especiaes para receber e propor acções.

Art. 8.° A citação edital será ordenada, nos casos do
art. 5., n. II lettra—b—, precedendo justificação da incer-
teza ou ausencia da pessoa que tiver de ser citada.

Art. 9.1 Os editaes de citação serão afixados em Joga-
res publicos, e publicados pela imprensa onde a houver,
juntando-se aos autos a respectiva certidão do porteiro do
auditorio e o jornal ou publica fôrma do annuncio.

Artigo 10. Havendo condominos ou confrontantes por di-
reito de successão ainda indivisa, será citado sómente o
cabeça de casal ou herdeiro que estiver na: posse dos bens.

Artigo 11. Não é necessario nestas acções, quer para
propôl-as, quer para defendel-as, a citação ou intervenção
da mulher casada.

Art. 12. Si houver mais de um réo, as citações, embora
feitas em datas opor meios diferentes, serão successiva-
mente accusadas á medida que se fizerem, propondo-se a
acção na audiencia em que for accusada a ultima.

Artigo 13. Qualquer dos litis consortes poderá accusar
as citações e promover os termos da acção, si o auctor não
comparecer.

Paragrapho unico. As citações só ficarão circumductas, si
algom dos interessados o requerer e nenhum outro supprir
a falta do auctor, que, a todo o tempo, poderá tomar o
seguir efeito no estado em que se achar.
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Artigo 14. A citação inicial da acção é geral, proceden-
do-se por ella a todos os actos do processo até a sentença
final e sua execução.

Paragrapho unico. Todas as outras citações, intimações
de sentenças, appellações e de quaesquer actos prejudiciaes
serão feitas sob pregão em audiencia, não havendo procura-
dor judicial, ou não sendo este encontrado para ser citado.

Artigo 15. Failecendo algum dos litis consortes, ficará
suspensa a instancia até á citação do cabeça de casal, ou
de quem estiver na administração do espolio, dispensada a
habilitação.

Art. 18. Não é applicavel a estas acções a disposição da
Ord.L. 3, T. 1, § 15.

Artigo 17. Aos interessados ausentes que, sendo citados
por edital (artigo 5, n. li, lettra—b), não comparecerem,dará
o juiz curador, com quem correrá o feito.

CAPITULO III

DA ORDEM DO PROCESSO

Artigo 18. Será summaria a fôrma do processo das acções
de divisão e demarcação, salvo o caso de controversia so-
bro dominio ou limites, em que será ordinaria, si aqueila não
for expressamente adoptada pelos interessados.

Artigo 19. As acções de divisão e demarcação poderão
ser aceumuladas no mesmo processo, citados neste caso
condominos e confrontantes.

Art. 20. Na petição inicial, que será instruida com os ti-
talos de propriedade, requererá o auctor a citação dos ou-
tros interessados para se louvarem em andiencia nos offi-
ciaes que hão de proceder á divisão ou demarcação do im-
moveI.

Artigo 21. Feita a louvação, ficará assignado o prazo
para a contestação, observando-se, quanto á forma suinma-
ria, a disposição do artigo 1,n. III da L. n. 17, de 20 de no-
vembro de 1891, e quanto á ordinaria, ao do Reg. n. 737, de
25 de Novembro de 1850, com as alterações feitas na legis-
lação em vigor.

SECÇÃO 1

DA LOUVAÇÃO

Artigo 22. A louvação será feita, propondo os citados
presentes dons peritos (prolissionaes ou praticos) para agri-
mensor e tres para arbitradores, e outros tantos oauetor ou,
na sua falta, o litis consorte que tiver acc usado as citações.
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&rt, 23. O agrimeo será nomeado pelo .j z dçptre os
dpus que as partes tiverem reciprocamente escolhido, os
propistos para arbitradores, cada um escolheráum e o juiz
approyará os dous eleitos.

§ 1.0 Havendo divergencia na indicação e escolha; pre-
valecerá o voto da maioria e, no caso de empate, decidirá
a sorte.

§ 2.0 Selido os citados reveis, ou recüando-se á louva-
ção, õ juiz fará a nomeação deiite os indicádós pela partê
presente.

Artigo 24. Para cada um dos peritos o juiz designará um
supplbnte tiradb réspectivàmente dos restantes propostos de
parte á parte, ou nomeará livremente, nê caso 	 velde reia,
ou dê recusa dos citados em fazerem a indicação.

Àrt. 25. Oá uppiehtes suhstithirão o agrimõnÁor e ar-
bitradores nos casos de impedimento, accidental ou defini-
tivo, verificado por ofticio dirigido ao juiz, que será junto
aos autos.

Art. 26. Não haverá dependencia do proposta si as par-
tes accordarem em um mesmo agrimensor, nos doas arbitra-
dores o seus supplentõ.

Art. 27. Não será permittido incluir nas propostas pes-
soas impedidas entre si, ou relativamente ás partes, pbr pa-
rentesôo consanguineo ou affim até Ô 4 grau civil.

Art. 28. Os porit6 só poderão ser averbados de si»pei-
tos nos casosdo artigo anteê Mente e de paltioiil intres
se na decisãd d êáhsa.

§ L° E' inadmissivol a suspeição 4 aando se fizer a lou-
vação nos termos do art. 26, ou for oppõsta aos pontos pela
parte quê os noiiiéou, salvo motivo supervenieútê.

• § 2o A suspeição será opposta na mesma audiencia da
louvação o processada nos termos do art. 196 do Reg. n. 737,
de 25 de novembro de 1850.

- Art. 29. Os peritos serão citados por carta para presta-
rem 8 compromisso de bem servir, do que se lavrará termo
nos autos.

Paragrapho unico. Esta disposição é exteniva aos sflp•
plentes quando chamados para a substituição.

Art. 30. Assignado o compromisso não poderão os pari.
tos excusarse senão por justificado impedlinento superve-
niente.

Art. 31. O perito q ue não comparecer no dia e Jogar des-
ignados, não dor o seu laudo, ou concorrer para que se mal-
logre o acto ou diligencia, será multado pelo juiz da causa
em 100$ a 300$000 o pagará as custas do 'etardamento.

Paragraplio nriico. A multa será recólhida á Coliectoria
Estadoal como renda do Estado é poderá ser cobrada por
aéção eecutiva
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SECÇAO lI

DAS EX01PÇõE$

Art. 32. Nas aàções de divisão e dearcação são admimi-
veis sómente as excepções do suspeiçto e deolinatoria do
fôro ratione loci.

1: A suspeição será opposta em' audiencia, antes da
louvação e processada na forma dos artigos 82, 83 e 86 a
do Reg. n. 737, de 25 de nbvembro de l50, e demais dis-
posições em vigor.

§ 2 A declinatoriado fóro será opposta no prazo assi-
nado para a contestação e processada conforme os artigos

78 a 80 do mesmo Reg. n. 737, de 1850.
§ 3. As outras excepções, dilatorias ou peremptorias, con-

stituem matoria de defesa e póderão ser allegadãs na con-
testação.

SJCÇÃO 111

DAS NULLIDADES

Art. 33. Ao processo das acções do divisão o demarca-
ção 

c
ão applicaveis a dispõsiçõeda parté 30, titulo 20, ca-

pitulo 1 cli, do Reg. n. 737, de 25 de novembro de 1850, com
as alterações reitas na lêgislação em vigor.

Art. 34. Na contestação dêve o réo inserir, antes da al-
legação da materia de defesa, a arguição dás nWIidade dos
actos precedentes.

Paragrapho unico. As nuilidades poderão ser argoidas
por cota nos autos, no prazo designado para a contestação,
ainda quando o réo não coMeste a acção.

Art. 35. O juiz, tomando conhecimentd verbal o summa-
rio das nuilidacles arguidas, as supprirá ou pronunciará como
for de direito.

SECÇÃO IV

1>08 RECUHS0S

Art. 36. São recursos admissiveis do sentença dfiniti-
va ou de interlocutoria com força de definitiva;

1. O de embargos;
II. 0 de appollação.

1



II
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Art. 37. A sentença poderá ser embargada dentro de dez
dias contados de sua publicação ou intimação.

Paragrapho unico. Os embargos de declaração serão pro-
cessados na fôrma dos arts. 642 e 643 do Reg. n. 737, de k5 de
novembro de 1850; quaesquer outros (L. n. 133, de 17 de se-
tembro de 1895, art. 10) terão a fórma de processo estabele-
cida nos arts. 1.505 e seguintes da Consolidação approvada
pela Res. de 28 de dezembro de 1876.

Art. 38. A appellação será interposta, processada e jul-
gada na fôrma da legislação em vigor.

Paragrapho unico. Será recebida nos effeitos regulares
a appellação da sentença proferida no orocesso ordinario
(art. 18) e nos demais casos sómente no efeito devolutivo.

Art. 39. Proferida a sentença final em grão de appella-
ção e registrada serão os autos devolvidos ex-oficio para o
uizo inferior sem ficar traslado.

Art. 40. Os aggravos serão regulados pelas disposições
do Reg. n. 737, do 25 de novembro de 1850, e demais em vigor.

SECÇÃO V

AS CUSTAS

Art. 41. As custas serão contadas pelo regimento em vi
gor e como as demais despesas da divisão o demarcação não
excederão em caso algum de 20 o/ do valor dado ao immo-
vel na avaliação feita pulos arbitradores (L. n. 450, de 4 de ou-
tubro de 1906, art. 1, n. 5).

Art. 42. Serão pagas pela parte as custas da acção da
qual decahir, e rateadas pelos condominos ou confrontantes
as da medição ou demarcação.

Paragrapho unico. No rateio não se incluirão custas con-
tadas a advogados ou procuradores, que serão pagas por
quem os tiver constituido.

Art. 43. Os arbitradores terão metade dos emolumentos
taxados para os juizes por diligencia o estada, e os que se
contam aos avaliadores e partidores pelos actos de avaliação
e partilha que fizerem, nada percebendo a titulo de con-
ducção.

Art. 44. Os honorarios do agrimensor serão determina-
dos por ajuste feito com o auctor e ficará constando do acto
da louvação.

Si houver impugnação de algum luis-consorte o ao juiz
parecer exagerado o ajusto poderá m.oditical-o, attendendo
quanto possivel ao aprazimento dos interessados.

Paragrapho unico. Compete ao agrimensor acção execu-
tiva para cobrança de seus honorarios; e poderá eerce1-a
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ainda quando a divisão ou demarcação não seja homologada,
salvo por culpa ou erro que tenha commettido.

CAPITULO IV

DA DIVISÃO E DEMARCAÇÃO

Art. 45. Em cumprimento da sentença proferida na acção,
ou em seguida ao prazo assignado para a contestação, si esta
não for oferecida ou se fizer por negação, assignar-se-á, sob
pregão em audiencia, aos interessados prazo não excedente
de 5 dias para exibirem seus titules, oferecerem testemu -
nhas e quaesquer documentos que possam ministrar aos pe-
ritos esclarecimentos sobre pontos de facto concernentes á
confinação do immovel.

Art. 46. Findo o prazo do artigo antecedente, designa-
rá o juiz, por despacho nos autos, que será intimado ás par-
tes sob pregão e aos peritos e testemunhas por carta do escri-
vão, dia para começo da divisão ou demarcação.

Art. 47. No dia designado proceder-se-á, sem a presença
do juiz no logar:

1. Ao exame o conferencia dos titulas apresentados;
11 A' verificação do ponto de partida da medição do pe-

rimetro para determinar-se preliminarmente a extensão su-
perficial do immovel dividendo ou demarcando, ou ao reco-
nhecimento do marco primordial, rumos e quaesquer vesti-
gios que sirvam para fixar a base das operações na demar-
cação.

Art. 48. Serão tomadas por escripto as informações das
testemunhas, si os peritos o requererem.

Art. 49. O agrimensor empregará nos trabalhos de cam-
po ajudantes de corda e balisa da sua escolha e confiança,
os quaes servirão sob sua responsabilidade, ficando a seu
cargo garantir a exactidão dos intramentos e determinar a
declinação magnetica.

Art. 50. Reconhecido e assignalado o ponto de partida,
ou o marco ou rumo primordial da demarcação seguirão as
respectivas operações sem a presença dos arbitradores no lo
gar da diligencia, executando o agrimensor ou pratico sob
sua responsabilidade todo o trabalho para organização do
memorial descriptivo e levantamento da planta do immovel
dividendo o delimitação, total ou parcial, do demarcando,
devendo ter em vista a força dos titulos ou sentença e obter
os possiveis esclarecimentos, por informação das testemunhas
e fama da visinhança.

Art. 51. O memorial descriptivo deverá indicar:
1. O ponto de partida e os rumos seguidos;
II. Os accidentes encontrados, as cercas, valias, marcos

antigos, carregos, rios, lagôas etc.;
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III. A qualidade dos terrenos,a culturá ou destino a qud
melhor possam adaptar-se;

IV. Quaesquer outras irorrnações que possam concor-
rer para o conhecimento cabal da propriedade e seu valor

§ l. Nas plantas serão mencionados os pontos de refe-
rencia devidamente orientados, que forem necessarios para
as verificações ulteriores, os vailos, cercas, muros divisorios
e edifioios proximos linha limitophe, e as aguas por dia
atravessadas, tudo indicado mediante signaes e côres con-
vencionaeS.

§ 2. O memorial e planta serão assignados pelo agri-
mensor ou pratico que os tiver organizado.

Art. 52. Si, durante os trabalhos da medição e demar-
cação, surgirem duvidas que reclamem o parecer dos arbi-
tradores e a deliberação do juiz, o agrimensor as exporá por
ffioj e o juiz, ouvindo aquelies, resolverá de plano, com ou

sem audioncia das partes.
Paragrapho unico. Compete tambem ao juiz decidir livre

mente entre os laudos divergentes, pesando as razões de
divergencia, que serão expressamente declaradas nos mes-
mos laudos.

Art. 53. Entregues em cartorio pelo agrimensor o me-
morial descriptivo e planta da medição o confinação do im
moveI dividendo ou demarcando, o escrivão as juntará aos
autos efabrirá conclusão ao juiz que designará dia para os
actos complementares da divisão ou demarcação, citados os
pontos e partes na fôrma do art. 46.

Art. 54. Na mesma audiencia em que se concluírem as
operações da divisão ou demarcação se assignarão cinco dias
a cada uma das partes para dizerem, de facto e de direito, so-
bre o processado, observada a disposição do art. 227 do Reg.
n. 737, de 25 de novembro de 1850.

Art. 55. Findo o prazo, conclusos os autos sellados e pre-
parados, preferirá o juiz a sentença, confirmando ou não a di-
visão ou demarcação.

TITULO ii

Disposições peculiares á diviso

CAPITULO

DO PEDIDO

Artigo 56. A petição inicial da acção deverá conter:
1. A causa ou origem da cQmunão p designa.o da

propriedade commum põ seus caracteristicos, situação o
denominação.

-

II. A descripção dos seus limites de accordo com Rg tí-
tulos que os constituirem.

111. A nomeação e residencia de todos os condominos o
dos representantes legitimos dps incapazes.

IV. A indicação dos interessados estabelecidos com
bemfeitorias proprias ou communs.

V. A declaração ou estimativa do valor da causa.
Artigo 57. O pedido será para os réos se louvarem com

o auctor, na primeira audiencia depois de feitas todas as
citações, em agrimensor o arbitradores que façam a divi-
são, e para reciprocamente abonarem as despesas, sob pena
de revelia.

Paragrapho unico. O pedido comprehende os fructos
communs e indemnização de damno sobrevindo á contesta-
ção da lide; não assim os rendimentos ou prestações pos-
soaes anteriores, para cujo cumprimento usarão os interes-
sados das acções competentes, que lhes ficam resalvadas.

CAPITULO li

D05 C0NFRONTAI4TES

Artigo 58. 03 confeontantos do immovel dividendo, sal-
vo o disposto no artigo 19. são extranhos ao processo divi-
sprio; fica-lhes, porém, salvo o direito de, por acção com-
petçnte, pedirem a restituição do terrenos em qu se
guerI usurpados por invasão 'das linhas limitrophes bnsti.
tuti<aS, do pprimetro.

Artigo 59. Esta acção será exercida contra todos os
coxçominos, si intentada antes de passar em julgádo a
entdiiça de confirmação da divisão; ou contra os quinLo-

eros dos terrenos reclamados, si depois.
Paragrapho unico. Néste ultimo caso terão os acciona-

dos o direito dopela mesma sentença que os obrigár á
ititição, haverem dos outros àondominos que foram par-
te na divisão, ou dos seus successores por titulo universal,
a proporcional composição pecuniaria dç desfalque soffridõ.

Na acção reservada aos confrontantes ó admissivçl a
assistencia dós ditos condominos ou seus successôres.

Artigo 60. Si qualquer linha do perimetro apanhar bem-
feitorias dos confrontantes serão dias respeitadas, bem
corso os terrenos occupados, os qnaes não se ,dcmputarão
p avaliação da arca do ipmovel dividendo, ficando salva
ao  condominos a acção cmpeento para es reivindicarem
segundo as forças dos seus titulos.

Paragraho uiiico. Cçnsidçr-seã, befetoria, para
cs eei1cs	 difiaesc artigo, as	 caçõe, os' mu'ro, as cerdas,
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os pastos fechados, os cultivados de qualquer ospecie não
abandonados a mais de tres annos.

CAPITULO 111

DA FORMAÇÃo E ADJUDICAÇÃO DOS QUINHÕES

Artigo 61. Designado o idia para a divisão, os avaliado-
res procederão ao exame, classificação e avaliação das terras,
sendo calculadas pelo agrimensor ou pratico as áreas de
cada gleba classificada distinetainento.

Art. 62. Durante este trabalho preparatorjo receberá o
juiz os pedidos das partes sobre o modo de serem consti-
tuidos os seus quinhões o quaesquer outros requerimentos
verbaes ou escriptos, mandando-os reduzir a termo, ou j-
tar aos autos com os titulos e documentos produzidos un

donovo.
Art. 63. Apresentado pelo agrimensor o calculo das arcas

classificadas, ou avaliado o immovel no seu todo, si os ar-
bitradores reconhecerem que a homogeneidade das terras
não determina variedade de preços, serão os autos entre-
gues aos mesmos arbitradores para exporem os seus laudos
sobre a fôrma da divisão e servidões que julguem necessa-
rio ser instituidas.

Art. 64. Em seguida, conclusos os autos, sem mais audi-
encia das partes, deliberará o juiz a partilha geodesica doimmovel,pronunciando-se sobre os pedidos e outros reque-
rimentos apresentados anteriormente (art. 62) e mencionan-
do os titulos habois para serem attlndjdos na formação dos
quinhões.

Paragrapho unico. Deste despacho não haverá recursoalgum.
Art. 65. Praticadas pelos peritos as invertigações e ope-

rações necessarjas para a distribuição equitativa dos qui-
nhões, consultando-se quanto possivel a commodidado das
partes eadjudicando .se.lhes, de preferencia, os terrenos con-
tiguos á situação de suas moradas e bemfeitorias, de modo a
evitar-se o retalhamento dos quinhões em glebas separadas,
o agrimensor organizará o calculo para o orçamento, de
cujo auto deverá constar o segninto:

I. A confinação e a extensão superficial do immovel, de
accordo como memorial e planta;

H. A classificação das terras, si houver, com o calculo
das areas de cada sorte e o respectivo preço, ou a avalia-
ção do immovel na sua integridade;

III. A quantidade geometrica que cabe a cada condomi-
no nas terras dividendas, declarando-se quaes as reducções
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o compensações proporcionaes feitas em razão da diversi-
dade de preços das glebas componentes de cada quinhão.

Art. 65. Quando os condominos possuirem no immovel,
não quotas de extensão superficial determinada, mas partes
ideaes originadas de partilhas em inventarios, ou de outros
titãlos geradores da communhão, o agrimensor praticará
previamente os precisos calculos para pôr em relação as
quantidades a-ithmeticas constantes dos titulos com a ava-
liação do immovel na divisão processada.

Art. 67. Formado o orçamento, serão executadas pelo
agrimensor ou pratico, segundo as indicações dos arbitra-
dores, subordinadas ao despacho de deliberação da partilha,
as operações geodesicas e topographicas concornentes á se
paração, medição o demarcação dos quinhões, tendo cada um
destes sua folha de pagamento assignada pelo juiz, agrimen-
sor e arbitradores, na qual serão descriptas as linhas e ru-
mos divisorios, declarados os marcos que forem cravados
ou assignalados, independentemente de pregões, e mencio-
nadas as bemfeitorias e plantações comprehondidas na gleba
discriminada, ou sejam proprias do respectivo quinhoeiro,
ou adjudicadas por compensação de terras ou por indemni-
zação pecuniaria, 011 tambem partilhadas, si pertencentes á
mesma communhão.

Art. 68. na mesma folha de pagamento serão declaradas
as servidões que forem instituidas sobre o quinhão demarca
do ou a favor dehio, designando-se o legar da servidão e re-
galando-se o modo e condições do seu exercicio.

Paragrapho unico. E' permittido o estabelecimento de
servidão Qe caminho para communicar o predio dominante
com a estação mais proxima de estrada de ferro, ou de na-
vegação fluvial.

TITULO 3.

DISPOSIÇÕES PECULIARES Á DEMARCAÇÃO

Art. 69. Na petição inicial o auctor demonstrará o sou
dominio, quer a demarcação pretendida seja total, quer par-
cial, e fará a descripção dos limites a constituir-se ou avi-
ventar-se de accordo com os titulos offerecidos, designando
o immovel por seus caracteristicos, situação e denominação,
e nomeando todos os confrontantcs, bem como os represen-
tantes legitimos dos incapazes, com declaração das resi-
dencias.

Art. 70. O pedido será para os confrntantcs se lou-
varem com o auctor na primeira audiencia depois de feitas
todas as citações, em agrimensor o arbitradores que domar
quem os limites ou os constituam de novo, sob pena de revelia

D. M-8
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Paragrapho unico. Quando o auctor accionar com quei-
xa de turbação ou esbulho, poderá addicionar ao podido a
restituição do terreno invadido, com os rendimentos per-
cebidos, ou indemnização do damno desde o tempo da in-
devida 000upação, sendo este objectoclecidido conforme os
principies de direito sobro a boa ou má fé do possuidor.

Art. 71. Feita a demarcação (art. 50) authenticados os
trabalhos do agrimensor, percorrendo os arbitradores e in-
teressados que comparecerem os limites assignaliados e exa-
minando os respectivos marcos, de tudo lavrar-se-á auto
circumstanciado, em que se consignarão quaesquer eselare-
cirnoútos odrectifleações süggoridas polo agrimensor ou ar-
bitradores e determinadas polo juiz.

Titulo 4.•

DISPOsiçÕES DIVERSAS

Ai-t. 72. Admittir-so-á o processo summarissimo sempre
que as partes, concordes na divisão o demarcação, o prefe-
rirem, sendo os menores, ou incapazes por outro motivo da
administração de seus bens, representados por seus pais,
tutores ou curadores.

Art. 73 Os interessados serão cita-dos para se louvarem
em peritos que façam a divisão ou demarcação.

§ 1. As partes poderão louvar-se emum só perito ,pra-
tico ou profissional e dispensar arbitradores.

§ 2. A louvação far-so á em audiencia,ou na petição ini-
cial, dispensadas neste caso as citações.

Art. 74. Feita a louvação, os leu vados, assignado o tor-
mo de compromisso, procederão á divisão e demarcação do
modo proscripto neste regulamento, ou como convier ás
partes, do accordo com os titules de propriedade.

Art. 75. Apresentando os louvadosem cartorio, por es-
cripto, a divisão ou demacação, o juiz, ouvidos os inte-
resa dos no termo de 5 dias, preferirá sua decisão.

Art. 76. E' licito ás partes comparecer no juizo divi-
sono, por si ou por procurador, sem dependencia de li-
cença, para defesa de seus direitos, salvonos casos pre-
vistos no art. 18.

Art. 77. O juiz sómente assistirá asdiligencias que se
fizerem no immovoldividendo ou demarcando, si lh'o re-
querer algum dos interessados, correndo por conta do re-
querente o excesso dos emolumentos, salarios e demais
despesas.

Art. 78. As divisões e demarcações são isentas do im-
posto de novos e vobos direitos, salvo quando precedidas
de sentença em acção summaria ou ordinarja.
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Paragrapho unico. O imposto será pago, quando for de-
vido, antes da sentença definitiva.

Art. 79. lndepondom de confirmação judicial as divi-
sOQs ou demarcações feitas por accordo das partes em in-
strumento publico em, livro de notas; as que se fizerem, po-
rém, por escripto particular, deverão ser homologadas de-
pois de assignarem as partes termo de ratificação.

Art. 80. A I S
 divisões e demarcações pendentes são appli-

caveis as disposições deste regulamento som prejuizo dos
actos consumados e . dos effoites dos recursos interpostos o
processados segundo a legislação anterior.

Art. 81. Revogam-se as disposições em contrario.
Secretaria do Interior do Estado doMinas Geraes, em

Beilo Horizonte, 21de abril de 1907.

Manoel Thomaz de Carvalho l3rittó.

DECRETO N. 2.013 DE 4 DE MAIO DE 1907

Crêa o Grupo Escolar de Passa Quatro

O Presidente do Estado do Minas Geraes, na confor-
midade do disposto no artigo 22, combinado com o artigo
45 do regulamento que baixou com o decreto n. 1.960, de
16 de dezembro de 1906, considerando que é necessaria a diÍ
fusão do ensine publico primario de accordo com os novos
methodos adoptados, resolve, para execução do disposto
no artigo 4. da lei n. 439, de 23 de dezembro daqueile anno,
croar o Grupo Escolar da vilia do Passa Quatro.

Palacio da Presidencia do Estado, do Minas Goraos, dm
Beilo Horizonte, 4 de maio de 1907,

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Jfanoel T/aomaz de Carvalho Britto.

1

1.	 1
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DECETO N. 2.014, Ds 4 DE MAIO DE 1907
DECRETO  N. 2.016 mi 4 DE MAIO DE 1907

Converte em inixta a escola isolada do sexo feminino do districto de
Sant'Anna do Sapucahy-mirim, municipio de S. José do Paraiso.

O Presidente do Estado de Minas Goraes, para execução
do disposto no artigo 4. da lei n. 439, de 28 de setembro de
1906, resolve converter em mixta a escola isolada do sexo
feminino do districto do Sapucahy-mirim, municipio do S.
José do Paraiso.

Palacio da Presidoncia do Estado do Minas Goraos, em
Boilo Horizonte, 4 de maio de 1907.

Jogo Piriino DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brilo

a

DECRETO N. 2.015, DE 4 DE MAIO DE 1907

Converte em mixta a escola isolada do sexo feminino do districto de
Capivary, municipio de S. José do Paraiso

O Presidente do Estado de Minas Goraes, para execução
do disposto no art. 4. da lei n. 439, de 28 de setembro de
1906, resolve converter em mixta a escola isolada do sexo
feminino do districto do Capivary, municipio de S. José do
Paraiso..

Palacio. da Prosideicia do Estado de Minas Geraes, em
BeBo Horizonte, 4 do maio de 1907.

JoXo PINuEIR0 DA SILVA.

Manoe? Thomaz de Carvalho Britio.

Converte em mixta a escola isolada do sexo feminino do Fidalgo,
municipio de Santa Luzia do Rio Idas Velhas

O Presidente do Estado de Minas Gemes, usando da at-
tribuição que lhe confere a lei n. 439, de 28 de setembro de
1906, resolve converter em mixta a escola isolada do sexo
feminino do districh do Fidalgo, municipio do Santa Luzia do
Rio das Velhas.

Palacio da Prosidencia do Estado do Minas Geraes, em
Boilo Horizonte, 4 de maio de 1907.

JOÃO PINliEmo DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 2,017 - DE 4 DE MAIO DE 1907

Converte em mixta a escola isolada do sexo feminino de S. José do
Congonhal, municipio de Pouso Alegre

O Presidente do Estado de Minas Goraes, na conformj-
dado do disposto no artigo 4. 1 da lei n. 439, de 28 de se-
tembro de 1906, resolve converter em mixta a escola isola-
da do sexo feminino de S. José do Congonhal, municipio do
Pouso Alegre.

Palacio da Presidencia dó Estado de Minas Gerael, en
T3ello Horizonte, 4 de maio de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.
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DECRETO N. 2.018 - DE 4 DE MAIO DE 1907

Converto em mixta a escola isolada do sexo feminino, situada no
Alto da Cruz, cidade de Ouro Preto

O Presidente do Estado de Minas Goraes, na conformi-
dade do disposto no art. 4.0 da lei 'n. 439, de 28 de setem-
bro dó 1906, resolve óonverter em mixta a escola isolada do
sexo feminino; situada no Alto da Cruz, na cidade de Ouro
Preto.

Palacio da Presidoncia do Estado do Minas Goraes, em
Bolio Horizonte, 4 de maio de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

DECRETO N. 2.00 - DE 6 DE MAIO DE 1907

Designa o dia 14 de julho para a instaliação do districto de S.
JoSe (Ia Fortaleza, miinicipio de Monte Santo

O Presidente do Estado do Minas Geraca, considerando
que a Camara Municipal do Monto Santo satisfez as ex-
Igencias dos ns.l. 2 o3 do § 2 ° do art. 2 ° da lei n. 416
de 26 de setembro do 1905, resolve, de conformidade com o
disposto no § 3. 0 do art. 2. 0 da lei n. 375, de 19 do sete-
mbro de 1903, designar o dia 14 de julho do corrente anno
para a instaliação do districto do S. João da Fortaleza, creado
por aquelia municipalidade por lei de 10 de agosto de 1901.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Goraes,
em BoIlo Horizonte, 6 de maio de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
litanoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.019—DE 4 DE MAIO DE 1907

Reconhece a j urisdicçEo neste Estado do encarregado do consulado
geral do Peru

O Presidente do Estado do Minas Geraes, tendo em vista
o aviso do ministerio das Relações Exteriores, de 23 do moz
proximo findo, resolvo reconhecer o Sr. ThomasFrancis Leo-
nardos como encarregado do consulado geral do Perú no
Rio de Janeiro, dom jurisdicção neste Estado, durante a ausen-
cia do Sr. Othon Leonardos, consul geral.

Piacio da Pi'osidoneia. do Estado de Minas Goraes, em
Belio Horizonte, 4 de maio do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brilio

1

DECRETO N. 2.021 DE 6 DE MAIO DE 1907

Designa o dia 7 deju Iho para a insiallaçao do districto da San
ta Rita do Rio do l'eixe, do municipio (lo Saflt Aima dos
Ferros.

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, considerando
que a Camara Municipal de Sant'Anna dos Forros satisfez
as oxigencias dos ns. 1, 2 e 3 do § 2. do artigo 2. da lei n.
416, do 26 do setembro de 1905, resolve, do conformidade
com o disposto no § 3 do artigo 2; da lei n. 375, de 19
de setembro de 1903, designar o dia 7 de julho do corrente
anno para a installação do districto do Santa Rita do Rio
do Peixe, creado por aquelia municipalidade por lei do 22
de setembro do 1902.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gomos, em
Belio Horizonte, 6 de maio do 1907.

JoÃo PINhEIRo DA SILVA.
Manoel Tho)naz de Carvalho BrilIo
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DECRETO N. 2.022 - DE 11 DE MAIO DE 1907

Converte em mixta a escola isolada do sexo masculino do districto
de Santo Antonio da Canna Brava, municipio de Paracatu'

O Presidente do Estado de Minas Geraes, na conformi-
dade do disposto no art. 4. da lei n. 439, de 28 de setem-
bro de 1906, resolve converter em mixta a escola isolada do
sexo masculino do districto de Santo Antonio da Canna
Brava, municipio de Paracatú.

Palacio da Presidencia do Estado Minas Geraes, em Beilo
Horizonte, 11 de maio de do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Tho»Iaz de Üarvalho Brito.

DECRETO N. 2.023 - DE 13 DE MAIO DE 1907

Perdôa ao rêo Benedicto Silveira da Veiga o resto da pena em
cujo cumprimento se acha
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DECRETO  N. 2,024 - DE 13 DE MAIO DE 1907

Indulta praças da Brigada Policial

O Presidente do Estado de Minas Goraes, usando da
faculdade que lhe é outorgada peio § 40 do art. 57 da Consti-
tuição Mineira, resolve, em commemoração á data de hoje,
indultar das penas a que estão sujeitas as praças da Bri-
gada Policial Joaquim José Luzia, João do Amaral Teixeira,
Alberto Cesar Fortes, Marcollino Alves de Oliveira, Dorotheu
Francisco de Castro o Portilho Joaquim Martins, por crime
de deserção.

Palacio da Presidoncia do Estado de Minas Geracs, em
Boilo Horizonte, 13 da maio de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brieto.

DECRETO N. 2.025 - DE 22 DE MAIO DE 1907

Converte em mixta a escola do sexo masculino do districto do Santo
Antonio de Vargem Alegre, municipio de Bomfim

1

O Presidente do Estado do Minas Geracs, usando da
attribuição que lhe confere o § 4. 1 do art. 57 da Constitui-
ção Mineira, resolve, em homenagem á data de hoje, por-
doar ao róo l3enedicto Silveira da Veiga o resto da pena em
cujo cumprimento se acha, em virtude das decisões do jury
da comarca do Itajubá, de 28 de junho de 1904.

Palacio da l'residencia do Estado do Minas Geracs, em
Beilo Horizonte, 13 do maio de 1907.

JOÃO PINILEm0 DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brítio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 4. da lei n. 439, de 28 do se-
tembro do 1906, resolvo converter em mixa a escola do sexo
masculino do distrieto de Santo Antonio da Vargem Alegre,
municipio do Bomflm.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, em
BaIlo Horizonte, 22 de maio de 1907.

JoXo PINhEIRo DA SILVA,
Manoel Thomaz de Carvalho BrWo.

1
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DECRETO N. 2.026 DE 22 DE MAIO DE 1907

Reconhece a jurisdicção neste Estado do encarregado do Consulado
Geral da Aliemanha no Rio do -Janeiro

O Presidente do Estado de Minas Goraes, tendo em
vista o aviso do Ministerjo das Relações Exteriores, de 16
do corrente moi, resolve reconhecer o ar. Sochonherr como
encarregado do Consulado Geral da Allemanha no Rio de
Janeiro, durante a ausencia do sr. dc. Faleke, consul geral

Palacjo da Prosideneja do Estado do Minas Geraes, cm
Belo Horizonte, 22 de maio do 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho linho.

DECRETO N. 2.027 - DE 8 DE JUNHO DE 1907

Reorganiza os serviços a cargo da Directoria Geral de Agricultura
Viação e Industria..

O Presidente do Estado de Minas Goraes, exercendo a.
attlibnição que lhe confere o art. 57, n, 1, da Constituição,
e usando da faculdade contida no art. 20 da lei n. 440, de 2
de outubro de 1906, e para a execução da lei n. 438, de 23 de
setembro de 1906. resolvo reorganizar os serviços da Directoria
Geral de Agricultura, Viacão e industria, distribuindo-os por
duas Directorias, uma de Viação, Obras Publicas e Industrias,
o outra do Agricultura, Coinmereio, Telras e Colonização.
que se regerá pelo regulamento que coie este baixa, con-
tinuando a primeira a reger-se pelo regulamento a que se re-
fere o decreto II 1 .652, do 15 do dezembro de 1903, na parte
não alterada peio presente decreto.

O Secretario de Estado das Finanças assim o tenha en-
tendido e faça executar.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Gemes, cm
Bello Horizonte, 8 de junho de 1907.

JoKo PINHEIRO DA SILVA.

Dr. João Braulio Moinhos de Vilhena Junior.
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ReuIamento a que se refere o Decreto n.
2.029, de S de junho de 1909

CAPITULO 1

DA DIRECTORIA E DO SECRETARIO D'ESTADO

Art. 1.1 Pertencem á Directoria da Agricultora, Com-
mercio, Terras e Colonização todos os nogocios o serviços
(1 110 entendem com a agricultura sob todos os seus aspectos,
como exame e analyses do terras ou de plantas; estudo de
cursos d'agua ou sondagens de louções subtorranoos ; a cul-
tura dos campos, irrigações, motores ou quaesquer machinas
e instrumentos agricolas; o estudo do phenomonos atmos-
phericos e mais observações meteorologicas ; a fundação,
administração o custeio das fazendas- modelo, bem corno os
serviços que entendem com as torras devolutas o immigra-
ção, a colonização ou entrada o fixação do immigranto no
sólo e as suas relações com o Estado ; a designação e prepa-
ro dos terrenos para fundação do colonias; a construcção
dos respectivos odificios e a administração dos nocleos co-
loniaos; e a propaganda dos productos eommerciaes nos
mercados.

Art. 2.1 A Directoria da Agricultura, Commercio, Terras
o Colonização é immediatamente subordinada ao Secretario
das Finanças.

Art. 3. Além das attribuições goraes inherentes ao sou
cargo. ao Secretario- d'Estado compete:

§ 1. Representar a repartição em toilos os seus no-
gocios junto ao Presidente do Estado;

§ 2. Fiscalizar e fazer executar todos os serviços que
correm pela repartição, levando ri despacho do Presidente
aquelios cuja solução definitiva ó reservada á sua compe-
teneia exclusiva;

§ 3. Resolveras questões que estiverem fóra da alçada
dos titulares da repartição, de oonformidade com as attri-
buições conferidas por este regulamento;

§ 4. Dirigir annualmente ao Presidente um relatorio
dos serviços da repartição, dando minuciosa informação do
occorrido em todas as suas secções e dependencias;

§ 5.. Promover a responsabilidade dos funccionarios
pertencentes á repartição, impondo lhes as penas previstas
neste regulamento;

§ 6. Expedir as ordens de pagamento relativas -ato-
dos  os negocios e funccionarios da repartição
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5.1 Dar o devido andamento e promover a solução do
§ 7. Deferir juramento ou receber o compromisso dos 	 todos os negocies que por sua natureza especial não os-empregados da repartição do nomeação do Presidente;	 tejam na esphera de attribuições e deveres das outras se-
§ 8. Admittir coliaboradores na repartição sob proposta	 cções, bem como fazer o extracto do expediente destinadodo director, até o numero do CiflCO.	 á publicação.

Art. 6.0 A secção technica comprehenderá tres subdivi-
sões: trabalhos topographicos, desenho, mechanica e hy.

CAPITULO II	 draulica agricolas ; chimica e meteorologia agricolas e
estatistica agricola.

§ l.° A' subdivisão de trabalhos topographicos, dese-
DA ORGANIZAÇÃO DA DIRECTORIA 	 nho e mechanica e hydraulica agricolas incumbe:

l.° Todos os serviços que entendem com o assenta-
mento, experimentação e apreciação das machinas e instru-

	

Art. 4. A Directoria da Agricultura, Commorcio, Terras 	 mentos agricolas;

	

e Colonização é dividida em troa secções, sob a denomina-	 2.1 O estudo e informação de todas as consultas refo-

	

cão de secção central e de agricultura, secção tech nica e secção	 rentes a plantas para quaosquer machinismos agricolas ou

	

de terras e colonização, tendo como depondencias o campo	 sobre instrumentos agrarios; o exame, medição o censo-

	

de experiencias e demonstração, fazendas-modelo e colonias, 	 quente informação sobre o valor e outras condições de que-
o terá o seguinte pessoal:	 das d'agua;

Um director;	 3.1 Os estudos de sondagem dos lençóes d'agua sub-

	

Um chefe de secção, um l. official, um 2. offlcial o	 terraneos em quaosquer pontos do Estado o a applicação
um amanuense para a secção central e de agricultura ; 	 dos apparelhos mais convenientes para sou aproveitamento;

	

Um chefe technico, que será engenheiro, 5 engenhei-	 4.0 O estudo dos cursos d'agua nas zonas de fazendas-

	

ros, um engenheiro chimico, dons auxiliares proflssionaes, cm 	 modelo, de colonias ou em outras designadas pela reparti-

	

chefe do estatistica, dons segundos officiaes, um amanuense 	 ção, a pedido de interessados ou por ordem do governo;
e um servente para a secção technica; 	 50 o estudo das arcas de terrenos irrigaveis nas zonas

	

Um chefe de secção, um l. offlcial, um 2. official o um 	 cm que o systema hydrographico ou a existencia de len-
amanuense para a secção do torras o colonização;	 çóes abundantes permittam a irrigação, com indicação do

1 porteiro, 1 continuo, 2 serventes e 1 almoxarife, 	 melhor systoma para aproveitamento das aguas existentes;

	

Além do pessoal supra indicado e que funccionará no 	 6.' O levantamento de plantas, o projecto e desenho de

	

recinto da repartição, terá mais um chefe de agricultura pra- 	 machinas e edificios, bem como outros trabalhos de enge-

	

tica e tantos mestres do cultura quantas forem as fazendas- 	 nharia relativos ao serviço da repartição.

	

modelo e as colonias creadas pelo Estado, si estas não fo-	 § 2.1 A' subdivisão de chimica e meteorologia agrico-
rem anuexadas a fazendas-modelo.	 Ias, incumbe

Art. 5.0 A' secção central e de Agricultura incumbe :	 l.° A analyse de terras, adubos e productos vegetaes,

	

1 . 0 Receber todo o expediente dirigido á repartição o 	 como forragens e outros, não só pertencentes aos institutos

	

distribuir pelas outras secções aqnelle cujo estudo não lhe 	 offlciaes, como a particulares, sempre que ordenada pelo
competir;engenheiro teohnico

	

2.1 Obter de cada secção annexa á repartição, os dados 	 2.1 A escripturação de um livro especial de onde coo.

	

nocossarios para organização dos orçamentos das suas va- 	 atem, por ordem chronologica, todas as analyses feitas no

	

rias depondencias, o organizar anncalmente o orçamento 	 respectivo iaboratorio, com especitcação do nome do re-
geral da Directoria;	 mettente, da amostra submettida á analyse, do legar de

	

3,0 Escripturar as dotações orçamentarias destinadas á 	 onde veio, da data da remessa o de seu valor qualitativo e

	

Directoria e serviços a seu cargo, mantendo em dia o es-	 quantitativo;	 ri

	

tado das verbas ; escripturar tambem, por parcoilas totaes 	 30 A preparação das notas para publicação no jornal

	

e em separado, de conformidade com os boletins parciaes 	 offlcial, das analyses feitas durante a quinzena, bem como

	

das fazendas-modelo, o movimento de receita e despesa	 a systematização dessas notas para publicação especial, no
das mesmas, destinando para esse fim livros especiaes; 	 encerramento do exercicio, destinada aropositorjo dos tra-

	

4.' Fazer a matricula dos funccionarios subordinados 	 balhos de analyses da secção, e em forma de facil consulta;
á repartição o expedir as respectivas folhas de pagamento;
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4•o o registro metliodico de todos os dados sobre os
phenomenos atmosphericos, que interessem á vida dos cam-
pos, á agricultura e em geral ao clima do Estado, os qnaes
serão obtidos das estações meteorologicas que possam ser
montadas pela Directoria ou do quaesquer outras que re-
rnettam á repartição as suas observações as quaes poderão
ser publicadas nos jornaes que o quizerem, no interesse
geral da climatologia;

5. 1 Procurar manter-se em correspondencia diaria com
os estabolecimóntos congeneres existentes no paiz, e pu-
blicar, sempre que fôr julgado conveniente, boletins tra-
zendo informações sobre o clima do Estado.

§ 3-. A' subdivisão de ostatistica agricola incumbe:
- Fazer a estatistica da producção e exportação dos

productos agricolas e manufactureiros do Estado o da qual
constem, em fôrma de mappas de facil consulta, as arcas
que aunualmente cada especio occupar, a producção de
cada localidade em relação á unidade de superflcfe cultiva-
da o o respectivo preço de producção de cada especie, ten-
do em vista o methodo de cultura adoptado ; a exportação
e o consumo local do producto; a avaliação das colheitas
futuras o os preços do mercado, tomando para base destoa
o estado nos mercados do Rio de Janeiro e Santos; o nu-
mero do fazendas ou outras propriedades agricolas ou ma-
nufactureiras existentes no Estado, seu respectivo valor, o
capital e o pessoal nellas effectivamentc empregados;

2.- Investigar as circumstancias dos mercados suppri-
dos pelos generos mineiros, verificando as condições da pro-
cura dos mesmos e aconselhar os productores do Estado
quanto ao modo de preparação e opportunidade de exporta-
ção de suas colheitas, de maneira a obterem as melhores
vantagens da procura;

3. Fazer acquisição de sementes, já applicando as dota-
ções para isso destinadas, já adquirindo-as por permutas, e
distribuil-as pela lavoura do Estado, dando preferencia aos
lavradores que as aproveitem de accordo com os methodos
de cultura empregados nas fazendas-modelo.

Art. 7. A' secção de terras e colonização cumpre
l. O estudo do todas as questões relativas a terras de-

volutas, inclusivé o dos processos do medição do terras;
2. Organizar o registro, em livro especial, das terras

que forem alienadas ou legitimadas, nos termos da legisla-
ção de terras em vigor, indicando o nome do proprietario, a
arca o o preço da venda

3. Organizar, em livro especial, para cada colonia, a ma-
tricula dos colonos estabelecidos em nucleos do Estado, i n-
dicando o numero do lote que oceupar, a natureza do titulo
de occupação, o nome do chefe da familia, as pessoas desta,
edados, sexo e nacionalidade;
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4 • Fazer o registro do todos os immigrantcs introduzi-
dos, por conta do governo, no Estado, com indicação da na-
cionalidade, etc,. bem como das despesas feitas com esse
serviço

5 - Organizar uma escripturação completa das despesas
feitas com cada colonia e com o serviço do medição do ter-
ras e trazel-a em dia;

6. Levantar para ser publicada annualmonte a esta-
tistica da população o da producção das colonias.

Art. 8. E' obrigação commum de todas as secções:
1-. O preparo das notas de seus trabalhos respectivos du-

rante o exercicio, as quaes deverão ser em tempo submetti-
das ao director para organização do relatorio da reparti.

2-. A guarda e arranjo dos papeis pendentes até final
solução, e a sua remessa para o archivo;

3. Manter em dia o protocollo do todos os papeis entra-
dos e sabidos da secção e fazer o expediente que lhe for pe-
culiar

4• Informar os nogocios desua competencia especial,
que tenham do ser submettidos á decisão superior;

5-. Dar as certidões que forem requeridas á repartição;
6-. Apresentar semanalmente ao director uma relação

dos papeis em andamento que não tenham sido informa-
dos, cumprindo ao respectivo chefe justificar a demora;

7' Cumprir as ordens que lhes sejam transmittidas pe-
lo director.

Art. 9. Annoxoã portaria será creado o archivo, onde
serão guardados todos os papois findos relativos a negocios
resolvidos e contas da repartição e outros, por sua natureza,
considerados como elementos historicos da repartição.

- CAPITULO Ill

DOS FUNCCIONARIOS

SECÇÃO 1

SUA NOMEAÇÃO

Art. 10. O director, o chefe tochnico e o engenhei-
ro chimico são da confiança e livre nomeação do Presidente.

Art. 11. São tambom de livro nomeação do Presidente
os demais funccionarios, exceptuados o porteiro, o continuo
o os serventes, que são de nomeação do Secretario de Estado.

li

"7
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çfto do que dependa o esclarecimento do respectivo negocio,
additando á informação das secções o seu parecer, quando
não concorde com elia;

§ 9.0 Ordenar por despacho o pagamento dos direitos
e selio dos papois que transitem pela repartição e os não
tenham pago devidamente;

§ 10. Passar os attestados de frequencia dos funcoio-
narios subordinados á Directoria, revendo e assignando as
folhas respectivas;

§ 11. Dar ao Secretario de Estado, por escripto ou ver-
balmente, como lhe forem pedidas, todas as informações
sobre os negocies pertinentes á Directoria, bom como, execu-
tar os trabalhos que lhe forem por elie commettidos em
relação com a sua funcção;

§ 12. Propor ao Secretario de Estado todas as medidas
e providencias que lhe pareçam necessarias ou utois ao
bom andamento dos negocies e serviços da repartição;

§ 13. Apresentar ao Secretario de Estado, ao encerrar-
se o exercicio, o relatorio a que se refere o n. 1 do art. 8
deste regulamento, contendo a exposição de todos os nego.
cios sob sua direcção, na qual fundamentará as medidas que
sugerir em bem dos serviços a cargo da Directoria;

§ 14. Designar os empregados que devem auxiliar os
trabalhos de qualquer das secções e dependencias da Dire-
ctoria, sempre que o exija a aíllucncia ou urgencia dos
serviços e bem assim determinar as substituições, quando
não estejam já previstas neste regulamento;

§ 15. Publicar trimestralmente, em fôrma de mappas,
boletins da estatistica agricola do Estado, compreliendondo
as especificações mencionadas no art. 18 § L 0, xis. 1 o 2
deste regulamenW

§16. Fazer subir- a despacho superior os papeis relati
vos á fundação de Ízendas-modelo ou de colonia, acompa-
nhados de parecer Seu, em que sejam ruccinta e claramente
elucidadas todas as questões de que dependa aescollia defi-
nitiva dos terrenos, sendo que, nos casos de offertas de au-
xilios por parte das municipalidades, deverão ser os mesmos
acompanhados do talão do recolhimento da prestação em di-
nheiro.

§ 17. Propor a admissão e dispensa do chefe de agri-
cultura pratica e mestres de culturas, expondo neste ultimo
caso, as razões que as justifiquem;

§ 18. Visitar todas as vezes que entender necessario e
por occasião de quaesquor factos ou accidentes extraordina-
rios ou anorrnaes, as fazendas-modelo e colonias, fazendo-as
visitar normalmente pelo chefe de agricultura pratica, de
modo a conservar-se ao corrente do movimento nesses esta-
belecimentos e trazer seus varies ser-viços em perfeita or-
dem e andamento.

1). M.-9

Art. 12. O chefe de agricultura pratica e mestres do
cultura serão contractados ou admittidos pelo Secretario
mediante indicação do director, e serão conservados emquan-
to houver necessidade dos seus serviços.

Art. 13. Os fnccionarios nomeados prestarão juramen-
to ou compromisso de desempenharem com honra e lealdade
os', deveres do seus cargos antes de serem neiles empossa-
dos; os de nomeação do Presidente, perante o Secretario
de Estado, e os de nomeação do Secretario de Estado, p0-

rante o director.

SECÇÃO II

Suas attribuições e deveres

DO DIRECTOR

Art. 14. Ao director compete:
§ 1.0 Superintender o promover todos os serviços da

• Directoria e dependencias annexas ; receber e attender ás
partes que tenham negocios perante a repartição e que
por isso a procurem;

•	 § 2.0 Prestado o juramento ou alfirmação, empossar
todos os fanccionarios em seus cargos;

§ 3.0 Corresponder-se directamente em nome do Se-
cretario de Estado, com todos os cidadãos, corporações o
auctoridades do Estado, exceptuados os Secretaries de Es
tado, os presidentes das casas do Congresso, do Tribunal da
Relação e das Camaras Municipaes, competindo-lhe assignar
toda a corrospondencia offlcial, que não for privativa do
Secretario de Estado;

§ 4.1 Determinar e fiscalizar a publicação dos actos
officiaes;

§ 50 Admoestar, reprehonder o suspender os fane-
cionarios que commetterem faltas no cumprimento de suas
funcçõos regulamentares e representar ao Secretario de Es-
tado contra aqueiles cujas faltas os façam incorrer em
penas que escapem á sua competencia;

§ 6,0 Despachar os pedidos do certidões, não havendo
inconveniente na publicidade do acto a que se referirem
ou razões de reserva, e authenticar os instrumentos, de
quaesquer certidões dadas pela repartição;

§ 7•0 Assignar todos os editaes publicados pela Dire-
ctoria;

§ 8. 0 Promover o processo de todos os papeis que
tenham de subir a despacho do Presidente ou Secretario de
Estado, fazendo-os acompanhar dos documentos o informa-



que conterá, além disso, as aroas de terrenos irrigaveis por
meio do qualquer dos mananciaes estudados;

§ 7o Preparar o apresentar estudos e plantas completas
para o melhor aproveitamento, para irrigação, dos manan-
ciaes a que se refere o § anterior, de maneira a se poder
determinar com precisão qual dentre as obras ou appare-
lhos empregados em taes casos melhor correspondo ás condi-
ções especiaes do manancial em questão, bem como os no-
cessarios estudos para a drenagem dos terrenos, quando estes
apresentem superficies encharcadas d'aguas estagnadas o
em condições improprias para trabalhos aratorios e cultura;

§ 8. 0 Organizar, para ser submettida á approvação do
Secretario de Estado, uma tabella dos preços dos varies
serviços que á sua secção incumbe fazer no interesso de
partes, e entrar em accordo com estas, -nos casos de servi-
ços não especialmente previstos neste regulamento e que
depender de ajuste provio;

§ 9.0 Superintender e fazer executar todos os demais ser-
viços congoneres, que não estejam especialmente menciona -
dos, mas que lhe forem por auctoridade competente com-
mettidos;

§ 10. Remetter ao director todos os papeisquo corr e-
rem pela sua secção, acompanhando-os de seu visto ou
de sua informação.

DOS ENGENHEIROS

Art. 16. Aos engenheiros compete executar todos os
trabalhos de engenharia necessarios ao andamento dos ser-
viços da Directoria, sempre que for isto ordenado pelo res-
pectivo chefe da secção ou pelo director.

Parãgrapho unito.—Entre esses trabalhos se compro-
hende tambem o do coletor dados para a estatistica agri-
cola e manufactureira nas zonas percorridas em suas
viagens.

DO ENGENHEIRO CHIMICO

Art. 17. Ao engenheiro chimico compete:
§ 1.0 A analyse das terras, adubos e productos vogo

taes que lhe forem pelo chefe technico remettidos no desem-
penho de serviço do Estado ou attendendo a requerimentos
do partes;

§ 2.° Manter em jia, em livro especial, a escripturação
das analyses feitas, conservando a ordem chronologica das
mesmas e indicando, em columnas especiaes, a data da re-
messa da amostra, o nome do remettente, o legar do onde
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19. Crear no Estado, nos pontos que melhores elo
menos .offerccerem de resultados praticos, estações meteo-
rôlogicas, entrando para isso em accordo com as Camaras
Municipaos ou outras auctoridades;

§ 20. Dirigir os serviços de amanho de terras e cultu-
ras de demonstração que sejam feitos nos campos para isso
aunexados á Directoria, bem como organizar as exposições de
produotos agricolas o outros que o governo resolva fazer

§ 21. Fiscalizar o encerramento do ponto da reparti-
ção.

§ 22. Requisitar, nas estradas de ferro, o transporto de
machinas, adubos e quaesquor outros objectos destinados ao
serviço da Directoria, bem como passo para colonos e para
o pessoal da repartição, quando em commissão do serviço
publico.

DO CHEFE TECHNICO

Art. 15. Ao chefe techoico, que é o chefe da secção te-
chnica, compete

§ 1. 1 Dirigir o assentamento das machinas nas fazendas
—modelo ou em outros pontos do Estado que sejam pelo
Governo indicados;

§ 2° Fazer experimentar sob sua direcção typos novos
de machinas agricolas e instrumentos agrarios que offcroce-
rem vantagens sob os já conhecidos;

§ 3. 0 Dar parecer sobro as vantagens praticas que os ty-
pos de machinas e instrumentos experimentados tenham
apresentado, apreciando, em cotejo com as machinas e ins -
trumentos similares conhecidos, o trabalho util por elles
realizado em determinada unidade de tempo; suas condições
de duração e resistencia; a facilidade de seu manejo; o cus-
to de sua applicação e Íunccionamento.

• § 40 Medir quedas d'agua, determinando sua possança,
com indicações do motor mais conveniente para sou apro-
veitamento em cada caso especial, e fornecer plantas para
o assentamento respectivo, bom como para o de quaesquer
outras machinas agricolas, marcando para estes trabalhos o
respectivo preço quando forem executados a pedido do par-
ticulares;

• § 5.° Attender as partes que lhe forem pelo director
enviadas para obtenção das informações e outros favores que
lhe são por este regulamento facultados

§ 6.° Superintender e dirigir os estudos hydraulicos
ordenados em quaesquer zonas do Estado, quer relativamente
ao systema hydrographico das localidades estudadas, quer
com relação á sondagem de seus leu çóes d'agua subterra-
neos, indicando o resultado desses estudos em uma carta
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-veio o o valor L qualitativo e quantitativo da especie ana
Iysada;

§ 3.' Indicar, nos casos de analysos feitas o quando o
for pedido, a natureza o as dozagens de adubos ou fertilizantes
exigidos pelas terras analysadas, tendo em vista a especie
vegetal que se pretende cultivar;

§ 4.1 Fazer outras analyses não especificadas e que in-
teressem do algum modo á agricultura

§ 5.0 Fornecer quinzenalmente, para publicação no jor-
nal ofilcial, um boletim das analyses feitas, contendo os da-
dos especificados nos § 2. 1 e u.° deste artigo, e organizar,
annualmente, os dados necessarios para a publicação a que
se refere o n. 3 § 2.° do art. 6 deste regulamento;

§ 6.1 Executar, com o pessoal que for designado pelo
chefe da secão technica, os trabalhos concernentes ao es-
tudo e observação dos phenomenos metcorologicos, indica-
dos nos ns. 4 o 5 do § 2.° do art. 6 deste regulamento;

§ 7o Manter uma escripturação regular de todos os
trabalhos meteorologicos executados, no intuito do opportuno
levantamento do um registro geral das condições climate-
ricas do Estado, podendo adoptar para esse fim os modelos de
registro usados no observatorio da Capital Federal;

§ 8.0 Organizar, para ser submettido á approvação do
Secretario de Estado e tendo em vista as difficuldades e os
gastos nas operações docimasicas, atabella de preço das
analyses previstas neste regulamento, quando feitas a reque-
rimento de partes, ficando, como um auxilio aos agricultores,
fixado apenas em 20000 o preço de cada analyso de terra
de cultura;

§ 9. 1 Executar todos os demais serviços inherentes aos
seus deveres especiacs que lhe forem por auctoridade com-
petente commettidos;

§ 10. Distribuir e fazer executar pelos seus auxiliares
os serviços que lhes competirem.

DO CHEFE DE ESTATISTICA

d) o preço de produoção, conformo o systema de cultura
empregado.

2.0 Quanto á exportação
a) as quantidades exportadas em relação a cada gencro

ou artigo, indicado quanto possivel o destino;
b) o consumo respectivo;
e) o preço medio dos artigos no mercado de exportação,
§ 2.' Conservar-se em dia com os preços o stock nos

mercados do Rio de Janeiro, Santos e outras praças mari-
timas do paiz, dos generos de exportação mineira, de modo a
poder publicar mensalmente, pelo jornal offlcial, quaes as
culturas que deverão er preferidas e quaes os generos que
deverão ser exportados, no sentido da sua melhor collocação;

§ 3. 0 Manter um serviço regular de distribuição de se-
mentes entre os lavradores do Estado, para isso applicando
não só, e principalmente, as obtidas com successo nas fa-
zendas-modelo, como tambem as que sejam adquiridas por
dotações orçamentarias, e bem assim promover, para distri-
buição, a permuta das sementes mineiras por similares de
outros Estados da Republica e paizcs extrangeiros, o por se-
mentes do especies reconhecidas como praticamente uteis e
do vantajosa applicação. Na distribuição das sementes te-
rão preferencia os lavradores que as aproveitem pelos mes-
mos methodos de cultura observados nas fazendas-mo-
delo.

DO CHEFE DA SECÇÃO CENTRAL E DE AGRICULTURA

Art. 19. Ao chefe da secção central e de agricultura,
além dos serviços geraes da secção, que serão executados de
conjuncto com o respectivo pessoal, incumbe especialmente:

§ 1 . 0 Abrir, numerar e encerrar todos os livros neces-
sanes aos trabalhos da repartição;

§ 2. 0 Receber, no impedimento do director, toda acor-
respondencia official, e protocoliar todos os papeis que de-
rem entrada na repartição, o distribitil-os pelas sccçõescon-
forme a natureza de seus assumptos;

§ 3.1 Examinar, estudar e dar parecer sobre os papeis
relativos ás fazendas modelo e á agricultura em geral.

Art. 18. Ao chefe de estatistica compete
§ l.° Fazer a estatistica da producção o exportação dos

productos do Estado. .Esta estatistica comprehenderá:
L° Quanto á proclucção:
a) o numero de fazendas ou outros estabelecimentos

agricolas ou manufactureiros existentes no Estado, seu valor,
o capital e o pessoal eflectivamento rrelles empregados;

b) a arca occupada pela cultura de cada especie ve-
getal;

e) a producção de cada especie por unidade de super-
fole e localidade;

DO CHEFE DA SECO DE TERRAS E CoLONIzAÇÃo

Art. 20. Ao cheio da secção de terras e colonização in-
cumbe:

§ 1. Minutar o expediente diari3; ministrar informa-
ções ou esclarecimentos, estudar, examinar e dar parecer
sobre os papeis que lhe forem distribuidos
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diariamente o producto da venda á Secretaria das Finanças
cujo thesoureiro lhe dará a devida quitação.

DO CHEFE DE AGRICULTURA PRATICA E MESTRES DE CULTURA

Art. 24. Ao chefe de agricultura pratica, sob as ordens
irnmediatas do director, incumbe a fiscalização geral das
fazendas-modelo e das colonias, cumprindo lhe viajar pelo
Estado onde quer que existam umas ou outras fundadas,
afim de informar, de mo4o exacto e minucioso, o estado em
que se acham, o andamento de seus diferentes serviços o a
conduicta dos mestres de cultura; fazer quaesquer investi-
gações e dar os esclarecimentos que lhe sejam ordenados
ou lhe pareçam do interesse, cumprindo-lho mais propor
todas as medidas e providencias qun julgue necessarias
para o funccionamento o ordem dos referidos estabelecimen-
tos, tomando de prompto aquelias que a urgencia do caso
não permitta demorar.

Art. 25. Aos mestres de cultura incumbe a adminis-
tração immediata das fazendas modelo e colonias. observan-
do as regras e preceitos estabelecidos no cap. VI, arts. 66.
67, 68, 69, 70 e 91 deste regulamento. Os mestres de cultura
são immediatamente subordinados ao chefe de agricultura
pratica

Art. 26. E' da alçada do chefe de agricultura pratica
e dos mestres de cultura admittir e demittir livremente o
pessoal operario das fazendas modelo e eolonias.

Art. 27. Os vencimentos mensaes do chefe de agricul-
tura pratica o os de cada mestre de cultura serão marcados
ria tàbella annexa a este regulamento.

Paragrapho unico. Os mestres de cultura receberão
ainda 5 •/. do lucro liquido total e annual verificado ria fa-
zenda-inodelo em que elles prestarem os seus ser viços, e o
chefe de agricultora pratica 1 /. sobre o lucro liquido total.
das referidas fazendas. Para o calculo da porcentagem a que
se refere este paragrapho, se levará em conta a amortiza-
ção annnal do 10-/. do capital efectivo empregado ria fa-
zenda modelo.

§ 2 Dirigir, examinar e promover todo o trabalho da
secção

§ 3. Archivar devidamente classificados todos os pa-
pois e mais documentos de negocios findos processados na se-
cção durante o anho, entregando-os ao archivo geral, tros
inezes depois de decorrido o anno;

Art. 21. Aos demais empregados, cujos deveres não são
especificados, cumpre fazer o serviço que lhes for ordena-
do pelos chefes de suas secções ou pelo director.

DO PORTEIRO

Art. 22. Ao porteiro incumbe
§ l. Abrir a repartição todos os dias uteis meia hora

antes do começarem os trabalhos e fechal-a ao serem elios
encerrados. Além dos dias uteis, abrirá a repartição todas
as vezes que for nocessario ou pelo director lhe for arde-
nado;

§ 2.- Receber a correspondencia offlcial abril-a e fazer
entrega delia ao director;

§ 3. A guarda dos objectos comprados para o expedi-
ente, assignando carga delies e distribuindo os conforme as
ordens do director;

§ 4.- Fechar, seilar e expedira correspondencia official;
§ 5 • Escripturar o protocoilo da porta, notando todos os

* papeis que por olha transitem, em ordem chronologica e
com indicação do nome do peticionario e do assumpto do
que tratem;

§ 6. Tomar o ponto de seus subalternos e manter a
ordem entre as pessoas presentes na portaria, dirigindose
ao director todas as vezes que suas observações não surti-
rem effeito;

§ 7.. Conservar o necossario asseio na repartição o fa-
zer as suas desposas miudas ou de simples expediente de-
vidamonto auctorizados peio director;

§ 8	 Ter a seu cargo o archivo da repartição.

DO ALMOXARIFE

SECÇÃO III
Art. 23. Ao almoxarife incumbe:
§ 1. A guarda fiel dos objectos recolhidos ao almoxa-

rifado, os quaes só poderão dahi sahir mediante ordem escri-
pta do director;

§ 2.- Escripturar diariamente em livros apropriados todo
o movimento do entrada e sahicla dos objectos sob sua guarda;

§ 3.- Vender, mediante o processo que lhe for determi-
nado, os objectos cai deposito no almoxarifado, recolhendo

VENCIMENTOS E VANTAGENS

Art. 28. Os funccionarios da Directoria de Agricultura
Commercio, Terras e Colonização perceberão os vencimentos
constantes da tabeila annexa a este regulamento e, de accor-
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do  com o disposto do art. 29 da lei n. 6, de 18 de outubro de
1891, esses vencimentos serão divididos em ordenado egratifi-
cação, sendo metade o ordenado e outra metade a gratificação.

Art. 29. Nos termos do art. 15 da citada lei do 1891, os
vencimentos dos funccionarios da repartição não poderão
ser embargados, penhorados ou sequestrados, pelo que são
isentos de qualquer apprehonsão judicial.

Art. 30. Só aos empregados do quadro da repartição,
que não são declarados do confiança do Presidente, aprovei-
ta o disposto no art. 16 da mesma lei de 1891.

Art. 31. Quando interrompam o exercício de suas fun-
cções sem provia licença, só perceberão o ordenado simples,
si a interrupção não for maior do 30 dias e provarem com
attostado de medico, ter sido motivada por molestia, mas sem
direito á gratificação.

Art. 32.São motivos que justificam a falta de compa-
.recimento á repartição:

L- Gala de casamento até 3 dias
2. Nojo por faliecimento do ascendentes ou descenden-

tes até 7 dias;
3. Occupação em serviços prcscriptos por lei e que pre-

ferem a outros, como o jury etc.
Art. 33. O empregado em serviço fóra da repartição por

ordem de seus superiores hierarchiebs, percebe seus venci-
mentos integraos e mais a diaria, que lhe é abonada.

Art. 34. A excepção do director, chefe techuico e enge
nheiros, todos os empregados estão sujeitos ao ponto, ficando
entendido, entretanto, que deverão comparecer diariamon-
te á repartição sempre que não estiver em cm serviço íra
da Capital.

SECÇÃO iv

1	
DAS

Art. 35. O director será substituido em seus impedi-
mentos polo chefe teehnico.

Art. 36. O chefe technico será substituído por um
dos engenheiros, conforme designação do director; o enge-
nheiro chimico e o chefe de estatistica pelos seus auxilia-
res.

Art. 37. Os demais fiinccionarios serão substituídos
conforme a designação na occasião feita pelo director.

Art. 38. O empregado que substituir a outro, perde a
sua gratificação propria e perceberá a gratificação do tun-
ccionario substituído.
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CAPITULO IV

DAS LICENÇAS

Art. 39. Só por motivo de molestia serão concedidas
licenças remuneradas. Para obtel-as o funccionario deverá
provar a molestia com attestado medico, do que consto ser a
interrupção das funcções necossaria para o tratamento. As
licenças serão reguladas do seguinte modo:

1; Com ordenado, sómente até 6 mezes dentro do anno
2. Sem vencimento algum por mais de 6 mezes até um

anno;
§ l. N'estes prazos se incluirão as interrupções de fun-

cções aquoso refere o art. 31 deste regulamento.
§ 2. O anno de que trata este artigo começa a ser con

tado do dia em que tiver expirado a ultima licença.
Art. 40. São competentes para conceder licenças
1. 0 Todas, remuneradas ou não, o Presidente
2.° Até 60 dias, com ordenado, ou 90 dias sem ordena

do, o Secretario de Estado
3.° Até 8 dias, sem ordenado, o director.
Art. 41. Fóra dos casos previstos neste regulamento, as

licenças são da exclusiva eompetencia do Congresso, e em
qualquer hypothese, só podert obter licença o empregado
que estiver no exercício de sou cargo, devendo entrar nogoso
da mesma dentro do 30 dias da data do despacho conceden-
do-a, sob pena de perder niio só o direito i, licença, como os
direitos que houver pago.

CAPITULO V

DAS PENAS DISCIPrTNARES

Art. 42. O funccionario que deixar do comparecer na
repartição, respeitadas as excepções previstas neste regula-
mento, perderá todos es vencimentos relativos ao tempo da
falta, os qnaes lhe serão glozados nas folhas dopagarnento.

Art. 43. O empregado que comparecer depois de encer-
rado o ponto, como o que se retirar da repartição antes da
hora regulamentar para encerramento dos trabalhos do dia,
perderá a gratificação, a menos que o director, em qualquer
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das hypotheses, lh'a mando abonar, attendendo ás razões com
que o fuuccionario explique a sua falta.

Art. 44. Os funecionarios da Directoria da Agricultura,
Commercjo, Terras e Colonização ficam sujeitos ás seguintes
penas disciplinares e nos casos infra declarados

1." Admoestação, por negligencia;
2.0 Reprehonsão o suspensão até 15 dias, por desobedi-

encia;
30 Multa de 10 a 20 % de seus vencimentos até o ma-

ximo de 500$000 dentro do anno, pela reincidencia nas in-
fracções de deveres previstos nos ris. 1, 2 e 4 deste artigo;

40 Suspensão até 30 dias pela falta de comparecimento
na repartição, som causa justificada, por mais de 8 dias

5.° Perda do emprego e demissão por graves infracções
do regulamento, taes como a revelação cio negocio reservado
ou do actos da economia interna da repartição antes de sua
decisão ou, quando decidido, não se destine á publicidade; o
patrocinie, directa ou indirectamente de interesses priva-
dos, seus ou de outrem, em negocios pertinentes á reparti-
cão; o abuso da confiança de seus superiores em negocios do
Estado; a insubordinação ou desrespeito paracom seus supe-
riores hierarchicos por actos ou palavras dentro do recinto
da repartição ou de suas dopendencias etc..

Art. 45. São competentes para imposição das penas: o
Presidente, em qualquer hypotheso; o Secretario de Estado,
em qualquer dos casos previstos, menos no do demissão, em
tratando-se de funecionarios no goso da regalia concedida
pelo art. 16 da lei ri. 6. do 16 de outubro de 1891; o director
nos das penas previstas nos ns. 1, 2 e no D. 4 do artigo an-
terior, riSo excedendo a suspensão de 15 dias.

Art. 46. A pena de admoestação será dada por simples
observação verbal do director ao empregado; a de reprehen-
são e suspensão por portaria do director transeripta no livro
do ponto; as outras penas por acto em forma de ordens e-
criptas ou despacho das auctoridades competentes, menos a
de demissão, quando da competencia do Presidente, e será,
então, imposta por despacho em processo administrativo, nos
termos do citado art. 16 da lei n. 6,de 1891, respeitadas as
excepções previstas neste regulamento.

Art. 47. Só ha recurso volntario e este soment ape-
penas que importarem em malta, ou em suspensão: no caso
do multas, quando estas importarem em mais de 200$000; no
caso de suspensão, 1: quando esta for de 30 dias, sendo o re-
curso, em ambas as hypotheses para o Presidente ; 2., quan-
do a, suspensão for a que compete ao director impor e,
neste caso, o recurso será para o Secretario de Estado.

Art. 48. A pena do suspensão importa a perda do todos
os vencimentos durante o tempo della.
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CAPITULO VI

DAS FAZENDAS-MODELO

Art. 49. São orcadas no Estado, nos termos do art. 2
da lei n. 438, de 24 desetembro do 1906, seis fazendasmo-
dolo, nos pontos que offêrecorem, a juizo do Governo, me-
lhores condições, mas distribuidas de modo que sejam loca-
lizadas: uma no centro, uma no norte, uma no sul, uma na
zona da matta, uma no triangulo mineiro o uma na zona do
oéste.

Paragrapho unioo. Estas fazendas terão como objectivo
principalmente a, agricultura ou a pecuaria conforme a zona
em que ei Ias se instailarem f3r agricola ou pastoril.

Art. 50. O numero do fazendas-modelo a que se refere
o artigo anterior só se entende com as fazendas montadas a
expensas exclusivas do Estado, podendo ser aquelio numero
augmentado com tantas quantas sejam auxiliadas pelas mu-
nicipalidades, de conformidade com o disposto no § 2 do ci-
tado artigo.

Art. 51. Na installação- das fazendas-modelo será ob-
servado o plano neste regulamento determinado o que es-
estabelece os quatro typos pelo governo approvados.

Art. 52. Estes typos são
1.- O typo A, que comprehendorã uma arca nunca me-

nor de 10 alqueires de terreno e se destina á demonstração
do manejo dos inátrumentos aratorios, é limitado aos traba-
lhos de campo concernentes á preparação da torra para
cultura, sem machinas de beneficiamento de produetos;

2. O typo B, qhc comprehenderá uma arca nunca me-
nor de 21. alqueires de terreno, apparolhado do pequenos
machinismos movidos por tracção animal, conformo a plan-
ta approvada, tem por fim a demonstração pratica do duas
ou mais culturas em ponto pequeno o o modo mais eeonomico
o titil de sua transformação e aproveitamento;

3 O typo C, que comprehonderã uma arca nunca
menor de 40 alqueires de terreno, com machinismo apro-
priado ao aproveitamento da generalidade dos productos
amuos da nossa lavoura, movido por força hydraulica,
visa demonstrai, o modo mais oconomico, util e pratico pelo
qual se podo transformar, melhorando a, a generalidade das
propriedades -agricolas do Estado;

4. O typo D, que comprehenderá uma arca nunca me-
nor de 80 alqueires de terreno, com machinismo completo
para aproveitamento não só dos productos a que se refere o
ri. 3 deste artigo, como os fiorestaes o a producção do
lacticinios, movido por motor hydraulico dos typos mais por-

4
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feitos, visa a demonstração da cuIturaraeional em grande
escala.

Art. 53. As areas destinadas pata as fazendas-modelo
deverão conter pelo menos 4 alqueires (cerca de 20 hecta-
res) de torras planas ou de suaves ondulações, do facil ac
cesso aos instrumentos aratorios no caso de adopção do typo
A, ou uma arca mais ou menos correspondente a um terço
da arca total, no caso de adopção de qualquer um dos outros
typos

Art. 54. As Czamaras Municipaes, que pretendam obter
a creação de uma fazenda-modelo era seus municipios, deve-
rão concorrer

L- No caso de escolha do typo A, com as prestações, em
terras, de 10 alqueires, com uma e sã e um paiol, e em di-
nheiro, com 3:000$000 réis do uma só VCZ.

2.0 No caso de escolha dos typos B, C ou D, com as
prestações, em terras, respectivamente, de 25, 40 e 80 al-
queires de 4 hectares, 84 u, em dinheiro, com a metade da
importancia dos machínismos e cdiflcios necessarios para
o typo escolhido.

Em qualquer das hypotheses figuradas as torras deve-
rão satisfazer as exigencias do artigo anterior.

Art. 1 5. As fazendas-modelo serão administradas e cus.
toadas pelo Estado directamente, pertencendo-lhe a proprie-
dade e o respectivo rendimento.

Art. 56. Cada fazenda-modelo será destinada a deter-
minados genoros de cultura, do conformidade com a natu-
reza do seu sólo o condições do seu clima, excluidos quas-
quer outros.

Na região agricola predominará o ensino para o culti-
vo da terra, sendo o da creação puramente accessorio ; na
região pastoril predominará o ensino da pccuaria, sendo en-
tão accessorio o da agricultura propriamente.

Art. 57. Em cada fazenda-modelo o governo man-
terá:

a) Reproductores bovinos de raças escolhidas, assim
como reproductores de outras especies de animaes, que serão
cedidos gratuitamente para a fecundação das femeas trazi-
das para esse fim á fazenda;

b) Um stock das machinas na mesma fazenda emprega-
das, não só as aratorias como ws de beneficiamento, as quaes
serão cedidas, pe!o preço do custo, a quem se proponha
compral-as, desde que o comprador exhiba talão ca entra-
da do preço respectivo no thezouro do Estacio ou na col-
lectoria local.

Art. 58. Do mesmo modo, as machinas a que se refere
o artigo antecedente, poderão ser cedidas aos colonos loca-
usados nas colonias annexadas a fazendas—modelo, mediante
pagamento, como preceituado para outros compradores, ou
sob a garantia das colheitas do anno; para este fim, previa-
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mente avaliadas, as colhotas serão recebidas em espeoie, ao
serem realizadas, pelo preço corrente dos respectivos produ.
ctos na localidade.

Art. 59. As fazendas—modelo, enviarão pessoal seu ás
fazendas vizinhas, para o fim do executar qualquer trabalho
de amanho ou preparação do sólo, tomando taes trabalhos
por empreitada, mediante remuneração previamente ajusta-
da, de aceordo com as bases que serão opportunamonte publi-
cadas, ou a salario. de conformidade com os preços corren-
tes de serviços similares na localidade. Esses serviços, porém,
só serão prestados, quando os interessados depositem p"e-
viamente, em qualquer das estações fiscaes, a importancia
em que forem orçados ou a quota que for fixada.

ut. 60. As fazendas-modelo receberão os trabalhado-
res que os fazendeiros do Estado, lhes enviem para apren-
dizagem do manejo daquelies instrumentos, não exce-
dendo de 30 dias a sua permanoncia nas referidas fa-
zendas, dando-lhes estas morada e sustento duranteo ma'i-
mo daquelie prazo. O numero destes trabalhadores não po-
derá exceder de 10 pessoas nas fazendas do typo A ; do 15
pessoas nas do typo B: de 20 pessoas nas*dotypo C e de 30
pessoas nas do typo O. Os trabalhadores assim enviados ás
fazendas-modelo doarão subordinados á ordem nelias obser-
vada e tomarão parte em todos os seus trabalhos diarios
sob a direcção do mestre do cultura, que os expulsará da fa-
zenda todas as vezes que se tornem elementos de pertur-
bação da disciplina do estabelecimento.

Paragrapho unico. Na hypothese do ter sido a fazenda.
modelo installada com o concurso da Camara Municipal, se-
rão admittidos de preferencia os trabalhadores aprendizes
que forem apresentados á Directoria pelo presidente da
mesma Camara.

Art. 61. Além da demonstração pratica dos trabalhos
de campo, a que se referem os artigos anteriores, as fazendas-
modelo, tambem ministrarão a necesssria instrucção pratica
a moços que queiram habilitar-se para aprofissão domes-
tres de cultura.

Para cate fim, as fazendas-modelo receberão moços de
conclucta reconhecidamente morigerada, nunca menores de
18 annos de edade, aos quaes serão dadas residencia e ali-
mentação gratuitas o transporte ferro-viario sómente no
caso de reconhecida pobreza. Estes moços tomarão parte nos
serviços diarios da fazenda, durante o tempo necessario
para que possam assistir e executar todas as operações re-
lativas és culturas em exploração na fazenda, desde o ama-
nho dos terrenos até as colheitas o o preparo de seus pro-
ductos, sendo instruidos ao mesmo tempo, em todos os deta-
lhes das culturas e da administração.

Art. 62. Findo o prazo, da aprendizagem, que é limitado
a 10 mezes, os aprendizes serão submetticlos a um exame, que
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versará  sobro os diffrentes trabalhos de campo com os re-
spectivos instrumentos, e mima exposição succinta e verbal,
por moio de perguntas e respostas, das regras que se devem
observar na cultura das especies exploradas na fazenda, como
o modo de plantação, as épocas proprias para as differen-
tes ospecies ; o modo de estrumação, irrigação, capinas, co.
lheitas etc.; e bem assim, em relação a administração, o modo
de escripturação observado na fazenda e mais detalhes que
tenham feito parte da sua aprendizagem.

Art. 63. Este exame, presidido polo chefe technico, será
feito perante a directoria da Agricultura, Commercio, Ter-
ras e Colonização, sendo examinadores o chefe de agricultura
pratica e o mestre de cultura da fazenda-modelo, onde o exa-
minando fez a sua aprendizagem.

Art. 64. Os exames a que se refere o artigo antecedente
serão prestados em uma só epoca no anno, no mez de junho,
perante a Directoria e neiles serão apuradas as habilitações
dos aprendizes, não só quanto a sua pratica dos processos
aratorios e culturaes ensinados, como quanto ao preparo
pessoal de cada um em relação aos outros, de modo a serem
escolhidos em cada turma os cinco aprendizes mais habilita-
dos e que tenham aproveitado inteiramente o ensino
dado.

A cada um dos aprendizes assim escolhidos, o governo
poderá dar gratuitamente, a titulo de animação, um dos
melhores lotes em qualquer das colonias do Estado, sempre
que seu comportamento, durante todo o tempo de aprendi-
zagem, nenhuma nota desfavoravel tenha merecido.

Art. 65 O numero de aprendizes será, no maximo, de 5
nas fazendas-modelo do typo A ; de 10, nas do typo B ; do
15, nas do typo C e do 20, nas do typo D.

Art. 66. Cada fazenda-modelo será administrada por um
agricultor pratico, sob a denominação de - mestre de cul-
tura, e sob a superintendeneja geral do director.

Só pôde ser admittido para mestre de cultura o indi-
viduo que conheça a agricultura, do paiz,os processos de cul-
tura aratoria e que os tenha praticado habitualmente e com
successo por conta propria ou de terceiros, ou que os tenha
aprendido, obtendo um certificado de mestre do cultura, em
alguma das fazendas-modelo do Estado.

Em caso de concurrencia, tom preferencia, os habili-
tados pelas fazendas-modelo do Estado, que o provem com
o respectivo certificado.

Art. 67. Ao mestre do cultura cumpre:
1 • A administração interna do estabelecimento, pelo que

deverá dirigir e fazer executar todos os serviços da fazen-
da sob todos os seus aspectos e detalhes;

2. Ouvir os colonos, nos casos de colonia annexa, pro-
ver as suas necessidades e represental-os em todas as suas
reclamações perante a Directoria;
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3 . • Promover não só as culturas da fazenda-modelo, como
as dos lotes nas colonias annexadas, levando trabalhadores e
colonos ao cumprimento rigoroso de seus deveres respecti-
vos, de modo que todos os serviços de um e outro estabeleci-
mento sejam executados convenientemente o nas épocas
proprias para elba;.

4. Manter em dia, escripturada em livro proprio, a con-
ta corrente dos colonos

5 . . Receber as contribuições dos colonos cm debito e ar
recadal-as para os devidos fins, em dinheiro ou in natura, li
quidando-as neste ultimo caso, e recolhendo-as mensalmente
aos cofres do Estado, mediante guia do director

6. Tomar as providencias immediatas, que estejam na
sua competencia, e se tornem necessarias para o perfeito
andamento dos serviços a seu cargo em quaesqner casos não
previstos, recorrendo de prompto ao chefe de agricultura pra-
tica ou ao director para aqueiles que as circumstaneias
exigirem e escapem á sua competencia;

7•1 Ministrar aos aprendizes admittidos na fazenda o
ensino a que se refere o art. 60 deste regulamento.

Art. 68. Ao mestre de cultura incumbe mais manter
uma escripturação detalhada, em fôrma de estatistica, nos
livros que lhe serão lora ecidos pela Directoria, onde consto
com toda exactidão

1 . 0 O custo do cada serviço sob sua direcção, especiali-
zando o custo, por hectare, da roçada, do destocamento, da
lavra e da gradagem dos terrenos; o do cada operação de que
depondo a producção, como a semeadura, as capinas e a co-
lheita de cada espocie cultivada na fazenda

2.° Ainda pela mesma unidade do superficie, a quanti-
dado e preço da somente plantada; o numero do pessoas e
dias empregados cm cada operação; a producção de õada
ospecie ou cultura;

30 Por unidade de peso ou de medida (kilogramma ou
litro) conformo a natureza da espeeie, o custo da transfor-
maç5,o nas machinas da fazenda dos productos nellas bone-
ticiados, verificada por egua[ a proporção entre a materia
prima e o producto respectivo.

Art. 69. O mestre de cultura ministrará mensalmente
ao director um boletim em forma de mappa com todas as
especificações do artigo anterior.

Art. 70. A cada uma das fazendas-modelo, sejam dias
fundadas exclusivamente pelo Estado ou como auxilio das
municipalidades, poderá ser annexada uma colonia, con-
forme ao Governo parecer conveniente, observadas, em
todo o caso, as regras neste regulamento estabelecidas para
a creação do cobonias em geral.

4
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dadosamente destocada e lavrada uma aroa de cerca do 3

Serão tambem fornecidas aos colonos, por occasiãO de suaCAPITULO VII 	
hectares..

instailação, as necessárias sementes para as primeiras plan-
tações, bem como lhes será facultado utilisarem-se, mediante

DAS COLONXAS E DOS COLONOS	
aluguel, cio machinas agricolas o animaeS existentes na co-
lonia.

Art.77. As cobaias, si bem que se destinem especial

Art. 71. As seis cobaias a que se refere o art. L 	 ros, poderão todavia receber tambem nacionaes habituadosda lei	
mente á localização de familias de agricultores extrangei-

a. 438, de 24 de setembro do 1906, serão situadas no Estado 
de accordo com a mesma distribuição preceituada no art. 49

	

	
ao emprego dos instrumentos aratorios e conhecedores pra-
ticamento da lavoura feita por meio desses instrumentos.

d'este regulamento para as fazendas-modelo, recorrendo-se 
para isto, no caso de desaccordo com os proprietários de 	

o numero do lotes destinados a nacionaes não poderá

terrenos, á desapropriação a que se refere o § l. do supra 	
exceder do 10 /. dos reservados para agricultores extran

Cit. art. l. da lei a. 438, caso não existam terras devolutas 	 ge'05.
convenientes nas localidades escolhidas.

	

	
Art. 78. Os preços dos lotes serão previamente lixados

variando com as localidades, de conformidade com o res-
Paragrapho unico.—Caso o Governo o julgue conveni- pectivo valor venal das terras e com as bemfeitorias nelles

ente, essas colonias poderão ser annexadas ás fazendas—mo-	 existentes.dolo.	 Art. 79. Aos colonos serão adeantados polo Estado, até
Art. 72. As arcas dos terrenos destinados á fundação 	 o maximo de 30000 por familia e por quinzena, os generos

de coloniaes serão divididas em lotes approximadamente de 	 necessarios a sua alimentação durante os primeiros seis
25 hectares cada um e abrangerão, além da parte dividida	 mezes de seu estabelecimento, bem como instrumentos
em lotes, determinadas arcas especialmente destinadas á	 agrários, assistencia medica e medicamentos.
pastagem de animaes e a logradouro de lenha e madeiras, 	 Art. 80. E' facultada a acquxisição de mais um lote ao
proporcionadas és necessidades da população rural bem como, 	 colono que houver cultivado regularmente o lote que lhe
sempre que o governo o julgar conveniente, arcas destina- 	 tenha sido concedido, desde que este já esteja pago.
das a um nucleo de povoação, a ensaios de cultura, escolas 	 Esta cessão poderá ser teita polo mesmo modo previsto
etc.	 2.,'onisieO cio lote primitivo, em se tratando de colonos

Art. 73. Os colonos já estabelecidos de accordo com este
regulamento, terão preferencia para a acquisição de lotes va-
gos ou desoccupados que, a juizo da Directoria, lhes possam
ser vendidos.

Art. 74. A situação das casas de residencia nos lotes
será determinada tendo-se em vista quanto possivl a facili-1
dado de communicação com a séde da colonia, á qual será'
ligada por uma estrada geral.

Para a situação da casa da administração ou séde, que
determinará o ponto de partida da viação da colonia, ter-se-á
em vista, tanto quanto possivel, a equidistancia e a facilida-
de de commuuicação com os lotes.

Art. 75. A estrada a que se refere o art. 74 e que for-
ma o eixo da viação da colonia, será lançada de modo a
servir, nas melhores condições possiveis, todos os lotes.
Além desta estrada, será estudado e preparado o projecto
do um systems de canaes, de modo a evitar futuras duvi-
das sobre a parte que cada colono poderá ter na distribui-
ção da agua.

Art. 76. Dos terrenos destinados a lotes coloniaes será,
antes de passarem os mesmos para a posse dos colonos, cui-

recontieciclameflte auigenies, (wuL,.duub
Art. 81. Aos colonos será dada preferencia nos servi-

ços gemes da administração, sempre que esta os tenha e
o permittam vagas de serviço em seus lotes respectivos,
devendo ser gratuito o trabalho durante 3 dias que cada co-
lono valido é obrigado a prestar para a conservação de estra-
das e canaes.

Art. 82. Nos casos de colonias annexas ás fazendas-
modelo, é facultada aos colonos a transformação de seus
productos pelas machinas das fazendas, cobrando-se por
esse trabalho, a titulo de indemnização e em especie, ou em
dinheiro, 10 % menos do que for a taxa estabelecida para
serviços similares na localidade.

Art. 83. Serão escripturados em conta do colono o pre-
ço fixado do lote, comprehendendo a terra o bemfeitorias, e
a importancia dos adeantamentOs para sua manutenção e
de sua familia, a da assistencia medica e medicamentos for-
necidos, abrindo-se conta corrente a cada um. O colono é
obrigado a indemnizar o Estado pelo debito assim formado,
por moio de deducções annuaos de 20 oj,, recebidos em
espeoie, de toda a sua produção, ou o valor correspondente

D4 M.-10
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em dinheiro é facultado porém, ao colono Lazer pxestaçôo5
maiores, si o quizer, ou o pagamento integral do loto cm di-
nheiro, mediante um abatimento de 5 o/ sobro o preço fixa-
do e mais os adeantamentos, si os tiver recebido.

Art. 84. O colono receberá um titulo provisorio do
seu lote logo que seja localizado, só podendo recúber o de-
finitivo depois de saldada sua conta ; no primeiro caso, o
titulo será assignado pelo director da Agricultura, Commercio,
Terras e Colonização e lhe garantirá a posse do lote a titulo
precario, sob a condição de serem pelo colono desempenhados
todos os deveres decorrentes deste regulamento ; no 2.
caso, o assignará o Secretario do Estado e lhe transmittiró
o dominio do loto com todas as suas bemfeitorias. Estes
titulos serão redigidos de conformidade com os modelos an•
nexos a este regulamento.

Paragrapho unico. Embora com titulo definitivo, ficará
o colono sujeito ao regimen da colonia, emquanto não for
esta emancipada, não podendo transferir o seu lote sem
previa licença do director.

Art. 85. Os lotes com suas bemfeitorias ficam hypothecados
ao Estado até solução da divida do colono e antes do pagos de-
finitivamente são intransferiveis,a não ser por via de succes-
são,não sendo permittido ao colono fazer qualquer transacção
com olies; no caso do sucoessão, os lotes passam para os her-
deiros com as mesmas obrigações a que estava sujeito o
concessionario e os mesmos favores que lhe eram outor-
gados.

Art. 86. Ao colono é prohibida a criação de animaes,
exceptuados aquelles que lhe forem especialmente permitti-
dos pela administração ; os pormittidos, cujo numero não po-
derá ser grande, deverão ser trazidos estabulados, e quando
o colono o não possa fazer, terá o goso do pasto commum
da colonia para esse fim.

Art. 87. E' prohibido ao colono supprir-se de lenha e
madeiras á sua vontade nos rnattos da colonia; para isso
deverá obter licença da administração, só podendo tirar as
quantidades que lhe forem facultadas.

Art. 88. O colono que deixar de pagar regularmente as
prestações do seu debito em numero de duas seguidamente,
perderá todo direito ao lote e com elle as prestações que
tiver feito. Quando, em tal caso, houver no lote bemfeito-
rias que tenha feito á sua custa o com o consentimento da
administração, assiste-lhe o direito a uma indemnização que
terá por base o valor dessas bemfeitorias o não poderá ser
superior á somma das prestações já realizadas.

Art. 89. Da mesma sorte, o colono que, abandonar o
loto por mais de 1 anno, ou que deixe do cultival-o como lhe
cumpre, perdol-o-á, não tendo direito á indemnização indi-
cadas no artigo anterior.
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Art. 90. A divida contrahida com o nucleo pelo colono
que failecer deixando viuva e orphãos, será considerada ex-
tineta, salvo a proveniente da compra do loto a prazo. No
caso de ter feito o colono pelo menos tres prestações, serão
dispensadas as restantes, expedindo-se titulo definitivo de pro-
priedade.

Art. 91. Cada colonia será administrada por um mes-
tre de cultura, a quem incumbo as mesmas obrigações que
ao mestre de cultura das fazendas-modelo, decorrentes dos
arts. 66, 67, 68 069 deste regulamento, e q'uando ás referidas
fazendas sejam anuexadas colonias, as administrarão os
mesmos mestres de cultura.

Art. 92. A introducção e localização de colonos serão
feitas pelo Estado exclusivamente ou com o auxilio da União,
o neste caso segundo as leis delia, respeitado o que dispõe o
presente regulamento.

Art. 93. As colonias actuaes, respeitados os contractos
que possam existir,flcam sujeitas ao regimen ereado por
este regulamento, ao qual irão sendo opportnna e progres-
sivamente submettidas.

Art. 94. Ficam em vigor, como parte complementar
deste regulamento, as disposições da Parte 2. 1 do Doe.
777, de L o do setembro de 1894, no que se refere ás cobaias
indigenas.

Art. 95. Uma colonia será emancipada logo que se re-
conheça ser desnecessaria a acção do governo no sentido do
prestar auxilios directos aos seus colonos.

CAPITULO VIII

DA PROPAGANDA COMMERCIAL

Art. 96. Será creada e mantida na Capital Federal uma
exposição de produotos mineiros, na qual se receberão para
serem expostos, todos os productos agrieolas e industriaes
remettidos pelo governo—ou por particulares.

Art. 97. Ficará essa exposição a cargo de um funccio-
nario—qile será auxiliado—por um servente pelo mesmo
contractado.

Art. 98. A esse funccionario cumpre
§ 1. 0 Receber, catalogar e manter em exposição todos

os prodactos que lhe forem remettidos
§ 2. 0 Registrar, em livro especial, os referidos produ-

ctos, indicando a qualidade, proeedencia, nome do produ-
ctor, quantidade produzida, preço etc

§ 3. 0 Prestar ás pessoas que visitarem a exposição os
esclarecimentos que lhe forem exidos e a que se refere o
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paragrapho  precedente, bem como sobre as casas commer-
ciaes, onde sejam encontrados, os prod actos

§ 4. 1 Corresponder com os expositores, pondo-os ao
por do estado do mercado do Rio, com relação aos produ.
ctos expostos e condições exigidas para a respectiva coilo-
cação;

§ 5. 0 Remetter semanalmente á Directoria de Agricul.
tura, Commercjo, Torras e Colonização, uma relação dos pro-
ductos na exposição, quantidade que dispõem os productores
o os preços de venda, no Rio

§ 6.° Cumprir todas as ordens que lhe forem transmit-
tidos pelo Director da Agricultora, Commercio, Torras e Co
Ionização ao qual é immõdiatamonta subordinado.

Art. 99. O funecionarjo encarregado da exposição e de
livre nomeação e demissão do Presidente do Estado, e será
conservado cmquanto bem servir.

Art. 100. O serviço de Propaganda propriamente com-
mercial poderá ser feito separadamente, mediante contracto,
despendondo o governo—com o mesmo—até doze conto,,, doréis, no maximo.

Paragrapho unico. O governo não assumo nenhuma res-
ponsabilidade pecurliaria pelos actos colnmerciaos que se
realizarem cm consoquencia do serviço do propaganda.

CAPITULO IX

DAS TERRAS PUBLICAS

Art. 101. Para a medição e demarcação das terras devo.
lutas, bom como para a venda, aforamento o tudo o mais
que ás mesmas se referir, será observado o regulamento do
terras approvado polo decreto n. 1.351 do 11 do janeiro
de 1900.

CAPITULO X

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 102. A Directoria da Agricultura, Commercic, Ter.
ras e Colonização será estabelecida em predio proprio, ten-
do, annexos, os necessarios campos, onde se procederá á
experiencias e demonstração da cultura do especies uteis e
experimentação do instrumentos e machinas agricolas, ao
estudo de molestias de plantas etc., de modo a manter um
estudo regular do quanto possa concorrer para melhorar a
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agricultura do Estado, sendo os resultados periodicamente
publicados no jornal official.

Art. 103. Em legares apropriados annexos á Directoria se-
rão feitas as exposições de productos agricolas ou outros que o
governo entenda opportuno realizar; nessas occasiões se
executarão perante o publico e nos campos a que se refere o
artigo 103, trabalhos agricolas com os grupos do instrumen-
tos aratorios introduzidos nas fazendas-modelo ou outros que
a experieneia tenha demonstrado terem vantagens sobre
os adoptados.

Art. 104. Os cargos do engenheiros serão exercidos,
tanto quanto possivel, por engenheiros do Estado designados
pelo Secretario das Finanças e que se conservarão na Dire-
ctoria da Agricultura, Commercio, Terras e Colonização em-
quanto convier ao serviço da mesma.

Art. 105. Caso se verique ser insuificiente o numero
de cinco engenheiros, poderá ser este augmentado á medida
das necessidades.

Art. 106. Ficam em vigor as disposições dos regula-
mentes congeneres na parte em que não forem contrarios
ao regimen crendo por este regulamento, considerando-se
revogadas todas as disposições em contrario.

Art. 107. O presente regulamento entrará em vigor
desde a data de sua publicação.

Secretaria das Finanças do Estado do Minas Goraes, em
Bolio Horizonte, 8 de junho de 1907.

O secretario de Estado, dr. João Rrauho Moinhos de
Vilhena ,Junior.
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Tabelia dos vencimentos annnaes dos emprega-
dos da Directoria da Agricultura, CommerciO,
Terras, Colonização, a que se refere o rezLila

-inento approvado pelo Dec. ii. 2.027, desta data.

OBSERVAÇÕES.— Alem dos vencimentos da tabelia acima, terão as
seguintes diarias, quando em serviço fora das respectivas sedes de
trabalho: o director a de 15$000; o chefe technico a de 14$000 ; os
engenheiros a de 12$000, quando em viagens a cavalio e por percurso
de 6 leguas no minimo, a de 10$030 quando em viagem do estrada
de ferro e a do 8$000. quando em estadaestada no legar do serviço por
prazo excedente de 15 dias; o chefe de agricultura pratica a de
8$00,0 e os mestres de cultura a de 6$000.

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes, 8 de junho
de 1907.— O secretario de Estado, dr. João Braulio Moinhos de Vi-
lhcna .Junior.

-

(Modelo de titulo definitivo)

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAES

Colonia...
Titulo definitivo do loto de terras n. .., sito na referida

colonia.
O Secretario do Estado das Finanças concede ao colo-

no.. • o presente titulo definitivo de propriedade do lote de
torras n.....sito na colonia.., contendo a arca do... me-
tros quadrados, visto haver o mesmo colono saldado o debito
que tinha para com o Estado, ficando, porém, sujeito não só
ás leis e regulamentos da Republica e do Estado, como ain-
da particularmente ás condições e obrigações constantes do
regulamento promulgado pelo decreto n. .. . de... de...
do 19...

Secretaria das Finanças, em Beilo Horizonte, ... do...
de... de 19...

(Modelo de titulo proviorio)

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAES

Colonia...
Titulo provisorio do lote de terras n. ..., sito na referida

olonia.

DESIGNAÇÃO DE LOTE DE TERRAS

A... fica pelo presente designado o lote do terras, mo 
cionado na planta da colonia, fundada no municipio de...
com o n. ... tendo a arca de... metros quadrados, afim de
adquiril-o como propriedade sua, sob a condição de cultura
cifectiva e morada habitual, e de sujeitar-se ás obrigações
inherentes á compra do mesmo lote, que são as seguintes

.4

1
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1 —Recebendo o comprador o lote medido e demarcado
na frente e nas partes dos fundos, deve tratar da conserva-
ção dos marcos e signaes, não deixando que sejadi desloca-
dos e substituidos por outros os que tiverem sido destruidos
por fogo ou outro aceidente.

No caso de desapparecerem ou serem deslocados os mes-
mos marcos,a despesa da nova medição e demarcação, sifor
necessario, correrá unicamente no 1. 0 caso por conta dos
respectivos heréos, quando o marco for commum a diversos
confinantes, ou no 2.0 caso por conta dos compradores, aos
quaes aproveitar a deslocação dos marcos o signaes

11—Logo depois desta designação, deve iniciar as plan-
tações na arca para este fim destinada, de modo a manter
em cultura, dentro de 1 anno, pelo menos 4 hectares

A inobservancia desta obrigação importará a perda das
bómfeitorias que tiver feito, assim como das prestações que
tiver pago, salvo sómente os casos de força maior e enfer-
midade prolongada e provada;

111-0 comprador obriga-,se a cumprir em todas as dispo-
sições que lhe disserem respeito os regulamentos em vigor,
e bem assim as leis geraes do paiz e do Estado, inclusivé as
do municipio de sua residencia, nos casos não previstos nos
supra-citados regulamentos;

1V-0 comprador obterá titulo definitivo de propriedade
do lote designado, depois de ter pago integralmente a sua
importancia, saldado tudo quanto dever ao Estado, provado
que, por si ou por pessoa de sua confiança, tenha tido no
mesmo lote ui» anuo pelo menos de residencia habitual e
cultura effectiva;

V—Na demarcação dos fundos dos lotes devem os seus
donos e os heréos confinantes abrir as picadas, cuja conser-
vação fica a seu cargo, sendo por elles roçados, limpados
annualmente e conservados os competentes marcos; como
ficou declarado

VI—o preço deste loto é de... réis por metro quadrado
e será pago pelo comprador pela fôrma determinada no
respectivo regulamento, de que se lhe deu conhecimento e
que elIe se obriga a observar em todos os seus pontos.

Emquanto não se realizar o pagamento de sua importan-
cia, bem como de todas as quantias que o comprador deva
ao Estado, servirá o lote do garantia não só ao referido
pagamento, como ás multas em que o proprietario incorrer
por infracção das posturas relativas á conservação dos ca-
minhos e ás outras disposições legaes a que está subordinado;

Vil—Os direitos conferidos por esta designação aprovei-
m ré, pessoa ou familia, em cujo beneficio é expedida, ou
aos seus descendentes e herdeiros com a precisa capacidade
para cumprirem os deveres acima preceituados, especial-
mente os que se referem á constante cultura, habitação per-
manente o conservação das estradas.

—155—

Para a transferencia destes direitos por venda ou qual-
quer outro modo, deve preceder a approvação do Director
da Agricultura, Commercio, Terras e Colonização sobro in
formação do encarregado da colonia.

Directoria da Agricultura. CommerciO, Terras e Coloni-
zação deMinas Goraes, em BelIo Horizonte, ... de... de...
19...

DECRETO N. 2.018—na 15 DE .JUHO na 1907

Perdôa aos réos José Barbosa Duarte e José Luiz dos Santos o resto
(ias penas a que foram condemnados por sentenças do jury das
comarcas de Santa Luzia do Rio das Velhas e Leopoldina.

O Presidente do Estado do Minas Geraes, usando da fa-
culdade que lhe é outorgada pelo § 4.* do art. 57, da
Constituição Mineira, resolve, em homenagem á data de
hoje, perdoar aos réos José Barbosa Duarte e José Luiz dos
Santos o resto das penas a que foram condemnados por
sentença do jury do Santa Luzia do Rio das Velhas e Leo-
poldina.

Palacio da Presidenoia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 15 de junho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britio.

DECRETO N. 2.029 - Da 17 DE •TUIITO DE 1907

Crêa unia colonia agricola em terras das fazendas Barreiro e Jato-
])í, municipio da Capital e de propriedade do Estado, Sol) a de-
nominação de «Colonia da Vargem Grande».

O Presidente do Estado do Minas Geraes, exercendo a
attribuição que lhe é conferida pelo art. 57, n. 1, da Consti-
tuição o usando da auctorização contida no art. 1. da lei n.
438, de 24 do setembro de 1906, resolve crear em terras das
fazendas «Barreiro» e «Jatobá», no municipio desta Capital e
de propriedade do Estado, uma colonia agricola sob a deno-
minação do «Colonia da Vargem Grande», a qual se regerá
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Pelo regulamento promulgado pelo decreto n. 2.027, de 8
do corrente mez.

O Secretario do Estado dos Negocies das Finanças as-
sim o tenha entendido o faça executar.

Palacio da Prosideneja do Estado do Minas Geraes, em
Boilo Horizonte, 17 de junho de 1907.

João PiNriEmo si. SILVA.

Dr. João Braulio Moinhos de Vilhena Junor.

DECRETO N. 2.O30—DE 20 DE JUNHO DF 1907

Cra o Grupo Escolar da VilIa de Guaranesia

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade coei o disposto no art. 22 combinado com o art. 45 do
regulamento que baixou com o decreto o. 1.960, de 6 de
dezembro de 1906, considerando que é necossaria a diffu-
são do ensino publico primario, do accordo com os novos
nethodos adoptados, resolve, para execução do disposto no
art. 4.- da lei n. 439, do 28 do setembro daquolio anno,
crear o Grupo Escolar da vilia do Guaranesia.

Palacio da Prosidencia, em Belio Horizonte, 20 do junho
do 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz dI Carvalho BrWo.

DECRETO N. 2.031 - DE 20 DE JUNHO DE 1907

Converte em mixta a escola isolada do sexo masculino do distrieto
de N. S. da Boa Morte, municipio de Bomfim

O Presidente do Estado de Minas Goraes, de conformi -
dade com o disposto Sno art. 4. 0 da lei n. 439, de 28 de se-
tembro do 1906, resolvo converter em mixta a escola isola.
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da do sexo masculino do districto de N. S. da Boa Morto,
municipio do Bomftm.

Palacio da Prosiclencia do Estado de tvlinas Geraes, em
B1lo Horizonte, 20 de junho de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thonraz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.0:32, - DE 20 DE JUNHO DE 1907

Converte em mixtas oito escolas de instrucÇao primaria

o Presidente do Estado do Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 40 da lei n. 439, de 28 do .
tombro de 1906, resolvo converter em mixtas as oito seguin-
tes escolas de instrucção primaria

Escola do sexo masculino, sita no Largo do S. João, na
cidade de Diamantina, creada pela lei si. 3.396, do 21 do
julho de 1886;Escola do sexo feminino do districto do S. Gonçalo do
Rio Preto, municipio do Diamautina;

Escola do sexo feminino do districto do Mucambo, mu-
nicipio de Januaria;

Escola do sexo femino do distrieto do S. Caetano da Moeda,
municipio de Oufo Preto;

Escola do sexo feminino do distrioto de Guyricema, mu-
nicipio de Rio Branco;

sco1a do sexo feminino do districto de ltapanhoacan
ga, municipio do Serro

Escola do sexo feminino de Piedade do Paraopeba, mii-
nicipio de Vilia Nova do Lima;

Escola do sexo feminino de Vilia Nova do Lima, croada
por acto do governo, de 17 do setembro de 1872.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraos, em
Beilo Horizonte, 20 de junho do 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brilto.
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DECRETO N. 2.033— DE 20 DE JUNHO DE 1907

Converte em cadeira do sexo masculino ai do sexo feminino do
districto de Santo Antonio da Vargem Alegre, municipio de
Bomfim.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 4. da lei n. 439, de 28 de se-
tembro do 1906, resolve converter em cadeira do sexo mas-
culino a do sexo feminino do districto do Santo Antonio
da Vargem Alegre, municipio de Bomfim.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 20 de junho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel T14.omaz de Carvalho Bruto

DECRETO N. 2.034 - DE 20 DE JUNHO DE 1907

Converte em inixia a escola isolada do sexo feminino de S. Josè
do Gorutuba, municipio de Grão Mogol

O Presidente do Estado do Minas Geraes, de accôrdo com
o disposto no art. 4. , da lei D. 439, do 28 de setembro de
1906, resolvo converter em mixta a escola isolada do sexo
feminino do districto do S. José do Gorutuba, monicipio
do Grão Mogol.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 20 de junho de 1907.

JoXo PINhEIRO DA SLVÀ.
Manoel Thomaz de Carvalho Rritf
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DECRETO N. 2.035 - DE 20 DE JULHO DE 1907

Converte em mixta a escola do sexo masculino do districto de Serra
Nova., municipio do Rio Pardo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 4: da lei n. 439, de 28 do se-
tembro do 1906, resolve converter em mixta a escola do sexo
masculino do districto de Serra Nova, mtlnicipio de Rio
Pardo.

Palacio da Presjdencja do Estado de Minas Goraes, em
Bolio Horizonte, 20 do junho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA
.Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

DECRETO N. 2.036 - DE 20 DE J UNHO DE 1907

Converte cio mixta a escola do sexo feminino do districto de
Sucuriú, municipio de Minas Novas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto - no art. 4. da lei n. 439, de 28 de so-
tembro de 1906, resolve converter em mixta a escola do
sexo feminino do districto dc uuriú, municipio de Minas
Novas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belo Horizonte, 20 de junho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thornaz de Carvalho Brtto.

'4
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DECRETO  N. 2.037 —Dx 20 DE JUNHO DE 1907

Converte em mixia a cadeira do sexo masculino o a do feminino do
districto de Sant'Aena do Paraopeba, municipio de Bonifim

-161-

DECRETO N. 2.039 - DE 20 DE JUNHO DE 1907

Designa o dia 22 de agosto para a installaçao do districto de «Se-
reno», municipio de Cataguazes

1

1L.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 4.. da lei D. 439, de 28 de se-
tembro de 1906, resolve converter em mixtas a cadeira do
sexo masculino o a do feminino do districto de Sant'Anna
do Paraopoba, municipio de Bomm.

Palacio da Presidoncia do Estado do Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, 20 de junho de 1907.

Joío PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

DECRETO N. 2.038 - DE 20 DE JUNHO DE 1907

Converte em mixia a escola isolada do sexo lën>inino do distri-
cto de Bento Rodrigues, municipio de Marianna

O Presidente do Estado de Minas Geracs, de conformi-
dade com o disposto no art. 4. 1 da lei n. 439, do 28 de se-
tembro do 1906, resolve converter cm mixta a escola do
sexo feminino do districto do Bento Rodrigues, municipio
de Marianna.

Palacio da Prosidoncia do Estado do Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 20 de junho de 1907,

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

O Presidente do Estado de Minas Geram, considerando
que a Camara Municipal de Cataguazes satisfez as oxigen-
cias dos ris. 1, 2 e 3 do § 2 do art. 2.1 da lei n, 416, de 26
do setembro de 1905, resolve, de conformidade com o dis-
posto no § 3,0 do art. 2." da lei ri. 375, do 19 de setembro
de 1903, designar o dia 22 de agosto do corrente anno para
a instailação do districto de Sereno», creado por aqueila
municipalidade, por lei de 15 de abril do 1903.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bolio Horizonte, 20 do junho de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brso.

DECRETO N. 2.040 - DE 22 DE JUNHO DE 1907

Crêa o Grupo Escolar de Sabari.

O Presidente do $stadb de Minas Goraes, de conformi-
dade com o disposto no artigo 1,2, combinado com o artigo 45
do regulamento que baixou com o decreto n. 1.960, de 16
de dezembro de 1906, considerando que é nccesaria a diffii-
são do ensino publico primario do accôrdo com os novos
mothodos adoptados, resolve, para execução do artigo 4, 1 da
lei n 439, de 28 de setembro daqueilo anno, crear o Grupo
Escolar da cidade de Sabarã.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 22 de junho de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de C'arval/io Britto.

1
'1
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DECRETO N. 2.041 - DE 28 DE JUNHO DE 1907

Abre um credito supplementar de 364:639$437 ao § 2. n. 3 da lei
n. 422, de 29 de setembro de 1905

O di'. Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em
vista a demonstração que a este acompanha, apresentada
pelo dr. Secretario do Estado dos Negocios das Finanças,
resolve, usando da auctorização contida no art. 7. da lei
n. 422, de 29 do setembro de 1905, abrir um credito sup-
plementar de 364:639437 (tresentos e ses onta e quatro con-
tos seiscentos e trinta e nove mil o quatrocentos .e trinta
e sete róis) á rubrica do § 2.- n. 3, lettra a) «serviço da di-
vida fundadajuros» da mesma lei.

O doutor Secretario do Estado dos negocios das Finan-
çasassim o taça executar.

Palacio cia Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 28 de junho de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.
Dr. João Braulo Moinhos de Vilhena Junior.

omonstraão do credito supplementar que se faz necessario à
rubrica i0 § 2., n. 3, lcttra a)—(csorvioo da divida funda-
dan —daloin. 23, de 29 de setembro de 1905.

Credito do	 2.-, n. 3 lettra
a) juros, ................	 3.313:334263

Despendido durante o exer-
cicio com pagamento
dos coupons do ompres-
timo externo	 1.779:438$700

Idem com o pagamento de
juros de apolices no va-
lor de 32.641:700$000	 1.632:085$000

ldcm,idem de 4.829 de 1:000,
emittidas de accordo com
o decreto n. 1.873, de 13
de janeiro de 1906	 241:450000

Idem de juros do 2. semestre
de 1906 de 1000 apolices
de 1:000$, omittidas de
accordo como decreto n.
1905, de 25 de maio do
mesmo anno	 25:000000

3.677:973$700
Credito necessario.......... 364:639S437

1 1. secção da Secretaria elas Finanças, 28 de junho de
1907.-0 chefe da secção, Affonso Moreira da Silva.—Visto.
J. Santiago.

DECRETO N.N. 2.042 - DE 3 DE JULHO DE 1907

Restabelece a cadeira do sexo feminino de Itabira do Campo, muni-
cipio de Ouro Preto, e a converte em mixta

O Presidente do Estado de Minas Geraes, para execu-
ção do art. 4. da lei n. 439, de 28 de setembro do 1906, e
usando da attribuição que lhe confere o n. 1 do art. 57 da
Constituição do Estado, resolve restabelecer a cadeira do
sexo feminino de Itabira do Campo, supprimida pelo decre-
to n. 1.353, de janeiro de 1900, e convertel-a em mixta.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 3 cLejulho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.043 - DE 3 DE JULHO DE 1907

Converte em mixf a a cadeira do sexo feminino da Piedade do Retiro
municipio de S. Gonçalo do Sapucahy

O Presidente do Estado de Minas Goraes, para execução
do artigo 4. da lei 1h 439, de 28 de setembro do 1906, re-
solve converter em mixta a escola isolada do sexo feminino
da Piedade do Retiro, municipio de S. Gonçalo do Sapucahy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraos, em
BeIlo Horizonte, 3 de julho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

D. M. —11
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DECRETO N. 2.044 - nr 3 DE JULHO EE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo masculino de Santo Anto-
nio do Chiador, municipio de Mar de Hespanha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, para exeoii•
ço do art. 4. da lei n. 439, de 28 de setembro de 1906, re-
solve converter em mixta a cadoira isolada do sexo mas-
calmo de Santo Antonio do Chiador, municipio de Mar de
Hespanha.

Palacio da Presjdencja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 3 de julho de 1907.

Jolo PINHEIRO DA SILVA.
.Manoel Thomaz de Carvalho Brtto.

WN0 DE DISTDIDIJIÀO DE CHEDITOS
DECRETO N. 2.045— DE 3 DE JULHO DE 1907

PARA A
Distribue creditos para a Secretariado Interior, no semestre de ju-

lho a dezembro de 1907

O Presidente do Estado de Minas Geraes, na confornii-
dado do disposto no art. 55 do regulamento a que se refere
o decreto n. 587, de 26 de agosto de 1892, resolve approvar o
quadro, a que este acompanha, da distribuição de credites
para as despesas a cargo da Secretaria do Interior, no se-
mestre de julho a dezembro do 1907, e determina que, pela
Secretaria das Finanças, sejam effectuados os respectivos
pagamentos, de accordo com as ordens já expedidas.

Os Secrotarios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 3 de julho de 1907.

Jogo PINIJEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

SECRETARIA DO INTERIOR
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DECRETO N. 2.046 -DE 10 DE JULHO DE 1907

Crêa o Grupo Escolar de Aguas Virtuosas

O Presidente do Estado de Minas Geracs, do conformi-
dade com o disposto no art. 22, combinado com o art. 45
do regulamento que baixou com o decreto n. 1.960, do 16
de dezembro de 1906, considerando que é necessaria a diffu-
sao do ensino publico primario de accordo com os novos
methodos adoptados, resolve, para execução do disposto no
art. 4. 0 da lei o. 439, de 28 de setembro daqueile anuo,
crêar o Grupo Escolar da villa de Aguas Virtuosas.

Palacjo da Presjdencja do Estado de Minas Goraes, em
Bailo Horizonte, 10 de julho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.048 - DE 10 DE JULHO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino da Extrema, muni-
. cipio de Grão Mogol

O Presidente do Estado de Minas Geraca, para execu-
ção do disposto no art. 4•0 da lei n. 439, de 28 de setembro
de 1906, resolve declarar mixta a cadeira do sexo feminino
da Extrema, mnnjcipio de Grão Mogol.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 10 de julho do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.049 - DE 10 DE JULHO DE 1907

DECRETO N. 2.047—x 10 DE JULHO DE 1907

Converte em mixta a escola do sexo masculino do districto de Uru-
cú, municipio de Theophilo Ottoni, e a transfere para a estaçao
de Bias Fortes, naquelie mesmo municipio

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 1, art. 28, da lei n. 439, de 28 de setembro
de 1906, resolve converter em mixta a escola do sexo mas-
culino do districto de Urucú, municipio de Theophiio Ottoni,
o transferila para a estação de Bias Fortes, naquelie mesmo
muni cipio.

Palacio da Presidoncia do Estado de Minas Geraes, cm
Beilo Horizonte, 10 de julho de 1907.

JoXo PINHE1R0 DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

Converte em mixta a cadeira do sexo masculino doJogo da Bola,
suburbio da cidade de Diamantina

O Presidente do Estado do Minas Gomos, para execu-
ção do art. 4.0 da lei n. 439, do 28 de setembro de 1906,
resolvo converter em mixta a cad&ira do sexo masculino
do Jogo da Bola, suburbio da cidade de Diamantina.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 10 de julho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brit€o.
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DECRETO N. 2.050 - DE 10 DE JULHO DE 1907	 EXERCICIO  DE 1900

	

1
Reconhece a jurisdicçso do consul da Austria nesta Capital

O Presidente do Estado do Minas Geram, tendo em vista
a communicação constante do aviso do Ministerio das Rela-
ções Exteriores, de 7 de junho do corrente anno, de ter
sido expedido exequatur nomeação do sr. Friedrich De
Jaeghor para consul da Austria nesta Capital, resolve reco-
nhecer sua jurisdicção

Palacio da Presiclencia do Estado de Minas Geram,
Belio Horizonte, 10 de julho de 1907.

JoZo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brítto.

i»emonstraçEo do estado da verba do n. X. § 2.° do art. 6. 0 da lei
n. 422, de 29 de setembro de 1905, afim de ser concedido pelo
governo o preciso credito supplementar para cobrir o excesso
que se deu na mesma rubrica.

N.	 Rubrica De orçamento	 Despendido Credito preciso

X	 §2.°
pessoal ........

	

....54:680$000	 54:680000
	Material, etc..... . 151:400$000	 216:619$597	 65:279$597

	

206:080$000	 271:359$597	 65:279$597

2. Secção da Secretaria das Finanças, 28 de junho de
1907.—José f. de Araujo Yalle. Visto.—F. Bheríng.

1

DECRETO N. 2.051 -DE 10 DE JULHO DE 1907

Abre um credito supp]ementar de 65:279$597 à rubricã «Imprensa
Official» da lei n. 422, de 29 de setembro de 1905

O doutor Presidente do Estado de Minas Geraas, tendo
em vista a demonstração que a este acompanha, apresenta-
da pelo dr. Secretario de Estado dos Negocios das Finanças,
resolve,usandoda auctorização que lhe confere o art. 9.,
da lei n. 422, do 29 do setembro de 1905, abrir um credito
suppiomentar da quantia de sessenta e cinco contos, du-
zentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete
réis	 rubrica «Imprensa Oficial», da mesma lei.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 10 de julho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de carvalho Brítto.

DECRETO N. 2.052 - DE 10 DE JULHO DE 1907

Distribue creditos para a Secretaria das Finanças, no semestre de
julho a dezembro de 1907

O dr. Presidente do Estado de Minas Goraes, na confor-
midade do art. 120 do regulamento que baixou com o de-
creto ii. 942, de 10 de junho de 1896, resolve approvar o
quadro que a este aconípanha, da distribuição do creditos
para as despesas a cargo da Secretaria das Finanças flO

semestre de julho a dezembro de 1907 e determina que, pela
mesma Secretaria, sejam efectuados, em termos, os respe-
ctivos pagamentos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 10 de julho de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.
.Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.053 DE 10 DE JULHO DE 1907

Crêa um ponto fiscal de 2.' classe, denominado Santa Clara

O Presidente do Estado do Minas Geraes, do accordo
com o art. 57 da Constituição Mineira, resolve croar no
povoado de Santa Clara, situado na zona limitrophe com o
vizinho Estado do Rio, um ponto fiscal de 2.0 classe, para
arrecadação o fiscalização dos impostos mineiros.

O Secretario das Finanças assim o faça executar.
Palacio da Presidenoja do Estado de Minas Geraes, em

Bello Horizonte, 10 de julho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brigo.

—179--

DECRETO N. 2.055 DE 14 DE JULHO DE 1907

Indulta praças da Brigada Policial

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe é outorgada pelo § 4. 0 do art. 57 da Cons-
tituição Mineira, resolve, em homenagem á data de hoje,
indultar das penas a que estão sujeitos os soldados Ivo da
Conceição e Sousa, Nestor Barroso, Antonio Augusto Gomes,
Raymundo Antonio e Jesuino Vieira da Rocha, do l.° e 3.1
batalhões da Brigada Policial.

Palacio' áda Presidencia do Estado de Minas Geraes,
em Beilo Horizonte, 14 de julho de 1907.

JoXo PIN1-lErno DA SILVA.

Manoel Thomaz de CarvathQBri€lo

DECRETO N. 2.054 - DE 13 DE JULHO DE 1907

Crêa o Grupo Escolar da Campanha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, do conformi-
dade com o disposto no art. 22, combinado com o art. 45 do
regulamento que baixou com o decreto n. 1.960, de 16 do
dezembro de 1906, considerando que é necessaria a difusão
do ensino publico primario de accordo com os novos motho-
dos adoptados, resolve, para execução do disposto no art.
41 da lei n. 439, de 28 do setembro daquelie anno, crêar o
Grupo Escolar da cidade da Campanha.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 13 de julho de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvaho Brilto.

DECRETO N. 2.056,— DE 27 DE JULHO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino de Nossa Senhora
do Rosario do Sumidouro, municipio de Marianna

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no artigo 4. 0 da lei n. 439, de 28 de
setembro de 1906, resólve converterem mixta a cadeira do
sexo feminino do districto do Nossa Senhora do Rosario do
Sumidouro, municipio de Marianna.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, em
Beilo horizonte, 27 de julho de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brit€o.

D. M.-12
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DECRETO N. 2.057 - DE 27 DE JULHO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino do districto do
Cuyabá, municipio de Caeté

O Presidente do Estado de ,finas Gera es, de conformi-
dade com o disposto no art. 4.° da lei n. 4399 de 28 de se-
tembro de 1906, resolve converter em mixta a cadeira do
sexo feminino do districto de Ccyabá, municipio de Caoté.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Goraes, em
Beilo horizonte, 27 de julho de 1907.

.JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brgto.

DECRETO N. 2.058 - DE 31 DE JULHO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo masculino do disf;ricto
de Nossa Senhora de Nazareth dos Esteios, municipio de Dores
do lndayá.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 40 da lei n. 439, do 28 de se-
tembro de 1906, resolve converter em mixta a cadeira do
sexo masculino do districto de N. S. de Nazareth dos Esteios,
Inunicipio de Dores do Indayá.

Palacio da Presidenoia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 31 do julho de 1907.

Joo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

—181—

DECRETO N. 2.059 - DE 31 DE JULHO DE 1907

Cróa uma cadeira mixta no districto de S. Jo go da Fortaleza,
municipio de Monte Santo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, aciente de
que se acha instailado o districto de S. João da Fortaleza,
municipio de Monte Santo, e que é de necessidade a difru-
são do ensino primario, resolve, de accordo com a attribui-
ção que lhe confere o artigo 4.°, da lei n. 439, de 28 do se
tombro de 1906, crear naqueile districto uma cadeira raixta
isolada de instrucção primaria.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bolio Horizonte, 31 de julho de 1907.

Jogo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brilto.

DECRETO N. 2.060 - nx 31 DE JULHO DE 1907

Suspende as regalias e vantagens de que actualmente gosa a Es-
cola Normal da cidade de Minas Novas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do Es-
tado e tendo em vista o aue lhe representou o Secretario de
Estado dos Negocios do Interior sobre o funecionamonto e
organização da Escola Normal da cidade de Minas Novas,
conforme informações prestadas pelo inspector technico
da 36. 1 circumscripção litteraria, em relatorio de 7 de ju-
lho do corrente anno;

Considerando que alli se deixa de executar rigorosa
mente o plano de ensino normal, estabelecido pelo decre-
to n. 1.960, de 16 de dezembro de 1906, não sendo leccio-
nadas todas as disciplinas exigidas pelo mesmo com o
numero de docentes nocessarios á sua boa distribuição;

Considerando que, em virtude de sua má organização
actual, não satisfaz cabalmente ao unico objectivo do ensi-
no normal—a pratica do magisterio—porquanto esta é dada

rL



em uma escola annexa, que uo pode servir proveitosamen.
te âqticlle fim;

Considerando, finalmente, que alil não se poderão for-
mar professores preparados para o magisterio primario,
como exige o regulamento vigente;

Resolve, de conformidade com o art. 182 do regulamen
to citado, suspender as regalias e vantagens de que actual-
mente gosa a Escola Normal da cidade de Minas Novas, con-
cedidas pelo decreto n. 1.403, de 27 de setembro de 1900.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraos, em
Boilo Horizonte, 31 de julho de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brilto.

DECRETO N. 2.061—DE 3 DE AGOSTO DE 1907

Crêa uma cadeira mixta no districto do Sereno, municipio de Cata
guazes

O Presidente do Estado de Minas Geraes, sciente de que
é de necessidade a difusão do ensino primario, resolve,

de accordo com a attribuição que lhe confere o art. 4.- da
lei n. 439, de 28 de setembro de 1906, crear uma cadeira
mixta no districto do Sereno, municipio de Cataguazes.

Paiacio Presidencial, em Bolo Horizonte, 3 de agosto
de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.062 -- DE 3 DE AGOSTO DE 1907

Restabdiece a cadeira do sexo inasculido de S. Simão, municipio
de Manhuassu

masculino de S. Simão,municipio de Manhuassú, siipprimida
pelo decreto n. 1.353, de janeiro de 1900.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bolio Horizonte, 3 de agosto de 1907.

JoÃo PINI1EIR0 DA SILVA.

Manoel Thonsaz de Carvalho Britto,

DECRETO N..2.063-1 >E  10 DE AGOSTO DE 1907

Reconhece o sr. Ettore Corrieri corno encarregado do vice-cori
solado da Italia em Juiz de Fóra

O Presidente do Estado de Mina3 Geraes resolve reco-
nhecer o Sr. Ettore Corriori como encarregado do vice-consu-
lado da Italia em Juiz de Fóra, durante a ausencia dores-
peotivo vice-consul, Sr. Gualtioro Chilosotti, removido tem-
porariamente para Curityba.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 10 de agosto de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britio.

DECRETON. 2.064— DE 10 DE AGOSTO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino de N. S. do Car-
mo, municipio de Itabira

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4. 1, da lei n. 439, de 28 do
setembro de 1906, resolve converter em mixta a cadeira
do sexo feminino do clistricto de Nossa Senhora do Carmo,
mtLnicipio de Itabira.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes. em
Belio Horizonte, 10 de agosto de 1907.

O Presidente do Estado de Minas Oeraos, tendo em vista
a estatistica escolar do districto de S. Simão, municipio de
Manhtiassú, e, para a execução do art. 4. da lei n. 439, de 28
de setembro de 1906, resolve restabelecer a cadeira do sexo

Jolo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thornaz de Carvalho Bruto.



—184—

DECRETO N. 2.065 - DE 10 DE AGOSTO DE 1907

Transfere para o povoado denominado Curralinho, estação da Cnn -
trai, a cadeira nhixta do districto de Pilar, municipio de
Curvelio.

O Presidente do Estado do Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere o art. 28, n. 1, da lei si. 439, de
28 de setembro de 1906, resolve transferir para o povoado
denominado «Curralinho», estação da Central, a cadeira
mixta do districto de Pilar, municipio de Curveilo.

Palacjo da Presideneja do Estado do Minas Geraes, em
Boilo Horizonte, 10 do agosto de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel T/sornaz de Carvalho Britto.

—185—

DECRETO N. 2.067— DE 14 nu An  DE 1907

Revoga o artigo 27 do decreto 11. 1.516, (lo 2 de maio da 1902

O Presidente do Estado d.3 Minas Geraos, tendo em
vista a representação que lhe fez o Profito da Capital, usa
da faculdade que lhe confere o artigo 57 da Constituição
do Estado e, do ac.cordo com o artigo 7• da lei n. 275, de 12
de setembro de 1899, revoga o artigo 27 do decreto n. 1.516,
de 2 de maio de 1902.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Goraes, em
Beilo Horizonte, aos 14 de agosto de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.1168 - ir. 17 DFAGOSTO DE 1907

DECRETO N. 2.066 —nu 10 DE AGOSTO DE 1907

Crôa o Grupo Escolar da cidade de Palmyra

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 22, combinado com o art. 45 do
regulamento a que se refere o decreto n. 1.960, de 16 de
dezembro de 1906: considerando que é necessaria a diffu-
são do ensino publico primario de accordo com os novos
methodos adoptados, resolve, para execução do disposto no
art. 40 da lei n. 439, do 28 de setembro daquelio anno,
croar o Grupo Escolar da cidade de Palmyra.

Palacio da Presidoncia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 10 de agosto de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de carvalho Bruto.

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino de Bom Jesus do
Corrago, municipio do Camhiihy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, sciento de
que a difusão do ensino primario é de necessidade, resolve,
de accordo com o art. 4.° da lei e. 439, de outubro de 1906,
converter em mixta a cadeira do sexo feminino do Bom
Jesus do Corrego, municipio de Cambuhy.

Palacio Presidencial, em Beilo Horizonte, 17 do agosto de
1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thornaz de Carvalho Britio.

1
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DECRETO N. 2.009 - nr 17 DE AGOSTO DE 1907

Restabelee' a cadeira mixta de Rodrigo Silva, municipio de Ouro
Preto

O Presidente do Estado de Minas Geraes, sciente de que
ha necessidade da difusão do ensino primario, resolve, de
conformidade com a attribuição que lhe confere o art. 40
da lei a. 439, de 28 de setembro de 1908, restabelecer a ca-
deira mixta de Rodrigo Silva, municipio de Ouro Preto, sup.
primida pelo decret n. 1.353, de 17 de janeiro de 1900.

Palacio Presidencial, em Belio Horizonte, 17 de agosto
de 1907.

JOIO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

—187-

DECRJTO N. 2.071 - DE 21 DE AGOSTO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino do districto de
Nossa Senhora de Oliveira, municipio do Piranga

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attriuição que lhe confere o artigo 4. 0 da lei o. 439, de 28
de setembro de 1906, resolve converter em mixta a cadeira
do sexo feminino do districto de Nossa Senhora de Oliveira,
niunicipio do Piranga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 21 de agosto de 1907.

Jogo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Brit(o.

DECRETO N. 2.070 - DE 17 DE AGOSTO DE 1907
e

Converte em mixta a ]., cadeira do sexo feminino da cidade de
Caete'

O Presidente do Estado de Minas Geraos, para execução
do disposto no art. 4•0 da lei n. 439, de 28 de setembro de
1906, resolvo converter em mixta a l. 1 cadeira do sexo fo-
minino da cidade de Caeté.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gcraes, cm
BeiJo Horizonte, 17 de agosto de 907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 2.072 - DE 23 DE AGOSTO DE 1907

Cra uma cadeira mixta de instrucç5o primaria na colonia «Nova
Baden», mupicipio de Aguas Virtuosas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, sciente da no.
cessidade da difusão do ensino primsrio, resolve, usando
da attribuiçãoque lhe confere o artigo 4. 0, da lei n. 439, de
28 de setembro de 1906, cí'ear uma cadeira mixia de ins-
trucção primaria na colonia «Nova Baden», municipio do
Aguas Virtuosas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 23 de agosto de 1907.,

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel T/iomaz de Carvalho Bruto.
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DECRETO N. 2.073 - DE 23 DE AGOSTO DE 1907

Transfere para a estação de Chapeu de Uvas, no districto de Paula
Lima, municipio de Juiz de Fóra, a cadeira do sexo feminino
daqueile ditricto, creada pela lei n. 2.892, de 6 de novembro de
1882, e ultimamente convertida em mixta pelo decreto n. 1.991,
de 16 de março do corrente anuo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 28, n. I. da lei n. 439, de 28
de setembro de 1906, resolve transferir para a estação de
Chapeu de Uvas, no districto do Paula Lima, xflilnioipio de
Juiz de Fõra, a cadeira do sexo feminino daquelle districto,
creada pela lei n. 2.892, de 6 do novembro de 1882, e ultima-
mente convertida em mixta pelo decreto n. 1.991, de 16 de
março do corrente anuo.

Palacio da Presidonoja do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 23 de agosto de 1907.
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DECRETO N. 2.075— DE 31 DE AC+OST DE 1907

Cria uma cadeira de instrucção primaria no districto de S. João
do Paraiso, municipio do Rio Pardo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, sciente cio que
a diffoso do ensino primario é de necessidade, resolve,
usando da attribuição que lhe confere o art. 4. da lei n.
439, de 28 de setembro de 1906, crear uma cadeira mixta
de instrucção publica primaria no distrioto de S. João do
Paraiso, municipio do Rio Pardo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, 31 de agosto de 1907.

Joo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britio.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 2.076 — DE 31 DE AGOSTO DE 1907

DECRETO N. 2.074 - DE 23 DE AGOSTO DE 1907

Converto em mixta a, cadeira do sexo feminino do districto de S.
Sebastião, municipio de Marianna

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo
com. o disposto no artigo 4. 0 da lei n. 439, do 28 de setembro
de 1906, resolve convevtor em mixta a cadeira do sexo feml,
nino do districto de S. Sebastião, municipio de Marianna.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes,em
Belio Horizonte, 23 de agosto de 1907.

JoÃo PINITEIR0 DA SILVA.
Manoel Thoma: de Carvalho Britio.

Cra uma cadeira de instrucção primaria para o sexo masculino
em Santo Antonio da Pratinha, municipio do Arax(

O Presidente do Estjo de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no artigo 4. , da lei n 440, de 28 de se-
tembro de 1906, e, sciente da necessidade da difusão do
ensino publico primario, resolve crear uma cadeira de ins-
trucção primaria para o sexo masculino, no districto de
Santo Antonio da Pratinha, municipio do Araxá.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 31 do agosto de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thornaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N, 2.077— DE 31 DE AGOSTO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino de S. João Baptista
do Gloria, municipio de Piumhy

O Presidente do Estado de Minas Goraes, usando da at•
tribuição que lhe confere a lei o. 439, do setembro de 19r6,
em sou art. 4.°, e, scionto da necessidade da difusão do en-
sino publico primario, resolvo converter em mixta a cadeira
do sexo feminino de S. João Baptista do Gloria, municipio
de Piumhy.

Palacio da Presicloncia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 31 de agosto de 1907.

J00 PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomar de Carvalho Briteo.

DECRETO N. 2.078 - DE 31 DE AGOSTO DE 1907

Converte a cadeira mixta de Santo Antonio ia Pratinha, niuniCi-
pio do Arax4, em cadeira do sexo feminino

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere o art. 4, da lei n. 439, de 28
de setembro do 1906, resolve, para melhor difusão do ou
sino primario, converter a cadeira mixta de Santo Antonio
da Pratinha, municipio do Araxá, em cadeira do sexo femi-
nino.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Boilo Horizonte, 31 de agosto de 1907.

Joo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.
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DECRETO N. 2.079 — nn 31 DE AIQSTO DE 1907

Auctoriza a emissão de 531 apolices de 1:000$000

• O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 14 da lei 11. 440, de 2 de 0i1•
tabro de 1906, decreta:

Art. 1.0 O Secretario de Estado doa Negocies das Fi-
nanças é aactorizada a fazer emissão de quinhentas o
trinta e uma apolices nominativas de 1:000$000, destinadas
ao pagamento da garantia de juros devida ànova Compa-
nhia Estrada de Ferro Juiz de Fóra e Piá n.

Art. 2.0 O preço da omissão não será inferior a 85
ou 850000 por 1:000S000.

Art. 3•0 Os juros das apolices serão de 5 o/o annuaes, pa-
gos semestralmente nos mezes de janeiro e julho de cada
anno, e a amortização se fará em trinta annos, na fôrma da
legislação em vigor.

O Secretario de Estado dos Negocies das Finanças o
fará executar.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Goraes, cm
Bello Horizonte, 31 de agosto de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britio.

DECRETO N. 2.080 - DE 31 DE AGOSTO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino do Galho, municipio
de S. João do Caratinga

O Presidente do Estado de Minas Geraos, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4.° da lei o. 439, de 28 de
setembro do 1906, resolve, para tornar-se effectiva a dif-
fusão do ensino primario, converter em mixta a cadeira do
sexo feminino do Galho, municipio de S. João do Caratinga.

Palaeio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bollo Horizonte, 31 de agosto de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.081 - DE 7 DE SETEMBRO DE 1907

Concede perdão e comrnutaço de penas

O Presidente do Estado do Minas Geraes, usando da at
tribuição que lhe é conferida pelo § 40 do artigo 57 daConstituição Mineira, resolvo, em homenagem á data de
hoje, perdoar aos réos Camjilo dos Santos da Silva, Domingos
Manoel Ramos e Virgolino Joaquim de Faria o resto das pe-nas em cujo cumprimento se acham, em virtude das deci-
sões do jury das comarcas do Thoophilo Ottoni, Christiria
e Pará, de 4 de abril de 1899, 14 de março de 1906 e 31de maio de 1888; e bem assim commutar em 12 annos o
3 mezes de prisão simples a pena de 30, imposta ao réo
Antonio Martins Caldeira, pelo jury da comarca de Minas
Novas, em 11 de j6nho de 1895, o em 7 annos de prisão sim-
pies a pena a que foram condemnados os réos Francisco
Ferreira Maia e Vigilato Ferreira Maia, por sentença do
jnry da comarca de S. José do Paraiso, de 19 de outubrode 1897.

Palacjo da Pres jdencja do Estado de Minas (oraes, cmBeilo Horizonte, 7 de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Jfanoel Thomaz de Carvalho Erit o.
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potentes, dentro do prazo de 90 dias, contados da data do
presente decreto.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Gcraes, em
Belio Horizonte, 7 de setembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

Relação das praças cujas , penas são indultadas por
decreto desta data

1° BATALHÃO

Virgilio Osorio do Faria, José dos Santos Cruz, Ernesto
Henrique Coelho, Achiminio Silva, João Alvos dos Santos (1.°),
Antonio Tiburcio da Silva e João Francisco Pinto.

2. 1 BATALHÃO

José Pereira Bueno, José Vieira da Silva, Antonio Martins
Pereira, Manoel Esperidião Dias, João Antonio da Silva (1.
Antonio Umbelino, João Antonio da Costa, Carlos Rodrigues
de Almeida, Artelino Leoncio e João Tiburcio.

1

3 1 BATALHÃO

DECRETO N. 2.082 - DE 7 DE SETEMBRO DE 1907
Antonio Augusto da Silva.

Indulta praças da Brigada Policial

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da fa.
cuidado que lhe é Outorgada pelo § 4- do art. 57 da Consti-
tuição Mineira, resolve, em commemoração á gloriosa data
de hoje, indultar das penas a que estão sujeitas as praças
da Brigada Policial, constantes da relação que a elIe acom -panha, assignada pelo Secretario de Estado dos Negocios do
Interior; e bem assim as que, tendo commettjdo o crime
de deserção simples, se apresentarem ás auctor jdades com.

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraos, em
Bello Horizonte, 6 de setembro do 1907.— Manoel Thomaz
de Carvalho Britto.



Paragrapho -único. As outras oxpolições poderão ter
Jogar em diferentes zonas do Estado, determinadas pelo
governo.
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DECRETO  N. 2.083 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1907

Dá regulamento á lei n. 454, de 6 do corrente mez

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no exeroiCio
da attribnição que lhe confere o art. 57, n. 1, da Constituição
do Estado, e para execução do disposto no art. 3. 1 da lei n. 454,
de 6 do corrente mez, resolve approvar o regulamento que
com este baixa, assignado pelo Secretario de Estado dos
Negocies das Finanças, que o fará executar.

Palacio da Presidoncia do Estado de Minas Geraos, em
Beilo Horizonte, 11 de setembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brieto.

CAPITULO

DA EXPOSIÇÃO

Art. 1.° Em virtude do que dispõe a lei n. 454, de 6 do
corrente, e com o fim de animar as industrias agricola o
pastoril, realizar-se-ão Desta Capital exposições de animaos,
de puro sangue ou não,das raças cavailar, bovina, suma,
lanigera o caprina, bem como dos productos agricolas se-
guintes : milho, feijão, arroz, trigo, batatas e algodão.

Paragrapho unico. A Directoria de Agricultura provi-
denciará sobre as installações precisas para a exposição,
despendendo para esse fim a quantia que se tornar necessa-
ria, por conta do credito consignado no art. 26, da lei n. 440,
de 2 de outubro de 1906.

Art. 2.0 Uma commissão Central, composta de cinco
membros nomeados pelo Presidente do Estado, dirigirá os
nbgocios da Exposição e organizará instrucções que, uma
vojrovadas pelo governo, servirão para regular a exe-
qjo dos trabalhos durante o certamen.

4rt. 3.0 A primeira Exposição, realizada de accordo com
este regulamento e que será sómonte para productos da
industria pastoril, abrir-se-á nesta Capital no dia 15 do
mez de novembro do anno de 1907 o durará, no maximo, 5
dias.

CAPITULO 11

1)OS ]'REMIOs

Art. 4. Aos expositores que concorrerem ás exposições
do que trata este regulamento, serão concedidos premios de
animação até as quantias seguintes:

1 Aos cultivadores de milho, arroz, trigo, feijão, bata-
tas e algodão, até a quantia de 70:000$000.

II Aos criadores de gado vaccum, cavaliar, lanigero,
sumo e caprino, até a quantia de 36:000$000.

Paragrapho unico. Além destes premios em dinheiro,
serão conferidas tambem medalhas o menções honrosas aos
expositores que, na classificação, não obtiverem promios
pecuniarios.

Art. 5.0 Para os productos de cada especie agricola ou
pastoril, de que trata o artigo antecedente, haverá cinco
premies.

§ l.° Os premios agricolas serão das seguintes impor-
tancias: 3:000$000, 2:000000, 1:5008000, 1:000000 e 500000.

§ 2. 0 Os promios pastoris serão tambem de 3:000000,
2:000$000, 1:500$000, 1:000$000 e 500$000 para os expositores
de cavailos, touros ou vaccas leiteiras; do 3:000000,
1:200$000, 700$000. 600j000 e 300000 para os de porcos rc-
prodtictoros ou de cevados gordos; de 1:0008000, 400$000,
300$000, 200,000 e 100000 para os de carneiros ou cabras.

CAPITULO III

DAS CONDIÇÕES PARA ACQUISIQÃ0 nos PREMIO5

Art. 6.0 Podem ser concorrentes 'aos premios pocunia-
rios de que trata este regulamento não sómente pti-
calares, como tambem companhias, associações ou emproas,
desde que provem ser criadores ou agricultores habituas
no Estado, desde 3 annos, pelo menos, antes da data dos
regulamento.

Paragrapho unico. A prova exigida neste artigo será
feita por attestações dos presidentes das Camaras dos mu-
nicipios em que estiver a propriedade do concorrente.

D. M.-13
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Art. 7.0 São condições que se devem ter em vista na
distribuição dos premies pastoris:

I.- a maior perfeição nas qualidades caracteristicaS da
respectiva raça, para os cavalios e touros;

2.6 o conjuneto das qualidades de tamanho, beileza, velo-
cidade e bondade em andares, para os cavalios nacionaeS

3., o maior peso em funcção da elade, para os touros
nacionaeS;

4.1 a maior quantidade de leito produzido em 24 horas,
para as vaccas e cabras:

5.1 a maior quantidade de lã ou o maior peso, para
os carneiros;

6.a o maior peso para o cevado gordo.	 -
Art. 8.° Na distribuição dos premies agricolas se deve-

rão considerar: a maior prodacção por unidade de super-,
feio, o processo empregado na cultura, a extensão cultivada
e a qualidade do producto.

Art. 9.0 Só se poderão inscrever para os premies peon-
niarios pastoris os criadores que provarem possuir, pelo
menos, 25 eguas, ou 25 vacoas, ou 50 porcos, ou 50 carneiros
ou, emfim, 20 cabras; e aos premies agricolas, os agricul-
tores que provarem cultivar, com emprego de machinas
agricolas, uma área, pelos menos. de 20 hectares de milho,
ou 4 de arroz, ou 2 de trigo, ou 5 de feijão, ou, finalmente,
2 de batatas denominadas «inglezas».

Art. 10. Todos os animas deverão ser trazidos ás expo-
sições, exceptuando-Se as vaccas de leite e os capados, que
poderão ser examinados nos logares onde se acharem, si
assim o requererem os respectivos proprietarios. Neste
caso, porém, deverão estes garantir o peso, pelo menos, de
20 arrobas para os capados e de 12 litros de leite para as
'vaccas leiteiras.

Art. 11. Afim de verificar e attestar as condições exigidas
nos arte. 6.- e 9.' e na segunda parte do precedente, o pre-
tendente pedirá ao presidente ia Camara do municipio a
que pertencer, a nomeação de pessoas de reconhecida pro-
bidade e competencia, para irem ao local fazer o exame que
se tornar neceSsariO.

Paragrapho unico. 'Para o exame de que trata este ar-
tigo, serão, pelo presidente da Camara, solicitadas instru-
cções da Directoria de Agricultura, CommerciO, Torras e Co-
lonização.

Art. 12. As inscripções para os premios pecliniariOs
deverão ser requeridas pelos pretendentes á Directoria de
Agricultura, Commercio, Terras e Colonização, dentro do
prazo que previamente for fixado em edital, e os requeri-
mentos acompanhados das attestações do que tratam os
arte. 6.' e 9:
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CAPITULO  IV

DA 1)ISTRIBIJIÇX0 Dos PftEMJOs

Art. 13. Os premios pecuniarios, as medalhas e as men
ções honrosas serão conferidas de accordo com 6 laudo de
commissões julgadoras, composta cada uma de 3 membros,
para esse fim nomeados pela Commissão Central de que trata
o art. 2.- deste regulamento.

Art. 14. As comwissões julgadoras, que se reunirão ia
Capital do Estado durante a exposição e logo após o encer-
ramento desta, incumbe classificar os concorrentes, tendo
em vista as disposições deste regulamento e mesmo excluir
do concurso a premies pecuniarios aqueiles que, a seu ver,
não tenham preenchido as condições exigidas, romcttondo á
Commisslo Central os pareceres em que proferirem o seu
laudo.

Art. 15. A commissão Central, á vista destes pareceres,
proporá ao governo a concessão dos premies.

Art. 16. Cada concorrente não poderá ter mais de um
premio peeuniario.

CAPITULO V

DISPOSiçõEs GERAES

• Art. 17. Os concorrentes, que obtiverem premies pecu -niarios em qualquer dos concursos, só poderão concorrer
novamente aos premies da mesma natureza, si provarem
que a sua producção augmentou, pelo menos do 20 -/., si
forem agricultores, e para outra es pecie de animal, que não
a premiada, si forem criadores.

Art. 18. Aqueile que por meio do fraude obtiver pra-
mios pecuniarjos de animação, além da punição a que fica
sujeito, de accordo com a legislação penal, será obrigado a
restituir no dobro a quantia que tiver recebido.

Art 19. O governo concederá, aos expositores que qui
zerem

1.0 Transporte gratuito nas estradas de ferro para si e
para os animacs que trouxerem á exposição.

'2.0 Uma diaria de 10000 durante os dias que durar a
exposição.

Secretaria de Estado dos Negocios das Finanças, li de
setembro de 1907..— Manoel Thomaz de Carvalho Brz tio.



JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britio.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

.Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO  N. 2.084 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1977

Crêa um ponto fiscal denominado Natividade do Carangola

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de acoordo com
o art. 57 da Constituição Mineira, resolve crearna estação
denominada Natividade do Carangola, junto àEstrada do
Ferro Leopoldina, um ponto fiscal de 2. classe, para arreca-
dação e fiscalização dos impostos mineiros.

O Secretario das Finanças assim o faça executar.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em

Belio Horizonte, 11 de setembro de 1907.

JOÃO P1NniIRo DA SILVA.

Manoel Thornaz de Carvalho Brilt.
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DECRETO N. 2.088 - DE SETEMBRO 11 DE DE 1907

Reconhece a jurisdicção do gerente da agencia consular da França,
nesta Capital

O Presidente do Estado do Minas Geraes, tendo em
vista o aviso do Ministerio das Relações Exteriores, de 3 do
corrente mez, resolvo reconhecer o sr. Georges Maguin
como gerente da agencia consular da França, nesta Capital,
durante a ausoncia do respectivo agente, Sr. Joseph De
Jaegher.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 11 de setembro de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

o

DECRETO N. 2.085 - DE 11 DE SBTEMBRO DE 1907

Reconhece a jurisdicção do encarregado do consulado da Belgica,
nesta Capital

DECRETO N. 2.087 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1907

Créa uma terceira cadeira para o sexo femininona cidade
de Marianna

O Presidente do Estado do Minas Geraes, tendo em
vista o aviso do Ministerio das Relações Exteriores, de 3 do 	

O Presidente do Estado do Minas Goraes, sciente da no-

corrente mez, resolvo reconhecer o Sr. Frederico De Jaegher 	
cessidade da difusão do ensino primario, resolve, do accor.

como encarregado do consulado da Belgica, nesta Capi- 	 do com o art. 4.0 da lei n. 439, de 28 de setembro de 1906,

tal, durante a ausencia do respectivo consul, Sr. José De 	
crear uma terceira cadeira de instrucção publica prima-
ria para o sexo feminino, na cidade de Marianua.

Jaeghor. Palacio Presidencial do Estado de Minas Geraes, em
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraos, em	

' 

Belio Horizonte, 11 de setembro de 1907.	
Beilo Horizonte, 14 de setembro de 1907.

4.
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DECRETO N. 2.088 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1907

Crêa uma cadeira 'de instrucção primaria para o sexo masculino,
na cidade de Mai-ianna

O Presidente do Estado de Minas Goraes, sciente da ne-
cessidade da diffuo do ensino primarjo, o, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4. 0 da lei n. 439, de setem-
bro de 1906, resolve crear uma 4.« cadeira de instrucção
primaria para o sexo masculino, na cidade de Marianna.

Palacio Presidencial, em Boilo Horizonte. 14 de setembro
de 1907.

JoÃo PI'NIIEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2 089 - DE DE DE SETEMBRO DE 1907

Converte em mixtas as cadeira do sexo masculino e feminino de
Soledade, municipio de Curvelio

O Presidente do Estado de Minas Goraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 40, da lei 439, de 28 de se-
tembro do 1906, resolvo converter em mixta as cadeiras do
sexo masculino e feminino de Soledade, município de Cor-
velio.

Palacio da Presidencja, em Belio Horizonte, 14 de setem-
bro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.090— DE 14 DE SETEMBRO DE 1907

Concede ao cidadão A. Thun proprietario da mineração «Água Pre-
ta», no municipio de Queluz, privilegio para a construcção de
uma linha aerea destinada ao transporte de mangaflez que,
partindo da referida mina, v áE E. (;entra] do Brasil.

O Presidente do Estado do Minas Geraes, usando da fa-
culdade que lhe conferem as leis ns. 148, do 26 de julho de
1895, 276, de 18 de setembro de 1899, e 320, de 17 de setem-
bro de 1901, concedo ao cidadão A. Tliun, proprietario da
mineração «Agua Preta», no municipio de Qoeloz, privile-
gio, por vinte annos, para a construcção, uso e goso de
uma linha aérea, destinada ao transporto de manganez, que.
partindo da referida mina, vá á Estrada do Ferro Central
do Brasil, no legar denominado « Pedra do Lrubfi , entro
as estações de Lafayette e Gagé, ficando o Secretario do
Estado dos Negocios das Finanças auctorizado a celebrar o
respectivo contracto.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraos, Bello
Horizonte, 14 de setembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thontaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.091 - DE 20 DE SETEMBRO DE 1907

Créa o grupo escolar da cidade de Diamantina

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 22, combinado com o art. 45 do
regulamento que baixou com o doe. n. 1960, de 16 de dezem-
bro de 1906 ; considerando que é necessaria a difusão do
ensino publico primario, de accordo com os novos methodos
adoptados, resolve, para execução do disposto no art. 4.0
da lei n. 439, de 28 do setembro daqueile anno, crear o gru-
po escolar da cidade de Diamantina.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Diamantina, 20 do setembro de 1907.

4,

Joo PINgEIRO DA SILVA.

WfnQe 'hoiç í Cç4rvaPiQ Jrio!

1
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DECRETO N. 2,094 - DE 20 DE SETEMBRO DE 1907

Restabelece o ensino da cadeira mixta da fabrica de tecidos de S.
Roberto, municipio de Diamantina

O Presidente do Estado de Minas Geraes, sciente da ne-
cessidade da diffsão do ensino primario, resolve, usando da
attribnição que lhe confere o art. 4.' da lei n. 439, de 28 de
setembro do 1906, bem como do disposto no art. 19 do regu-
lamento a que se refere o doe. n. 1.060, de 16 de dezembro
de 1906, restabelecer o ensino da cadeira mixta da fabri-
ca de tecidos de S. Roberto, municipio de Diamantina, sup-
primida pelo doo. n. 1 .:53, de janeiro de 1000.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Diamantina, 20 de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brigto.

DECRETO N. 2.095 - DE 20 DE SETEMBRO DE 1907

Cra uma cadeira mixta de instrucão primaria no legar denomi-
nado Vau, districto de Curralinho, no municipio de Diamantina

O Presidente do Estado de Minas Geraes, sciente da ne-
cessidade da difusão do ensino primario, resolvo, de ac-
cordo com o art. 40 da lei o. 439, de 28 de setembro de
1906, crear uma cadeira mixta de instrucção primaria no
logar denominado Vau, districto de Curralinho, municipio
de Dimantina.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, em
Diamantin9, 20 de setembro de 1907.

Jogo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thoniaz de Carvalho Brlo -

-202—

DECRETO N. 2.092—DE 20 DE SETEMBRO DE 1907

Restabelece a cadeira naixta da fabrica de tecidos de Santa Bar-
bara, municipio de Diamantina

O Presidente do Estado de Minas Geraes, estando scien-
te de que é necessarjo diffnndjr se o ensino primario, e,
usando da attribuiçEo que lhe confere o art. 4.* da lei n. 439,
de 28 de setembro de 1906, bem como do disposto no art. 19
do reg. a que se refere o doe. n. 1.960, de 16 de dezembro
de 1906, resolve restabelecer o ensino da cadeira mixta da fa-
brica de tecidos de Santa Barbara, municipio de Diamanti-
no, supprimida pelo dec. n. 1.353, de janeiro de 1900.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Diamantina, 20 de setembro de 1907.

João PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de carvalho Britto.

DECRETO N. 2.093 - DE 20 DE SETEMBRO DE 1907

Restabelece a cadeira mixta da fabrica de tecidos de Beribery, mu-
nicipio de Diamantina

O Presidente do Estado do Minas Goraes, sciente da ne
cessidade que lia da diffso do ensino primario, e, usando
da attribnição que lhe é conferida pelo art. 4.. da lei n. 439,
de 28 de setembro de 1906, bem como do disposto no art.
19 do regulamento a que se refere o doe. n. 1.960, de 10 de
dezembro de 1906, resolve restabelecer a cadeira mixta da
fabrica de tecidos de Beribery, municipio de Diamantina, sop-
primida pelo doe. o. 1.353, de janeiro de 1900.

Palacio da Presideneja do Estado de Minas Goraes, em
Diamantine, 20 de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

1



JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz' de Carvalho Brito.

DECRETO N. 2.099 - DE 26 DE SETEMBRO DE 1907
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DECRETO N. 2.096 DE 	 DESETEMBRO DE 1907

Restabelece o ensino da cadeira mixta do logar denominado «Sopa»,
districto do Guinda, municipio de Diamantina

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribusão que lhe confere o art. 40 da lei n. 439, de 28 de
setembro de 1906, bem como do disposto no art. 19 do regu-
lamento a que se refere o decreto n. 1.960, de 16 de dezem-bro de 1906, resolve restabelecer o ensino da cadeira mixta
do logar denominado «Sopa», distrjcto do Guinda, municipio
do Diamantina, supprimida pelo decreto n. 1.353, de ja-neiro de 1900.

Palacjo da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Diamantina, 20 de setembro de 1907.
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DECRETO N. 2.098 - DE 20 DE SETEMBRO D.E 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo masculino de Campinas de
S. Sebastião, municipio de Diamantina

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4.0 da lei n. 439, de 28 de se-
tembro de 1906, resolve converter em mixta a cadeira do
sexo masculino de Campinas de S. Sebastião, municipio de
Diamantina.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Diamantina, 20 do setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de carvalho Britto.

-1

DECRETO N. 2.097 - DE 20 DE SETEMBRO DE 1907

Crèa uma cadeira mixta de instrucção primaria no logar denominado
Rodeador, disl;ricto do Riacho das Varas, no municipio de Dia-
mantina

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo
com o art. 4. da lei n. 439, de 28 de setembro de 1906, re•
solve crear uma cadeira mixta de instrucção primaria, mix-
ta, no legar denominado «Rodeador», districto do Riacho
das Varas, no municipio de Diamantina.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraeé, em
Diamantina, 20 de setembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
lianoel Thomaz de Carvalho Britgo.

Crêa uma fazenda-modelo no logar denominado «Fabrica», districto
da cidade do Serro

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribição que lhe confere o art. 57, da Constituição Minei-
ra, resolve, na conformidade do disposto na lei n. 438, de
24 de setembro doanno passado, crear uma fazenda-modelo
no legar denominado «Fabrica», districto da cidade do Serro.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, na ci-
dade do Serro, aos 26 de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Secretaria do Interior, em Beilo Horizonte, 5 de outubro
de 1907.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.100 DE 26 DE SETEMBRO DE 1907

Crêa o Grup) Escolar da cidade do Serro

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 22, combinado como art. 45 do
regulamento que baixou .com o Decreto n. 1.960, de 16 do
dezembro de 1906, considerando que é necessaria a difusão
do ensino publico primario, do accordo com os novos me-
tbodos adoptados, resolvo, para execução do disposto no
art. 4. da lei e. 439, de 28 de setembro daquelle anuo, erear
o Grupo Escolar da cidade do Serro.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Gera es, em a
cidade do Serro, 26 de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
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DECRETO N. 2.102 - DE 26 DE SETEMBRO DE 1907

Crôa urna cadeira mixta em Côcos, disLricto da icidade do Serro

O Presidente do Estado de Minas, Goraos de accordo com
o art. 4. da lei n. 439, do 28 do stembro de 1906, resolve
crear urna cadeira de instrucção primaria, mixta, cm Cô
cos, districto da cidade do Serro.

Palacio da Prosidencia do Estado do Minas Geraes, na ci-
dade do Serro, aos 26 de setembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Secretaria do Interior, em Belio Horizonte, 5 de outubro
de 1907.

Manoel Thornaz de Carvalho Britto.
Secretaria do', Interior, em Bello Horizonte, 5 de outubro

de 1907.

Manoel Thomaz de Carvalho Brüto

DECRETO N. 2.103 - DE 26 DE SETEMBRO DE 1907

DECRETO N. 2.101 - DE 26 DE SETEMBRO DE 1907

Crêa urna cadeira mixta em Casa da Filha, districto de [tambe',
municipio do Serro

O Presidente do Estado de Minas Geraes, do accordo
com o art. 4. da lei n. 439, de 28 de setembro do 1906, re-
solvo crear uma cadeira de instrucção primaria, mixta, em
Casa da Filha, districto de ltambé, municipio do Serro.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, na
cidade do Serro, aos 26 de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Secretaria do Interior, em BelIo Horizonte, 5 de outubro
de 1907.

Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

Créa uma cadeira mixta em S. José do Quilombo, districto de S.
Sebastião dos Correntes, municipio do Serro

O Presidente do Estado do Minas Geraes, do accordo
com o art. 4.1 da lei n. 439, de 28 do setembro de 1906, resol-
ve croar uma cadeira mixta do instrucção primaria, no lo-
gar denominado S. José do Quilombo, districto de S. Se-
bastião dos Correntes, municipio do Serro.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, na
cidade do Serro, aos 26 de setembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Secretaria do Interior, em Beilo Horizonte, 5 de outubro
do 1907.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

1
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DECRETO N. 2.004 —DE 5 DE OUTUBRO DE 1907

- 2Ó -

DECRETO N. 2.106 - DE 5 DE OUTUBRO DE 1907 1
Cra o Grupo Escolar de Itabira do Matto Dentro

O Presidente do Esta-do de Minas Geraca, de conformi-
dade com o disposto no art. 22, combinado com o art. 45do regulamento que baixou com o decreto n. 1.960, de 16de dezembro de 1906; considerando que é necessaria adif-
usão do ensino publico primario do accorio com os no-
vos methodos adoptados, resolvo, para execução do dispos-
to no art. 4. 0 da lei n. 439, de 28 de setembro daqueile
afino, crear o Grupo Escolar da cidade de Itabira do MattoDentro.

cjPalaojo da Presideneja do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 5 do outubro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thorjzaz de Carvalho BrÜto.

DECRETO N. 2.105 - DE 5 DE OUTUBRO DE 1907

Crêa o Grupo Escolar da cidade de Pitanguy

O Presidente do Estado de Minas Geraer, de conformi-
dade com o disposto no art. 22, combinado com o art. 45 do
regulamento que baixou com o decreto n. 1960, de 16 de de-zembro de 1906; considerando que é necessaria a difusão
do ensino publico primario de accordo com os, novos me-
thodos adoptados, resolve, para execução do disposto noart. 4.0 da lei n. 439, do 28 de setembro daqueilo anno, crear
o Grupo Escolar da cidade de Pitanguy.

Palacjo da Presideneja do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 5 de outubro de 1907.

-JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

Crêa o Grupo Escolar da cidade de S. João d'El-Rei

O Presidente do Estado de Minas Geraos, de conformi-
dade com o disposto no art. 22, combinado com o art. 45
do reg'ilamento a que se refere o decreto n. 1.960, de 16
de dezembro de 1906, considerando que é necessaria a dif-
fusão do ensino publico primario de accordo com os novos
methodos adoptadn, resolvo, para execução do disposto no
art. 4.0 da lei n. 439, de 28 de setembro daquelio anno, crear
o Grupo Escolar da cidade de S. João d'ElRei.

Palaeio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 5 de outubro de 907.

JoXo PINHEIRO DA SILV A-

Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

DECRETO N. 2.107 - DE 5 DE OUTUBRO DE 1907

Cra o Grupo Escolar da Vilia de S. Caetano da Vargem Grande

O Presidente do Estado do Minas Geraes, na conformida
de do disposto no art. 22 combinado com o art. 45 do re-
gulamento que baixou com o decreto n. 1.960, de 16 de de-
zembro de 1906; considerando que é necessaria a difflusão
do ensino publico primario, da accordo com os novos me-
thodos adoptados, resolve, para execução do art. 4.' da lei
n. 439, de 28 do setembro daquelie anno, crear o Grupo Es-
colar da Vilia de S. Caetano da Vargem Grande.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 5 de outubro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

/
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DECRETO N. 2.108 - DE 5 DE OUTUBRO DE 1907

Supprimc a Recebedoria denominada «Porto da Natividade»

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo
com o art. 57 da Constituição Mineira, resolve' suppri
mir, por força do contracto celebrado com a E. Ferro Vi.
ctoria a Diamantina, para arrecadação de impostos na res-
pectiva zona, a Recebedoria de 2. a classe denominada «Porto
da Natividade), estabelecida na localidade desse nome, limi-
trophe com o Estado do Espirito Santo.

O Secretario das Finanças assim o taça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bailo Horizonte, 5 do outubro de 1907.

JoXo PINI1EIR0 DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britgo.

DECRETO N. 2.109 - DE 5 DE OUTUBRO DE 1907
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DECRETO N. 2.109 A - na 9 DE OUTUBRO DE 1907

Approva o regulamento do imposto de industrias e profissões e con-
sumo de bebidas alcoo]icas

O Presidente do Estado, usando da attribuição que lhe
ccnfere o art. 57 da Constituição do Estado e nos termos do
art. 22 da lei n. 469, de 14 de setembro do corrente asno,
resolve approvar o regulamento do imposto de industrias
o profissões e do imposto de aguardente e bebidas alcoolicas,
que com este baixa, assignado pelo Secretario de Estado dos
Negocios das Finanças.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Goraes, em
Bello Horizonte, 9 de outubro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

.Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

Regulamento a que se refere o decretou. 2Á09A, desta data

CAPITULO 1

.4

Converto cm inixta a cadeira do sexo masculino do districto do
Fidalgo, municipio de Santa Luzia do Rio das Velhas

O Presidente do Estado do Minas Geram, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4: daIoi si. 439, de 28 de se.
tembro doil9O6, e, scionte de que é de necessidade difundir.
se o ensino primario, resolve converter em mixta a cadeira
do sexo masculino do districto do Fidalgo, munieipio de
Santa Luzia do Rio das Velhas.

Palacio Presidencial do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 5 de outubro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DO TI1POSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES

Art. 1.0 O imposto de industrias e profissões, estabele-
cido na lei n. 418, de 27 do setembro de 1905, nos termos da
lei n. 6, de 27 do julho do mesmo anno, addicional á Consti-
tuição do Estado, o da lei n. 469, de 14 de setembro do 1907,
recae sobre todos aquelies que, individualmente ou em com-
panhia, sociedade anonyma ou commeroial, exercerem no
Estado industria ou profissão, arte ou officio.

Art. 2.1 O imposto consta das taxas fixas e proporcio-
naos, que serão arrecadadas do conformidade com as tabel-
Ias annoxas á lei n. 469 o constantes deste regulamento.

Art. 3.0 As taxas fixas têm por base a natureza e classe
das industrias e profissões, o capital do movimento, a im•
portancia commercial das localidades onde dias forem exer-
cidas, o, quanto aos estabelecimentos industriaes, as machi
nas, os utensilios e meio de producção, de conformidade
com a tabelia - A—ou se regulam por tarifa especial con-
forme a tabeila - B -.

D. M.-14
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Art. 4.° As taxas proporcionaeS terão por base o valor 	 trabalhos que, sendo dependentes dos estabelecimentos ru
locativo do predio ou local onde se exerce a industria ou pra- 	 raes, não constituire.n industria especial.
fissão, na razão de 30/a a 8°/,, sobre esse valor locativo O	 4. Os lavradores, ainda quanto aos generos que arma-
são addicionaes ás fixas na conformidade da mesma tabel O	zenarem, e aos armazens para fornecimento aos trabalha-
la - A.	 dores de seus estabelecimentos, uma vez que o capital seja in-

§ 1. 0 Os contribuintes lançados na tabelia - B - não 	 feriora5:000S000e que só forneçam aos ditos trabalhadores.
estão sujeitos ao pagamento da taxa proporcional. 	 5.Os proprietarios de fazendas pastoris, tanto em re

§ 2. 0 Si o contribuinte não occupar todo o predio, de- 	 lação á criação, engorda e venda do gado, como á manipu-
terminar-se-á, pelo contracto de locação, o valor locativo da	 lação de seus productqs.
parte oceupada; si não houver contracto, o valor será dado	 6.0 Os operarios jornaleiros, criados, artistas sem esta.
por arbitramento 

'
salvo accordo entre  contribuinte ao agen-	 belecimento, caixeiros e, em geral, tódos aquelias que pr-

te do, fisco. us termos do capitulo V deste regulamento.	 starcm serviços pessoaca a saiarios.
Art. 5.-A importancia da taxa proporcional nunca será	 70 As caixas-economicas e montepios, as sociedades do

menor de 5000.	 beneficoncia o de soccorros e quaesquerostabelecimento com
Art. 6 0 O que exercer industria ou profissão, som OS	 fins humanitarios.

tabelecimento, pagará somente a taxa fixa que lhe for appli- 	 8.1 Os syndicatos agricolas, as sociedades cooperativas,
cavei,	 quanto ao objecto de sua industria.

Art. 7.° As companhias ou sociedades anonymas, mesmo 	 9.0 Os membros do magisterio particular, quanto ao oxer•
quando tenham suas sódes em outros Estados, no Districto 	 cicio dos respectivos cargos.
Federal ou paiz extrangeiro, ficam sujeitas ás taxas corres- 	 10. Os estabelecimentos de ensino do qualquer natureza
pondentes ás industrias que exercerem em Minas.	 ou cathegoria.

Art. 8.° Modificação alguma, para transferencia ou bai- 	 11. Os sacerdotes e representantes de qualquer ro-
xa do lançamento, será feita sem que o contribuinte - trans-	 ligião.
ferento e requerente - se mostre quito com o Thesouro do 	 12. As fabricas de ferro, de machinas e de tecidos de l
Estado.	 e seda, cuja mataria prima for do producção do Estado.

Paragi'apho unico. O adquirente ficará obrigado ao pa- 	 13. Os artigos que tiverem isenção por lei ou por ceji-
gamento do imposto devido o das multas que houver, si au- 	 tracto.
tos não tiver sido feito.	 14. Os vendedores de produotos da pequena lavoura,

quando propria, com ou sem estabelecimento.
15. As offleinas typographicas, que sirvam exclusiva-

CAPITULO 11	 mente para impressão de jornaes,
16. Os pequenos industriaes, cujo capital, comprehendl.

do o em movimento, for inferior a 2:000$000 e que traba.
lhem sem operarios, não se considerando como taes : um

DAS 1SeNÇÕE5 DO IiIVOSTO	 ajudante, a esposa ou um filho menor do 21 annos, ainda
quando aquelles tenham estabelecimento.

Art. ÇL° São isentos do imposto de industrias e prolis . -

sõesl. Os consules e agentes consulares extrangeiros,
quanto aos proventos de seus cargos.

2. Os funecionarios publicos fedcraes, ostadoaos e mu-
nicipaes, quanto aos vencimentos de seus empregos, com-
prehendidoS nessa cathegoria os escrivães e demais func.
cionarios não remunerados directamente pelos cofres publi-
cas.

3.- Os lavradores e possuidores de fabricas e enge-
nhos, quanto a renda e beneficiamento dos productos desses
estabelecimentos, quer pertençam a sua propria lavoura,
quer a seus rendeiros, comprehendido o fabrico do assucar,
da aguardente, dos vinhos naturaes e outros quaesquor

CAPITULO III

AO LANÇAMENTO DO IMPOSTO

Art. 10. O lançamento será feito aunualmente pelos aol-
lectores, seus agentes e auxiliares, ou por funccionarios da
secretaria para esse fim designados pelo Secretario das F'j-
Danças; e comprehenderá todas as industrias e profissões
constantes das tabollas annexas.

Art. ii. O lançamento começará no dia l..° de outubro
de cada gnno e será encerrado no dia 31 de janeiro seguinte,



-214—

reservado este ultimo moz especialmente para o processo
dos recursos e escriptõração do lançamento.

Art. 12. Até o dia 10 de dezembro do cada anuo os co!-
leetores farão publicar por editaos nos Jogares publicos, ou
pela imprensa, onde houver, os nomes dos contribuintes, as
taxas a que estão sujeitos o os respectivos prazos, conforme o
modelo junto.

Art. 13. O preço do aluguel annual para base da taxa
proporcional de 3 a 8 o/e,, do que trata o art. 4, será o que
constar dos respectivos contractos de arrendamento, de re-
cibos particulares, ou de algum outro documento ofilcial; na
falta destes, o valor será estabelecido pelo agente do fisco,
podendo o contribuinte n este caso, propor arbitramento, nos
termos do capitulo Y.

Art. 14. O valor locativo para o lançamento da taxa
proporcional comprehenderá tambem, além dos armazens
onde se effoctuarem operações de compra e venda, os que
servirem para depositos de mercadorias, uma vez que se-
jam separados.

Art. 15. A firma individual ou razão social que tiver
diversos estabelecimentos filiaes da mesma industria ou pro-
fissão na mesma localidade e sob amesma administração,
pagará a taxa fixa correspondente á que for mais tributada
o metade de lia em relação a cada uma das outras, sendo
porém integral para todas a proporcional.

§ 1 Si poremos estabelecimentos forem de industrias
ou profissões diferentes, pagará o contribuinte a taxa inte-
gral que competir a cada um.

§ 2.0 As companhias o. sociedades anonymas pagarão a
taxa integral de cada um de seus estabelecimentos.

Art. 16. Quando o mesmo individuo ou firma commor•
cial exercer industrias ou profissões diferentes no mesmo
estabelecimento, pagará a taxa proporcional corresponden-
te ao valor locativo do estabelecimento, a taxa fixa da mais
tributada e metade delia que couber a cada uma das ou-
tras.

Paragrapho unico. Estas disposições não se applicam ao
exercicio de profissões que não dependem de estabelecimento.

Art. 17. Os fabricantes que no mesmo estabelecimento
ou em deposites exteriores venderem a varejo os productos
do suas fabricas, ficam sujeitos ao pagamento da taxa fixa a
que estão obrigados os mercadores.

Art. 18. Os coilectados ficam obrigados a participar aos
coilectoros dos respectivos municipios todas as alterações
que se derem durante o anno, em relação á industria ou
profissão que exercerem, como a mudança do profissão ou de
industria e de local, transferencia de estabelecimento, mo-
dificação de firma e quaesquer outras, afim de serem nota-
das no lançamento.

§ l. No caso de transforencia, deverá o coliectado re-
querer a averbação da transferencia no lançamento, para o
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flui do ser exigido do novo dono do estabelecimento o pa-
gamento do imposto a que este fica sujeito peio exercicio
de uma industria ou de uma profissão.

§ 2.- A falta de communicação da transferencia do es-
tabelecimento ou de pedido de averbação dessa transferen-
cia no lançamento, torna o transforente responsavel pelo
pagamento do imposto da industria ou profissão que elle ex-
ercia até a epocha em que essa averbação for feita.

§ 3 • Essa obrigação cabe egualmente aos que, pela pri-
meira vez, se estabelecerem com industrias ou profissões su
jeitas ao imposto, ou mesmo não sendo sujeitas.

§ 4. , O prazo para essas communicações é do 15 dias,
a partir da abertura do estabelecimento ou da alteração
occorrida.

Art. 19. O contribuinte que exercer industria ou pro-
fissão em qualquer periodo de cada semestre do anno fi-
nanceiro, fica obrigado ao pagamento da taxa correspon-
dente ao semestre.

§ l- A mudança de profissão ou industria para outra
a que forem applicaveis maiores taxar, obrigará o coilecta-
do ao pagamento da diferença, guardadas as disposições
dos arts. 3 o 4.
• § 2 A mudança do estabelecimento para casa de me-

nor ou maior aluguel, no decurso do anuo financeiro, não
sujeita o coiloctado ao aogmonto nem lhe dá direito á di-
minuição do imposto nesse anno.

Art. 20. Os mercadores ou industriaes ambulantes e os
empresarios do divertimentos pablicos não poderão exercer
sua industria ou profissão antes do pagamento das respecti-
vas taxas, as cplaes serão pagas em uma só prestação dentro
do mesmo nuno financeiro, em qualquer das colioctorias
do Estado.

Paragrapho unico. Os primeiros pagarão, além das ta-
xas a que estão sujeitos, mais a importancia de 5000 pelo
- visto - do collector do municipio difíerote daquelies em
que elba tiverem pago o imposto, uma vez que queiram, no
outro monicipio, exercer a industriaou profissão: e os ulti-
mos, a 10$000 pelo - visto - da auctoridade policial do mc-
nicipio.	 -

Esta taxa será paga em sellos.
Art. 21. A falta do lançamento não isenta o contribuin-

te de pagar o imposto o as multas a que estiver sojeito,
logo que a repartição competente o exija.

Art. 22. Entendem-se por estabelecimentos as empresas
ou organizações commerciaes ou industriaes, as que empre-
guem mais de dois oporarios, ou que revelem a exploração
de determinado capital; e por officinas aquelias em que es
seus proprietarios trabalhem por si mesmos, não empre-
gando operarios ou até dois, ou que trabalhem sem capi-
tal.
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Art. 23. Consideram-se taverna ou botequim, as peque-
nas casas commercjaes de bebidas ou genoros alimentícios
do paiz, do capital inferior a 500000.

CAPITULO IV

DAS INDUSTRIAS NOVAS

Art. 24. As industrias novas serão classificadas por si-
milhança com alguma industria já tributada.

§ I. Quando os encarregados do lançamento encon-
trarem urna profissão ou industria nova, não incluida na ta-
belia, indicarão em relatorio os característicos dessa pro-
fissão ou industria, sua importancia, o modo por que é exer-
cida e qual aquelia a que se assemelha.

§ 2.-Os relatorios serão dirigidos, com a maxima bre-
vidade, á Secretaria de Finanças pelo coilector, que envia-
rá os esclarecimentos que julgar convenientes, e indicará
em qual das classes da respectiva tabella deve figurar a
nova industria.

§ 3. O Secretario das Finanças, decidindo sobre o caso,
providenciará para que seja essa sua decisão communicada
ás repartições competentes e executada em todo o Estado.

§ 4. Quando se tratar do industria ou profissão nova,
não incluída nas tabeflas deste regulamento, e que não se
assemelhe a alguma das constantes dessa tabelia e já tribu-
tadas, e que ao mesmo tempo não esteja isenta do imposto
por lei, o Secretario das Finanças fixará a taxa respectiva,
nunca excedendo ao maximo marcado nas tabeilas, e provi-
denciará desde logo para que esse seu acto possa ser co-
nhecido e executado em todo o Estado.

Só depois desse acto do Secretario das Finanças,, poderá
ser incluído no lançamento.

§ 5.- As industrias novas que não tiverem similares em
o Estado, ficarão isentas do imposto pelo prazo de 1 a 5 an-
nos, a juizo do Governo, mediante previa concessão deste,
cabendo ao contribuinte requerer, apresentando documen-
tos.-

CAPITULO V

DO ARBITRAMENTO

Art. 25. O arbitramento tom por fim fixar o valor lo-
fcativo dos prodios occupados por industrias e profissões, na

uI r i d3 dados qub ,babilitem os etcari egados do langame4-
to a coilieool-,
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Art. 26. O arbitramento terá por base a importancia
da praça commercial, o local do estabelecimento (loja, fa-
brica, armazem, deposito, escriptorio etc.), o a capacidade
do preclio, tomando-se por termo de comparação o aluguel
das casas mais proximas.

Art. 27. Na falta de contracto de locação, de recibo de
aluguel ou do qualquer documento official, o encarregado
do lançamento tendo em vista a disposição do artigo prece-
dente, estabelecerá o valor locativo do predio e dará, des-
se valor, conhecimento ao coltectado; assim procedendo
egualmente quando os colleetados forem donos do predio
ou, não o sendo, occuparomno gratuitamente.

§ I. Caso o coilectado considere excessivo o valor dado,
fará, no prazo de tres dias, a sua reclamação ao encarro-

do do lançamento, o qual, si achar attondivel, reformará o
valor dado, e, na hypothese contraria, o manterá, dando co-
nhecimento ao mesmo coliectado.

§ 2.' Si este não se conformar, poderá reclamar por os-
cripto, no prazo de cinco dias, ao Secretario das Finanças,
que resolverá definitivamente; ou requerer, dentro desse
mesmo prazo, avaliação judicial do valor locativo do pro-
dio, por peritos nomeados a aprazimento da parto o do co!
lector.

Para o caso de laudos divergentes, as partes concorda-
rão em um arbitro desempatader, ou será este escolhido
pelo juiz que tiver de homologar o arbitramento dentre os
escolhidos pela parte e o colloctor.

Homologado o arbitramento, o declarante ou o Estado
pagará as respectivas despesas e custas, conformo o valor
for maior ou menor do que o lançamento feito pelo coile-
ctor.	 -

Art. 28. Para avaliação do valor locativo do prodio,
far-se-á arbitramento:

1.' quando o contribuinte não tiver contracto de Ïoca-
ção por escripto, ou não tiver recibo de aluguel, ou quando
não os queira exhibir, ou quando ao lançador parecerem
claramente falsos os documentos apresentados;

2. quando o contribuinte for proprietario de predio,
em que tiver seus armazons ou estabelecimentos industriaes;

3.* quando o locatario augmentar com bemfeitorias o
valor locativo do predio;

4. , quando o contribuinte occupar o predio gratuita-
mente;

5- quando o estabelecimento a ser tributado não ecoa-
par todo o predio, caso em que só será avaliada a partç
Qocupada para o exerçicio da 14dQ 5triaou pro1issão
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CAPITULO VI

DO TEMPO E MODO DA COBRANÇA

• Art. 29. O pagamento do imposto será realizado á boc-
ca do cofre, nas coliectorias, precedendo annuncios por
editaes em legares publicos, ou pela imprensa, onde
houver:

1.0 Em duas prestações eguaes; no mez do fevereiro,
para a l. a prestação, e no mez de agosto para a 2..

2. 0 Em uma só prestação no mez de fevereiro, si os col
botados o preferirem.

Art. 30. Não será pormittido o pagamento de uma pres-
tação do imposto antes de feito o pagamento das ante-
riores.

Art. 31. A cobrança do imposto, cujo pagamento não
tiver sido feito, dentro dos prazos legaes, á bocca do cofee,
será promovida amigavelmente pelos encarregados da co-
brança da divida activa do Estado, antes do emprego do
meio executivo.

Art. 32. A cobrança do imposto poderá ser feita ami-
gavel ou judicialmente antes dos prazos fixados no art. 29
§ 1.0, no caso do mudança do contribuinte, no de faliencia
ou no de mudança de profissão ou da instaliação do estabe-
lecimento depois de encerrado o lançamento e começado o
exercicio, ficando mantida a disposição do artigo 18, para-
grapho 30

Art. '33. O contribuinte que não effectuar o pagamento
do imposto devido dentro dos prazos estipulados no art. 29,
§ 1.0, pagará a multa de 10 0/, sobro o valor total do im-
posto até o prazo maximo do trinta dias, para ambas as
prestações.

Paragrapho unico. Terminados esses prazos, começará
a cobrança a ser feita amigavol ou judicialmente, quer em
relação á primeira prestação, quer á segunda.

CAPITULO VII

DA CONTABILIDADE E FbCAL1ZAÇÃo

Art 34. Haverá nas colioctorias, para a esripuração
do imposto, os seguintes livros ou cadernos frncci [os pela
Secretaria das Finanças

1.0 de lançamento;
2 1 do certidão do dividas
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3.° e na Secretaria das Finanças, o de contas correntes
com os cobradores que forem encarregados da cobrança nos
termos do art. 29.

§ l.° O livro ou caderno de lançamento será organizado
por districtos a começar da séde da coliectoria, contendo os
nomes dos contribuintes, a industria ou profissão exercida,
a quota da taxa fixa a pagar, o valor locativo do predio, a
taxa proporcional do imposto, a data dos pagamentos e ob-
servações.

§ 2. 0 Estes livros ou cadernos conterão termo de aber-
tura e encerramento assignados por funccipnarios da Secre-
taria de Finanças, e as folhas rubricadas com chancella pelo
director da mesma secretaria.

§ 30 Os lançamentos serão annnalmente, no fim do
mez de março, recolhidos á Secretaria das Finanças, acom-
panhados de uma relação dos contribuintes que até essa
data deixaram de pagar o imposto, amigavel ou executiva-
mente.

§ 40 Dos contribuintes em debito serão extrahidas cer-
tidão que deverão ser registradas no livro a que se refere
o art. 34 n. 2.

Art. 35. Compete a fiscalização do imposto
a) á Secretaria das Finanças, por seus diversos funecio-

narios, no Estado.
b) A'S ôollectorias estadoaes e agentes fiscaes nos muni•

cipios.
o) A' Junta Commercial.
d) Aos juizes e Tribunal da Relação, que exigirão dos

coliectados que se apresentarem em juizo propondo acção
ou defendendo questões relativas á sua industria ou profis-
são, o conhecimento do pagamento do imposto referente ao
ultimo exercicio financeiro ; e bem assim os advogados, soli-
citadores e procuradores, quanto á sua profissão.

Do mesmo modo nenhuma causa, por fallencia ou por
outro motivo qualquer, será julgada sem prévio pagamento
do que for devido ao Estado.

e) Aos tabelliães, escrivães ou aos que suas vezes fize-
rem, os quaes não lavrarão escriptura alguma de transfe-
rencia de estabelecimento sujeito ao imposto, sem que nclla
transcrevam a certidão do pagamento.

1') As auctoridades policiaes não darão licença para
diversões, sem que o empresario prove haver pago o im-
posto.

Art. 36. Os contribuintes deste imposto não poderão
ser admittidos a litigar em juizo como auctor ou como réo,
ou a figurar nessas qualidades em qoalquer acção relativa
ao exercido de profissão ou industria, sem que provem estar
quites com os cofres do Estado em relação áquelie imposto.

Art. 37. As coilectorias, nos municipios, e o Thesouro,
na Capital, não cumprirão, sob pena de multa, as ordens ex-
pedidas para pagamento de fornecimento e outras similhan-
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tos a favor dos coliectados sujeitos ao imposto, sem o prévio
pagamento deste.

Paragrapho unico. Da mesma sorte as repartições pu-
blicas, e, em geral, as auctoridados, não firmarão contractos
com qnaesquer individuos, estabelecimentos, sociedades ou
companhias sujeitos ao imposto, sem o previo pagamento
deste.

Art. 38. Pelo trabalho do lançamento, fiscalização e co-
brança do imposto, terão os coilectores e escrivãos a por-
centagem estabelecida nas disposições em vigor.

Art. 39. Os inspectores do fazenda e flscaes ambulan-
tes, em suas circumseripçõos, auxiliarão os coliectores no
serviço de lançamento, quando forem para isso designados
pelo Secretario das Finanças.

CAPITULO VIII

DAS REcLAMAçõEs E RECURSOS

Art. 40. Os eollectados poderão reclamar contra o lan-
çamento, no prazo de 10 dias, para os que residirem dentro
das cidades e vilias, e 20 dias para os que residirem fóra,
contados da data da affixação dos editaes.

As reclamações serão feitas perante o collector e acom-
panhados de documentos seilados.

Paragrapho unico. Fóra desse prazo, nenhuma reclama-
ção será attendida.

Art. 41. Das decisões do coliector, em materia do im-
posto, lançamento, ou multas, haverá recurso para o Secre
tarjo das Finanças.

§ 1.° Quando o despacho do coilector for desfavoravol
ao coilectado, a este cabe o recurso, e em caso contrario
ao colioctor, que recorrerá ex•officio do seu despacho.

§ 2.0 Os recursos, salvos os casos do capitulo V deste
regulamento, serão interpostos dentro do prazo dó 10 diar,
contados da data do despacho do collector.

§ 3 1 Nenhum recurso sobre multas será acceito som
previo deposito da importancia sobre que versar a questão

CAPITULO IX

DIsPOsIÇõEs PENAES

Art. 42. Ninguam poderá exercer industria ou profis-
são sujeita ao imposto, sem que previamente o declaro a re-
peot%va collectori, sob pena 4e mt1ta do 100$000,
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Art. 43. Os que infringirem o art. 18 e seus paragra-
phos, deixando de fazer communicações nclle exigidas ou
fazendcas inexactas, estão sujeitos á multa de 50000 a
2O0O00.

Art. 44. Os infractores do art. 20 ficam sujeitos a
multa do valor egual á metade do imposto, comtanto que não
exceda de 200$000.

Art.. 45. Os que não pagarem o imposto nos prazos
prcscriptos no artigo 29, incorrerão na multa estabelecida no
art. 33.

Art. 46. Será rcsponsavel pela importancia do imposto
que deixar de arrecadar, o collector ou empregado que in-
fringir o art: 30.

Art, 47. Os infractores do artigo 35 lettras b, e, d, e, f,
incorrerão em multas do importancia cgual a metade do im-
posto, não excedente de 100000.

Art. 48. Os encarregados do lançamento responderão
pelas irregularidades do mesmo e pelos prejuizos que acar-
retarem á fazenda do Estado, por dolo, negligencia ou falta
do exacção no cumprimento dos seus deveres.

Art. 49. Os collectores, que não affixarem os editaes a
que se refere os artigos 13 e 29, incorrerão na multa de....
50$000.

Art. 50. As multas em que incorrerem os infractores do
artigo 35-1ettras é. e, d, e, f e artigo 49 serão impostas
pelo Secretario das Finanças, cabendo aos coilectores impor
todas as outras combinadas neste capitulo.

Paragrapho unico. Preferida a decisão, será o infractor
intimado a pagar a multa no prazo do 30 dias, o, não fazendo,
promover-se-á a cobrança amigavel e, em seguida, a execu-
tiva, salvos os recursos permittidos.

CAPITULO X

DO IMPOSTO SOBRE AGUAItDETE E OUTRAS BEBIDAS ALCOOLICAS

Art. 51. O imposto sobre a aguardente, vinhos artiticiaes
não nocivos á saude publica, e todas as outras bebidas ai-
coolicas a que se referem os decretos iis. 1766, de 20 de de-
zembro de 1904 e 1767, de 21 do mesmo mez e anno,passará,
a ser arrecadado de conformidade com a tabella - O - deste
regulamento, em talão separado, pela mesma forma e ao
nosmo tempo, em que for feita a cobrança do imposto de
industrias e profissões.

Art. 52. Olançamento será feito ao mesmo tempo que
de industrias e proflsséçs o publicado juntamente na for.
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ma estabelocida nesta lei, ficando supprimida a inscripção
feita pelo contribuinte e a taxa a que estava sujeito por esse
acto.

Art. 53. Far-se-á a classificação dos contribuintes, ten-
do-co em vista a classe em que ti-ferem sido lançados para
o pagamento do imposto de industrias e profissões, do forma
que uma classe c3rresponda a outra, desde que o contri-
buinte venda aguardente ou qualquer outra bebida alcoolica,
excepto os que negociam sómente em grandes partidas.

Art. 54. Na arrecadação deste imposto serão observa-
das todas as disposições deste regulamento, no que a eito
couber.

CAPITULO XI

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 55. Os colloctoros e agentes fiscaes exigirão das
pessoas sujeitas ao imposto de industrias e profissões am-
bulantes, nos municipios, onde não lançados, a apresenta-
ção do conhecimento do pagamento do imposto, onde este
tenha sido realizado; intimando-as para o pagamento no
prazo do 24 horas, caso não seja apresentado o dito conhe-
cimento do pagamento.

Paragrapho unico. Si recusarem ao pagamento, o colie-
ctor ou agente fiscal requererá a apprehensão o deposito de
mercadorias sufflcientes para esse pagamento, até que soja
administrativa ou judicialmente decidida a questão.

Art. 56.Dar-soà, remissão total ou parcial do imposto;
ou adiar-se á a sua cobrança, nos casos de incendio, inun-
dação, ou algum facto oxtraordinario que affecto a vida nor-
mal do contribuinte onda localidade.

Paragraplio unico. As reclamações fundadas na disposi-
ção deste artigo serão acompanhadas de documentos com-
probatorios dos factos aliegados e dirigidos ao Secretario
das Finanças, por intermedio dos collectores, que as infor-
marão.

Art. 57. O imposto da tabolia - B - é pessoal, exce-
pto na parte referente ás fabricas do tecidos.

Art. 58. Este regulamento começará a vigorar desde a
data da sua publicação.

Secretaria do Estado dos Negocies das Finanças, cm Beilo
Horizonte, 9 de outubro de 1907.—Manoel Thomaz de Car-
valho Britto.
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PRIMEIRA CLASSE

1 Banco, agencia, ou casa bancaria, ou de descontos ou
emprestimos....... . .... ............................

2 Fabricante ou mercador de bebidas artificiaes ou ai-
coolicas, em grande escala..........................

3 Mercador em grosso, de diamantes ....................
4 Casa de fazendas, armarinho, calçados, chapéos, louça,

arreios, ferragens, generos alimenticios, molhados,
- cal, etc., por atacado ou a varejo, em grande escala

5 Casa de ferragens, louças, objectos de fantasia (3 Ou-tras mercadorias, por a 	 jo em gr.n-atacado ou a vare,
de escala............................................

6 Kiosques vendendo bilhetes de loteria.................
7 Thesouraria de loterjas....................

ç	 mercado
8 Mercador em grande escala de materiaes.. .. para....

 con
...-

strucôes, ferragens, ladrilhos ou outras 	 -
rias................................................9	 Casa de penhores. , ................................

SEGUNDA CLASSE

1 Fabricante ou mercador em pequena escala de bebidas
artificjaes ou alcoolicas ...... . .... ... ........ ......

2 Casa de fazendas, armarinho, ferragens, chapéos, louça,
calçados, arreios, cal, generos alimenticios, molhados,
etc., a varejo, em grande escala e ,por atacado em
pequena escala.....................................

3 Casa de fazendas, armarinho, roupas feitas ou modas,
chapéos, calçados, a varejo, em grande escala.....

4 Casg especial de fazendas por atacado ................
5 Mercador ou fabricante de joias, em grande escala...
6 Joalheiro, em grande escala..........................
7 Agencia de loteria.....................................
8 Casa de molhados, em grande escala ou por atacado..
9 Fabrica de phosphoros ........... ..................

10 Empresario de touradas...............................
11 Casa de tapeçarias ou objectos de ornamentação.....

TERCEIRA CLASSE

1 Comprador de café com escriptorio ou estabelecimen-
to, por conta propria ou de outro.................

2 Mercador de diamantes em pequena escala...........
3 Casa de fazendas, armarinho, chapéos, calçados, lou-

ça, arreios ( ferragens, generos alimenticios, cal, mo-
lhados-etc.,sómente a varejo em grande escala.

4 Casa de fazendas, armarinho ou roupas feitas........
5 Casa especial de generos alimenticios, nacionaes ou

extrangeiros e molhados em grande escala, a varejo
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6 Hotel de primeira ordem, tendo mais de 15 quartos..
7 Empresario de iliuminação publica ou particular pela

electricidade ou usina de energia electrica..........
8 Empresario de jogos de qualquer natureza permitti-

dospor lei..........................................
9 Kiosques ou casas de comestiveis e bebidas..........

10 Fabricas de moveis em grande escala................
11 Mercador de madeiras e materiaes para construcç5es

com serraria e officina de esquadrias ...............
12 Empresario de estabelecimento de pesca, ou mercador

de peixe fresco ou salgado, ou preparado de qual-
quer fôrma, em g rande escala.....................

13 Mercador em grande escala de roupas feitas.........
14 Mercador em grosso de vinho........................
15 Mercador ou fabricante de cal .. . . ....................

QUARTA CLASSE

1 Alfaiate, vendendo roupas feitas, fazendas e perfuma-
rias ou armarinho.................................

2 Casa de armarinho em grande escala.................
3 Fabricas de aguas gazosas, mineraes ou thermaes ar-

tificiaes..............................................
4 Mercador em grosso de aguardente...................
5 Mercador de apparelhos electricos ......... ..... ....
6 Mercador de arreios nacionaes e extrangeiros, obje-

ctos de viagem e oleados...........................
7 Fabrica de biscoutos, ou mercador em grande escala.
8 Cambista, fazendo transacçOes sobre moedas, Ou qual-

quer outra semelhante.............................
9 Casa especial de chapeos nacionaes e extrangeiros...

10 Colchoeiro em grande escala, vendendo moveis ou
não................................................

11 Confeitaria, restaurahtc e jogos licitas................
12 Cortume em grande escala com machinismos........
13 Casa especial de calçado, ou fabricante e mercador

de calçado nacional, ou extrangeiro, em pequena
escala...............................................

14 Fabrica de carros, carroças ou quaesquer outros ve-
hiculos, movida por qualquer motor................

15 Mercador de carne-sueca, por grosso ou em grande
escala..............................................

16 Fabrica de cerveja ou aguas gazosas com camaras
frigorificas..........................................

17 Drogaria e pharmacia ou pharmacia e drogaria.....
18 Escriptorio ou agencia de seguros.....................
19 Escriptorio de commissôes ousupprimentos, sobre or-

dens ou conhecimentos de despachos de mercado-
rias.................................................

20 Casa de fazendas, armarinho, chapeus, arreios, calça-
dos, ferragens, cal, generos alimenticios, molhados,
louça, etc. em pequena escala....................

21 Casa especial de fazendas a varejo em grande escala.
22 Mercador de ferragens em grande escala............
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23 Fabrica ou mercador por grosso do fogos de artifi-
cio..................................................

24 Mercador de fumo em grande escala por atacado ou
avarejo..........................................

25 Mercador de louça, crystaes, porcelanas e christo-
fies...............................................

26 Fabricante e mercador, de moveis com deposito, ven-
dendo colchões.....................................

27 Olaria, fabricando telhas, tijolios e outros produ.
etos..................................................

28 Mercador por grosso ou em grande escala de sal.....
29 Fabrica, ou mercador de sabonetes ou de perfuma-

rias.................................................
30 Empresario de theatros, circos ou barraquinhas......
31	 Fabrica de velas......................................

QUINTA CLASSE

1 Agencia de qualquer natureza..........................
2 Casa de armas vendendo machinas e ferragens.........
3 Mercador ou fabricante com estabelecimento de balas

deconfeitos.........................................
4 Bilhar, cafe' e artigos para fumantes...................
5 Casada chapeos de sol ou de cabeça vendendo outros

artigos do mesmo genero ..........................
6 Casa especial de commissões ou consignações de qual-

quer especie........................................
7 Confeitaria e restaurant ...............................

Mercador de cereaes em grande escala ou commissario.
9 Fabricante de calçado....................................
10 Ceramica, fabricando objectos de louça................
11 Hospedaria ou alugador de commodos....................
12 Hotel de 2. 1 ordem, de 10 a 15 quartos................
13 Empresario de illuminação publica ou particular de

qualquer especie....................................
14 Fornecedor ou mercador de madeiras e materiaes de

construcções ou escriptorio ...... ...................
15 Marceneiro com officina, sem machinas, com deposito

de moveis e colchões.................................
16 Casa de molhados em pequena escala...................
17 Fabricante ou mercador em grande escala de masas ali-

mentieia............................................
18 Casa de pensão com commodos para mais de 10 hospe-

des...................................................
19 Mercador de queijos em grande escala..................
20 Mercador de relogios em grande escala...............
21 Fabricante de salsichas, ou preparador de carnes em

conservas em grande escala.........................
22 Fabricante ou mercador de sabão ou velas de sebo..
23 Mercador de toucinho em grosso ou em grande es-

cala.................................................
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SEXTA CLASSE

1 Alfaiate -vendendo roupas feitas ou fazendas..........
2	 Armador com estabelecimento.......................
3	 Mercador por grosso de assucar.......................
4	 Escriptorio de amostras..............................
5 Animatographo, cinernatographo talidoscopio, phono-

grapho, kinestoscopio, graphophone, cavailinhos de
madeira e outros divertimentos similhantos........

6 Empresarjo ou casa de bilhares com mais de 2.......
7 Cortume em grande escala tem machinismos.........
8 Mercador de cereaes vendendo outros generos e mo-

lhados............................................
O	 Mercador e fabricante de calçado.....................
10 Fabrica de cigarros ou charutos vendendo a varejo. -
11 Fabrica de cerveja ou aguas gazosas em grande es-

cala, sem camaras frigorificas......................
12 Em presario de divertimentos de qualquer natureza

não especificados........................ ........
13	 Drogaria.............................................
14 Mercador de ferragens em pequena escala............
15 Mercador defumo em pequena escala...................
16 Casa especial de generos alimenticios, nacionaes ou

extrangeiros e molhados em pequena escala........
17 Mercador de objectos de i1luminaço....................
18 Mercador fabricante de joias em pequena escala........
19 Fabricante ou mercador de objectos ou artefactos de

marmoristas, marmorista............................
20 Fabricante ou mercador de mosaicos, ladrilhos e azu-

lejoo .......................... ..... ..................
21 Modistas (costureira) com estabelecimento.............
22 Marceneiro, com olficina, sem machinas, com deposito

de moveis ou colchões em pequena escala. - .........
23 Mercador de machinas de qualquer especie.............
24 Fabrica de pregós.....................................
25 Fabrica de papel de qualquer especie...................
26 Pharmacia vendendo preparados proprios..............
27 Padaria fabricando roscas ou biscoutos diariamente, ou

pãomais de uma vez por dia.........................
28 Mercador em pequena escala de roupas feitas...........
29 Sirgueiro com estabelecimento..........................
30 Mercador ou fabricante de tintas de qualquer especie..
31 Engenho central de café ou canna preparando productos

deterceiros........................................
32 Empresario de casas de photographias, retratos a oleo

oucrayon ..................... ......................
33 Empresario de pedreira..............................
34 Mercador ou fabricante de polvora, dynamite ou ou-

tras matarias explosivas. ............................

SETIMA CLASSE

1 Mercador e fabricante de arreios nacionaes, venden-
do outros artigos nacionaes........................

2 Fabrica de azul&os ou ladrilhos......................
D. M,-15
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3 Refinação de assucar ou mercador.
4 Casa especial de armas................................
5 Fabricante de balas de confeitos......................
6 Alugador ou mercador de bicycletas.............
7 Barbeiro com perfumarias. cart5es postaes ou chro-

mos..................................................
8 Casa especial de chapêos nacionaes de qualquer es-

pecie................................................
9 Colchoeiro em pequena escala.........................

10	 Confeitaria.............................................
11 Mercador dé cereaes, vendendo outros generos em pe-

quena escala, menos molhaçios.......................
12 Ceramica cm pequena escala...........................
13 Fabricantede carros, carroças ou outros vehiculos....
14	 Casa de pasto.........................................
15 Charutaria, vendendo objectos para fumantes, não sen-

dofabricante.......................................
16 Fabrica de camisas, ceroulas ou qualquer roupa

branca..........................................
17 Fabricante ou mercador de coiletes e c.apeos para se-

nhora............ ............... ...............
18 Fabrica de cerveja ou aguas gazosas, sem camaras

frigorificas................................. .........
19 Casa de fazenda, armarinho, roupas feitas, em pequena

escala...............................................
20 Casa especial de fazendas a varejo em pequena

escala............................................
21 Fabricante e mercador em peqiena escala de fogos de

artiuicios ...........................................
22 Fabrica de ferraduras.................................
23 Casa especial de generos alimenticios nacionaes e mo-

lhados cm pequena escala..........................
24 Hotel de 3. ordem de menos de 10 quartos...........
25 Mercador de lenha ou carvão com estabelecimento....
26 Mercador-de molduras, espelhos, quadros, papeis pin-

tados e vidros......................................
27 Mercador de madeiras nacionaes e extrangeiras......
28 Mercador e fabricante de moveis, comdeposito.......
29 Fabrica d8 manteiga para exportação...............
30 Fabrica de meias ou camisas de meia.................
31 Ourives-mercador, fabricante e concertador de objectos

de ouro, prata e outros metaes ......... ..... ........
32 Olaria fabricando telhas e tijolos para negocio........
33 Papelaria, objedtos de ecriptorio u livraria..........
34 Casa de pensão, com commodos para 10 hospedes....
35 Padaria fabricando diariamente pão, roscas ou bis-

coutos.............................. ..................
36 Concertador de relogios com estabelecimento, vendendo

em pequena escala, ...................................
37 Fabrica de saccos de qualquer especie, excepto os de

tecidos..............................................
38 Mercador de sal em pequena escala com estabeleci-

mento...............................................
39 Photographo sem estabelecimento, inclusivé os ama-

dores que trabalhem mediante pagamento..........
40 Empresario de casa de patinação......................
41 Mercador, fabricante ou alugador de pianos..........
42 Mercador ou fabricante de peses ou medidas..........
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43 Mercador de productos ceramicos ........ ............. -
44 Fabrica de preparar sebo ou graxa ou mercador.....
45 Fabricante ou mercador especial de tinta de escrever
46 Typographia, exceptuadas as que só servem para im-

pressão de jornaes....................................
47 Tanoeiro com estabelecimento ........................
48 Tinturaria de roupas e fazendas, tintureiro com esta-

belecimento..........................................
49 Mercador do vinho em pequena escala................
50 Fabrica de vernizes ou oleos, ou mercador...........
51 Engenho de serra, serrando para negocio.............
52 Carros, carroças e outros vehiculos, fabricante de....

OITAVA CLASSE

1 Armador sem os tabelecimento .........................
2 Fabricante de arreios, vendendo só o que fabrica.....
3 Fabricante ou mercador de bengalas, chapeus de sol,

ou outros objectos do mesmo genero................
4 Fabricante ou mercador de biscoutos em pequena

escala...................................................
5 Barbeiro vendendo perfumarias ou cabeliciras .........
6 botequim ambulante..................................

Bombeiro com estabelecimento, vendendo artigos do
mesmogenero.......................................

8	 Casa de brinquedos....................................
9 Empresario ou casa de bilhares.......................

li Commissario ou intermediario de compras ou de ne-
gocios de qualquer natureza........................

12 Cortume em pequena escala.....................
13 Mercador de cereaes, não vendendo outros generos...
14 Mercador e fabricante de calçado nacional em pe-

quena escala..................... ...................
15 Concertador de carros, carroças ou outros vehiculos.
16 Empresario de carros, carroças ou qualquer outro

Veluculo de aluguel..................................
17 Empresario de cocheira de alugar animaes ou roce-

bel-os a trato........................................
18 Charutaria sem objectos para lumantes...............
19 Fabricante e mercador de cigarros e charutos, cm

pequena escala, sem outro qualquer artigo...........
20 Mercador de couros, correias e solas..................
21 Mercador e fabricante de colletes ou ChapOus para

senhoras............................................
22 -Fabrica de caixas; aixinhas ou caixotes de qualquer

especie................................................
23 Engenho ou machina de beneficiar arroz ..............
24 Empalhador dom estabelecimento .... .... ............
25	 Encadernador........................................
26 Escuiptor com estabelecimento......................
27 Mercador de fructas extrangelraS.....................
28 Ferreirocom officina tendo officiaes..................
29	 Fabrica de gele........................................
30 Exportador de leite com estabelecimento............
31 Commissario ou intermediario de exportação de leite.
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16 Fabricante de preparados pharmaceuticos ou perfuma-
rias, vendendo somente o que fabrica ............... -

17 Casas de pensão com commodos para receber de 6 a
10 hospedes.........................................5 0/

18 Padaria cuja fabricação não for diaria................3 0/

19 Concertador de relogios com estabelecimento........ -
20 Selleiro ou correeiro trabalhando sómento por en-

commenda ............................ ................ -
21 Mercador de cereaes, vendendo outros generos do

paiz e molhados, cujo capital não seja inferior a
500$000 - vulgo taberna............................8 O/

22 Serralheiro ou torneiro sem estabelecimento, traba-
lhando sómente por encommenda ................... 	 -

23 Violeiro trabalhando só..............................-
24 Engenho de estabelecimentos agricolas preparando pro-

ductos de terceiros (canoa ou café) ................. 	 3 0/

Advert'iieIa

1. 1 Os mercadores ou fabricantes de um ou mais artigos congo-
neres pagarão a taxa do que estiver em tabella mais elevada, ficando
isentos do pagamento do imposto relativo aos outros objectos da
mesma natureza..

2,' Os mercadores que pagarem a taxa constante da L - classe
da tahe]la A poderão vender todos os objectos constantes dessa o das
demais classes.

3.' Os mercadores que pagarem as taxas constantes dos as. 4
cia I. classe, n. 2 da 2.- classe, a. 3 da 3., o. 20 da 4.-, o. 8 da
6.-, n lida 7., n. 13 da S. e n. 21 da 9.- da tabella A, poderão
vender preparados de fumos.

4.' Os fabricantes que no mesmo estabelecimento venderem a
varejo os productos de suas fabricas serão considerados mercadores.

5.' Os fabricantes que, além das fabricas, tiverem deposilos
exteriores, onde seus productos a varejo sejam expostos /t venda,
pagarão por estes o imposto como mercadores e por aquelies o que
for devido.

6.' Os engenhos centraes de cate' ou canna do n. 31 da 6. clas-
se os engenhos ou machinas de beneficiar arroz, do a. 23 da 8.- clas-
se e os engenhos de estabelecimentos agricolas do n. 24 da 9., classe,
embora preparem productos de terceiros, serão isentos cio imposto
quando não tiverem caracter puramente industrial.

7.' As pharmacias (atão isentas do pagamento do imposto da
tabelia C.

8.' As casas que fornecerem comida e receberem um ou oulro
hospede, em legares onde não haja hotel, não estão sujeitas ao jin-
posto deste regulamento.
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Mercador ou fabricante em pequena ,óc.a1a, com esta
belecimetttø do . latas, babfis e outros objectos de fo-
]ha vendendo só o que fabrica. ....................

Fabricante de moveis em pequena escala.............
Mercador do moveis usados ou não...................
Casa de modas.........................................
Mercador de madeiras naciocues ......... ...... ....
Mercador ou fabricante de malas, bahus e canastras..
Fabricante ou mercador em pequena escala de massas

alimenticias....................... .................
Offlciiia de costuras, tendo mais de 5 costureiras.....
Ofílcina de lavar ou concertar chapéos de qualquer

especie. .... .........................................Mercador ou preparador de peixe com ou sem esta-
belecimento em pequena escala.....................

Padaria fabricando sómente pão, diariamente........
Pharmacia............ ................................
Selleiro ou corrcieiro com estabelecimeuto..........
Serralheiro ou torneiro com estabelecimento.........
Fabricante do salsichas ou preparados de carnes em

conservas em pequena escala.......................
Fabricante de vinagre................................
Fabricante ou mercador de vassouras de qualquer es-

pede................................................
Vidraceiro, com estabelecimento....................
Violeiro trabalhando com officiaes....................
Fabricante ou mercador de objectos de vime.........
Fabricante e mercador de vassouras, cestos e objectos

devime .........................................
Mercador de latas, bahus ou outros objectos de fo-

lha com estabelecimento ou mercador..............
Photographo com esl;ahelecitnento.....................
Afinador ou concertador de pianos e outros instru-

mentos..............................................

NONA CLASSE

Abridor ou gravador..................................
Casa de armarinho em pequena escala................
Etnpresario de açougue...............................
Mercador de assucar em pequena escala.............
Barbeiro com mais de uma cadeira sem vender artigo

algum................................................
Botequimpermanente..................................
Casa de banhos ou duchas..............................
Fabricante em escala minima de calçado nacional.
Fabricante de colletes ou chapéos para senhora ven-

dendo só o que fabrica.............................
Fabricante ou mercador de ferraduras................
Ferrador de animaes com estabelecimento............
Marcineiro trabalhando por encommenda sómente.
Fabricante ou mercador de instrumentos ou outros

objectosde musica..................................
Ourives...............................................
Officina de costura tendo até cinco costureiras.......

1
2
3
4
5

6
7
8
o

10
11
12
13

14
15

33
31
35
36
37
38

39
40

41

42
43
44
45
46

47
48

41
50
51
52

53

Si
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Tabell 8	 TABELLA— c

FWiJSTRJAS E PROFISSÕES SUJEITAS A TAXAS FIXAS
	

DO IMPOSTO SOBRE AGUARDENTE E OUTRAS BEBIDAS ALCOOLICAS

1 Agrimensor .......................................30$000
de2 Architecto, constructor ou empreteiro	 obras.	 30$000

3	 Advogado .......... ...................................
	

50$000
4 Agente de companhia deseguros........................50$000
5 Agente commercial de qualquer natureza, sem estabe-

	

monto ............................................... 	 50$000
6 Agente de banco ou casa bancaria ................... ..100$000
7 Barbeiro com uma só cadeira ...................... ...10$000
8 Cafe', comprador sem estabelecimento por conta pro-

pria ou de outro .....................................50000

	

9 Cailista mesmo sem estabelecimento ............
......	 20$000

	

10 Dentista, tendo gabinete, embora associado a outro .. 	 50$000
11 Director de banco, ou de qualquer sociedade anonyma,

	

percebendo vencimentos ............................ 	 100*00O
12 Dormentes (fornecedor) .............................. .300$000
13 Engenheiro civil ............................... ......40$000

	

14 Commissario ou iatermediario de compras de gado....	 80$000
15	 Guarda-livros .........................................	 25$000
16 Gerente de banco ou casa bancaria, ou de qualquer

sociedade anonyma percebendo vencimentos........ 100$000
17 Gerente de fabrica, que não seja sociedade anonyma,

	

ou gerida pelo proprio dono ........................ 	 50$000
18 Vendedor ambulante de bilhetes de loteria, mesmo por

conta de outro ou de qualquer sociedade ou firma. 100$000
19 Medico........................................
20 Mercador ambulante de fazendas, armarinho ou perfu-

marias, em caixa ou levadas por outro meio........200$000
21 Mercador ambulante de toucinho, ou de queijos, ou de

fumo, ou de qualquer outro genero..................50000
22 Empresario de navegação a vapor. ....................3O0000
23 Empresario de navegação não sendo a vapor..........t00000
24 Parteira diplomada ..............................30$000
25 Presidente de banco ou de qualquer sociedade a.ony-

ma, percebendo vencimentos, ..................... ..120000
26 Mercador ambulante de relogios.......................5O0OO

	

27 Solicitador ou procurador.. .......................... 	 .30$000
28 Fabrica de tecidos de chitas ou qualquer outro (exclui-

das as de lã e seda cuja inateria prima for do Esta-
do), tendo sómente tecelagem—por tear............8$000

29 Fabrica de tecidos, idem, idem—tendo fiação e tecela-
gem—por tear ............ . .............................9$000

fia-30 Fabrica de tecidos, idem, idem—tendo tecelagem,

	

ção e tinturaria - por tear .......................... 	 10000
31	 Serraria ......................................... . .....

	
.80$000

32 Serraria com offlcina de esquadrias ...................I00$000
33 Licença annual para armazens de estabelecimentos

agricolas, desde que forneçam exclusivamente aos
trabalhadores, generos que não sejam produzidos

	

neiles.................... . .......................... 	 2500C

	

34 Mercador ambulante do latas (vulgo folheiro) ........ 	 20$000

1.'	 Classse ............................................... 	 s000»	 ..........................................a	 70$000
»	 ................................................65$000
»	 ...............................................60S000

5.	 "	 ................................................55000
»	 .................................................50$000

7..	 »	 ...............................................45$000
8.	 »	 ...............................................40$000

35$000

1

II



D

Iridice alphabetico

A

Taxa pra- Classe
porcional

Alfaiate, vendendo roupas feitas, fazendas e perfil-
marias ou armarinho ..........................8 0/	 4

Alfaiate vendendo roupas feitas ou íazcndas........
Abridor ou gravador...............................8	 9.-	 9."
Armarinho, em pequena escala - casa de........... 
Armarinho, em grande escala - casa de...........8/o 
Açougue - empresario de ...........................	

-	 9."
Águas gasosas, mineraes ou thermaes artiflciaes -

fabricade....................................... 	 5 0/	 4"
Aguardente - mercador em grosso ................. 	 5 0/	 4fl
Apparelhos electricos - mercador de..............5 °Iõ	 4'
Armador, sem estabelecimento ..................... 	 .-	 8."
Armador, com estabelecimento ..................... 	 5 %	 6."
Arreios naciolines e extrangeiros, objectos de viagem

e oleados - mercador de...................... 	 5	 4."
Arreios naciouaes - mercador e fabricante de, ven-

dendo outros artigos nacionaes.......... ...... 	 5	 7."

Arreios - fabricante de, vendendo só o que fabrica	 3 0/	 8."
Azulejos ou ladrilhos - fabrica de ................ .. 5 0/0 7.'

Assucar - refinação do, ou mercador ............. ..5 0/	 7.'

Assucar - mercador por grosso.....................5 0/	 6."

Amostras - escriptorio de.........................5 010	 6."

AnimatOgraPhO, cinematogtapho, lalidoscopio, pho-
nographo, kinestoscopio, graphophone, cavaili-
nhos de madeira e outros divertimentos some-
lhantes..... .................................... ...6."

Agencia de qualquer natureza .......................	 5 01.	 5.

Armas - casa especial de .......................... 	 5 01	 7..
Armas - casa de, vendendo machinas e ferragens	 5 0

/0
	 5."

Assucar - mercador em pequena escala ..........3 O/	 9.
Agrimensor ............... ..........................	 Tabelia	 B
Architecto, constructor ou empreiteiro de obras 	 »
Advogado..........................................»
Agente de companhia de seguros...................» 	 »
Agente commerclal de qualquer natureza, sem esta-

belecimento......................................» 	 »

1	 -
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Taxa pro- Classe
porcional-

Agente de banco ou casa bancaria...................» 	 »Alfaiate com

	

	 contaofficiva, trabalhando mesmo por nta
de outro ....................................... >0

R

Bengalas, chapébs de sol, ou outros objectos do
mesmo genero, fabricante ou mercador.........

Banco, agencia ou casa bancaria, ou de descontos ou
emprestimos .......................................

Bebidas artificiaes ou alcoolicas - fabricante ou
mercador em pequena escala....................

Bebidas artificiaes ou alcoolicas - mercador ou fa-
bricante em grande escala.....................

Biscoutos - fabrica de, ou m	 grandeercador em g
escala.............................................

Biscoutos fabricante ou mercador em pequena
escala........................................

Balas de confeitos - mercador ou fabr.. icant
.
e co m es-

tabelecimento...................................
Balas de confeitos - fabricante.......................
Bicyclettas - alugador ou mercador...............Barbeiro com	 cuoesospperfumarias, cartões 	 tahro-mos.....................................
Barbeiro, vendendo perfumarias ou cabel]ciras . .....
Barbeiro com mais de uma 	 icadeira, sem vender art-

goalgum.......................................... ..
..
. ...

Botequim ambulante...................
Botequim permanente.................................
Bombeiro com etabelecimento, vendendo artigos do

mesmo genero...............................
Brinquedos - casa de..............................
Banhos ou duchas - casa de.............................Bilhar, café e artigos para fumantes................
Bilhares - empresarjo 011 casa de...................Bilhares -	 aiempresario ou casa de, com mais de

dous............................................
Barbeiro com uma cadeira.............................
Cal- fabricante oumercador......................
Cambista - fazcndõ transacções sobre moeda, ou

qualquer outra semelhante.....................
Chapeus nacionaes e 	 e-extrangeiros - casa esp

cialde.......................................
Chapeus nacionaes de q 	 casaqualquer especie - 	 es-pecial de......................................
Chapeus de sol ou de cabeça - casa de - venden-

do outros objectos do mesmo genero.... ......Colchoeiro em	 ooveismgrande escala, vendendo	 u
nao...................................

Colchoeiro em pequena escala.....................Commissqes ou	 ecieconsignações de qualquer esp	 -
casa de......................................
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Taxa pro- Classe
porcional

Commissarios ou intermidiarios de compras ou de

	

negocies de qualquer natureza.................8 °Io	 - 8."

	

Confeitaria ................................. ..... . . 	 5 0/

	Confeitaria e restaurante ..... ...................... 	 5 010 5.
	Confeitaria, restaurante e jogos licites, ............	 8 a,»,

	

Cortume em grande escala, com machiniSmoS. .... 	 8 0/0	 4."

	

Cortume em grande escala, sem machinismos .... ...5 01	 6."
	Certame em pequena escala ....................... ..3 OJ	 8."

Cereaes - mercador de, não vendendo outros gene-

	

ros.........................................5 />,	 8."
Cereaes - mercador de, vendendo outros goneres e

	

molhados.......................................	 O/	 "o
Cereaes - mercador de, vendendo outros generos

	

em pequena escala, menos molhado .. ......... 	 5 0/,>	 7.'
Cereaes -• mercador em grande escala ou commia-

	

sano.... ....................................... 	 8 0/	 5."
Calçado - fabrica de .............................. .8 °I,>

Calçado - mercador e fabricante............' 	 8 0/,>	 6."
Calçado nacional -mercador e fabricante em pe-

	

quena escala ...... ..............................	 5 °/o	 8.'
Calçado - casa especial de, ou fabricante e merca-

dor de calçado nacional, ou extrangeiro, em PC-
	quena escala..................................	 01,4.

Calçado nacional - fabricante em escala minima	 3 0/>	 9.'
Ceramica, fabricando objectos de louça ............ .5 0/1

	Cerarnica em pequena escala....................... 3 0/,>	 7.'
Cafe' - comprador com escriptonio ou estabeleci-

	

mento, por conta propria ou de outro ... ...... 	 5 Jo	 3.'
Carros, carroças ou outros vehiculos - fabricante

	

de..............................................	 0/	 7..

	

Carros, carroças e outros vehiculos - concertador.	 3 01,>	 8.'
Carros, carroças ou quaesquer outros vehiculos

	

fabrica movida por qualquer motor .............8 0/,>	 4..

	

Casa de pasto .................. . ...................	 8 °/,>	 '7V'

	

Charutaria sem objectos para fumani;e...... .......	 5 °/	 8.'
Charutaria, vendendo objectos para fumantes, no

	

sendo fabricante ...........................8 0/	 7..
Cigarros ou charutos - fabricante e mercador em

pequena escala, sem outro qualquer artigo 	 5
Cigarros ou charutos - fabrica de-, vendendo a va-

	

rejo.................................... 	 0/()	 6.'.
Camisas, ceroulas ou qualquer roupa branca - fa-

	

bricade........................................	 0/	 ,'

Carne secca - mercador por grosso ou em grande

	

escala.......................................... 	 o>	 4,'

	

Couros, correias e solas - mercador   de. ...........	 8 0/,>	 7..
Coiletes e chapeus para senhoras - mercador ou fa-

	

bricante........................................8 °/	 7.•
Coiletes ou chapeus para senhoras - mercador e fa-

	

bricante ................................	 °/°	 8.'
Coiletes ou chapeas para senhoras - fab.ricante.. -

	

vendendo so o que fabrica ................ ......-	 9..
Caixas, caixinhas ou caixotes de qualquer especie -

	

fabrica de....................................... 0/	 8.'

irr

5 0/,>	 8."

8 °/
	

1."

8 %	 2."

8 0/	 1."

;5 0/	 4."

3 0/	 8.'

5 0/
5 0/	 7..

7..

5 010 	7.
3°f,>	 8.'

-	 9..
8.'

5 0/o	 9.'

3°f	 8.'

3°f,> 	 8.'

5°/,>	 6.'
Tabeila'	 B
-	 3.,'

8 %
	

4.

8	 4."

5 0/	 7.,'

8 0/,>	 5.,'

5 0/	 4.,.
3 %
	

7."

5 %
	

5.,'

1
EI

E.
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Taxa pra- Classe
porcional

Cerveja ou águas gazosas - fabrica de -com ca-
fiaras frigorifleas............................6 O/	 4.Cerveja ou águas gazosas - fabrica de - sem ca

....
ma

.
-ras frigoriflcas................................... 	 4 O/ 	 7.,

Cerveja ou aguas gazosas .-- fabrica de - em grande
escala sem carnqras frigorificas ................	 5 O/	 6.'

Carros, carroças ou qualquer outro vehiculo de alu-
guel - empresario de .............. ........... 	 -	 8.'Cocheiras do alugar animaes ou recebei-os a trato
—empresário de.................................- 	 8.'

Cate', comprador sem estabelecimento, por conta
propri ou de outro..........................Tabelia.	 B

CaIlista. mesmo sem estabelecimento................» 	 »

1)

livertimenjos de qualquer 	
.........	 .	 ..	 .

natureza, no especifi-
cados - empresarjo de.............

Drogaria...............................................
Drogaria ë pharmacia ou pharmacia e drogaria....
Diamantes - mercador em grosso,.................
Diamantes— mercador em pequena escala..........Dentista, tendo	 iadgabinete, embora associado a

outro ..........................................
Director de banco, ou de qualquer sociedade ano-

nyma, percebendo vencimentos.................
Dormentes, fornecedor de..........................

E

Escriptorio ou agencia de seguros...................
Engenho central de café ou cauna preparando Pra-

duetos de terceiros ..........................
Enenho de serra, serrando para negocio...........
Engenho ou niachina de beneficiar arroz...........
Empalhador, com	 .........estabelecimento.........
Encadernador.......................................
Escuiptor com estabelecimento....................
Escriptorio de commissões ou supprimentos sobre

ordens ou conhecimentos de despachos de mer-
cadorias....................... ................

Engenho de estabelecimentos agricolas, Preparando
productos de terceiros	 .....

	

(canna ou cate')	 ....Engenheiro civil............................................

F

Fructas extrangeiras—mercador de.................
Fazendas, armarinhos, calçados, chapêos, louça, ar-

reios, ferragens, generos aliinentieios, cal etc.,
por atacado ou a varejo em grande escala—casa
de..............................................

Taxa pra. Classe
porcional

Fazendas, armarinho, ferragens, chapêos, louça, cal-
çados, arreios, cal, generos alimenticios, molha-
dos etc., a varejo em grande escala por atacado

	

em pequena escala—casa de.................... 5 0/	 2..'

Farendas, armarinho, chapeos, calçado, louça, ar-
reios, ferragens, generos alimenticios, cal, ino-
ihados etc., somente a varejo o em grande es-

	

cala—casa de...................................8 O/	 3..
Fazendas, armarinho, chapeos, arreios, calçados,

ferragens, cal, generos alimcnticios, molhados,
louça, etc., em pequena escala ................ 	 5 °/	 8.'

Fazendas, armarinho, roupas feitas ou modas, cha-
peos, calçados, a varejo em grande escala—
casade ......... . ...............................	 8 0/	 2.'

Fazendas, armarinho ou roupas feitas—casa do 	 5 O	 3.'

	

Fazendas—casa especial de—por atacado .......... .8 O/	 2.'
Fazendas - casa especial de—a varejo em grande

escala.......... ............................... 	 5 0/	 4"
Fazendas, armarinho, roupas feitas em pequena es-

	

cala—casa de...................................5 0/	 7"
Fazendas—casa especial de—em pequena escala—a

varejo............................................	 oi
Ferragens—mercador em grande escala ............5 010

	 4,.
Ferragens—mercador em pequena escala...........5 0/0

	 6.
I"erragens—louças, objectos de phantasia e outras

mercadorias por atacado, ou a varejo, em gran-

	

deescala........................................8 0/	 1.'
Fogos de artificio—fabrica ou mercador por grosso 	 5 O/	 . 4.'
Fogos de artificio—fabricante e mercador—em pe-

quena escala ...... ..............................5 °/o

	Ferraduras—fabrica de ...... .................... ..5 0/	 7'
Ferraduras—mercador ou fabricante................ 	 3 /0	 9.'
Ferrador de animaes, com estabelecimento...; 	 3 0/0

	 9...
Fumo—mercador de—em pequena escala ...........3 0/0	 6.'
Fumo—mercador de—em grande escala, por atacado

	

ou a varejo.....................................5 O/	 4..
Ferreiro, trabalhando cons oflicina tendo officiacs..	 -	 8.

G

Gelo—fabrica de .......... ................ ........ 	 5 O/	 8.'
Generos alimenticios, nacionaes ou extrangeiros e

molhados em pequena escala—casa especial
de.............................................. 5 01	 6.'

Generos alimenticios nacionaes e molhados em pe-
quena escala .................................. .. 	 5 0/0 	 7'

Generos alimenticios, nacionaes ou extrangeiros e
molhados em grande escala a varejo—casa espe-
cialde......................................... 5 01	 3..

Gado, commissario ou intermediario de compras
de.............................................. 	 Tabelia	 B

Guarda-livros. ......................................	 »	 »

80/o	 4.'
80/o 	 L-5 OJ	 3. -

Tabeila	 B

»	 >,

o	 »

8 0/O	 4,n

-	 (1.'
0/0 	 7."
-	 8."

3 °/o	 8."5 0/0
	 8.'

8 0//o	 4.'

3°/a 	9.'
Tabeila	 B

-	 8.'

8°/a	 1..

-



5%

6 %
5%

5%

5%
5 %
3%

5%

8%

8%

3%
5%

3%
8%
6%

6%

4%
3 %

4%

8%
6%

6%

3.»
8.»

4.»
8.»°

9.»
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70
7..
8.
50

3..

1.

6.
8.

7..

5..

6.-
6.
7.
7..

2.-
5..

5..

- 240 -,

Taxa pro- Classe
porcional

Gerente de banco ou casa bancaria, 011 de qualquer
sociedade anonyma, perpebendo vencimentos.	 »	 »

íbGerente de brica, que uso seja sociedade anony-
ma, ou gerida pelo proprio dono...............» 	 »

ii

Hospedaria ou alugador de commodos ...... 
hotel de primeira ordem, tendo mais de 15 quar-

tos..............................................	 .0/	 3..
Hotel de segunda ordem, de 10 a 15 quartos........ 	 8o/o	 5..
Hotel de terceira ordem, de monos de 10 quartos; 	 5 0/	 7..

—241-

•	 Taxa pro- Classe
porcional

Lenha ou carvão—mercador com estabelecimento 	 -	 7.'
Louça, crystaes, porcelanas e christofies—mercador

de...............................................5 01	 .	 4..
Lõterias—vendedor ambulante de bilhetes de lote-

ria—mesmo por conta de outro ou de qualquer
sociedade ou firma ............ ................. 	 Tabella B

Licença annual para armazens de estoibelecimentos
agricolas, desde que forneçam exclusivamente
aos trabalhadores generos que nso sejam pro-
duzidosnelies..................................» 	 »

M

6.-

ojo	 6.-
8 0/0 	2.
8 0/0 	2.

-	 3..
-	 1.•

-	 2.
-	 1.•
5 /	 8.

-	 8.•

5°/a	 8.

n

a

1

Iliuminação—mercador de odjectos de .............
Illuininaç5o publica Ou particular pela electricidade

011 usina de energia electrica—empresario de..
Illuminaç5o publica 011 Particular de qualquer espe-cio —empresario de..............................

J

Joias—mercador e fabricante cm pequena escala.
Joias—mercador Ou lhhibcante em grande escala...
Joalheiro em grande escala.......................
Jogos de qualquèr natureza, permittidos por le.

i-
.

empresario de ..................................

K

Kiosque ou casa de comestiveis 011 bebidas.........
Kiosque, vendendo bilhetes de loteria.............

L

Loteria—agencia de.................................
Loteria—thesourarja.......................
Leite—exportador com. estabelecimento...............Leite—commissario ou intermediario de	 5oexportaç

deleite.........................................
Latas—bahus ou outros objectos de folha—mercador

ou fabricante com estabelecimento.............
Latas—balius ou outros objectos de folha-.,-merca-dor ou fabricante em pequena	 oescala, vendendo

somente o que fabrica............................

Moveis, fabrica em grande escala..................
Moveis - fabricantes em pequena escala..........
Moveis - fabricante e mercador com deposito, ven-

dendo colchões ................... ..............
Moveis usados ou não - mercador..................
Marceneiro - trabalhando por encommenda só-

mente...........................................
Musica— fabricante ou mercador de instrumentos

ou outros objectos do mesmo genero...........
Modas - casa de, ...................................
Molduras, espelhos, quadros, papeis pintados e vi-

dros - mercador................................
Madeiras nacionaes e extrangeiras— mercador de..
Madeiras nacionaes - mera dor  de.................
Madeiras e materiaes de construcçôes —fornecedor

ou mercador, ou escriptorio
Madeiras e materiaes para construcções - mercador

com serraria e officina de esquadrias...........
Materiaes para construcçoes, ferragens, ladrilhos ou

outras mercadorias - mercador em grande es-
cala............................................

Marmores (fabricantes ou mercadores de objectos
ou artefactos de marmorista.), marmorista.....

Malas, bahus e canastras, fabricante ou mercador.
Mosaicos, ladrilhos, azulejos - fabricante ou mer-

cador....................... .....................
Modista (costureira) com estabelecimento..........
Moveis - mercador e fabricante com deposito......
Marceneiro, com officina, sem machinas, com de-

posito de moveis e colchÕes.....................
Marceneiro, nas mesmas condições em menor es-

cala. ...........................................
Machina »' de qualquer especie - mercador de.....
Manteiga - fabrica de— para exportaçso..........
Meias ou camisas de meia.........................
Molhados - casa de - em grande escala ou por

atacado........................................
Molhados - casa de - em pequena escala..........
Massas alimenticias - fabricante ou mercador, em

grande escala....................................
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Taxa pro.

	

porcional	 se
Massas alimenticias, fabricante ou mercador, cm

	

pequena escala ......................... .......
	

4 0/	 8.

	

Medico.......................................... ...	 tabella	 B.Mercador ambulante de toucinho; ou de uefjos, ou

	

de fumo, ou de qualquer outro genoro	 »
Mercador ambulante de latss - vulgo folheiro 	 »	 »
Mercador ambulante do fazendas, armarinho, per-

	

fumarias em caixa ou levadas por outro meio. 	 »

Navegaçao a vapor - elupresario de...............
Navegação, não sendo a vapor, empresario de......

o

Ourives..............................................
Ourives—mercador, fabricante e concertador de

objectos • de ouro, praia e outros metaes........
Officina de costuras, tendo aié cinco costureiras...
Officina de costuras, tendo mais de cinco costurei-

ras..............................................
Officina de lavar 011 concertar chapeus de qualquer

especie ...... .....................................
Olaria, fabricando telhas e tijoilos para negocies..
Olaria, fabricando	 rodup

	

telhas, tijollos e outros 	 -
ctos .................... ......................

—243-

	

•	 Taxanpro-	 Classeporcional
Padaria, fabricando diariamente pão, roscas ou bis-

coutos................ . .................... . .....	 5 04	 7.11
	Padaria, fabricando somente pão diariamente......3 °/ 	 8.

Padaria, cuja fabricação no for diaria............3 0/

	Pharmacia............................................6 O/	 8.'

	

Photographo com estabelecimento.................5 1/0	 8.'
Photographo, sem estabelecimento, inclusivé os ama-

dores que trabalham mediante pagamento 	 -	 7•.
Photographias, retratos a oleo ou a crayon, empre-

	

sano de casa de................................5 0/	 6.'

	

Pedreira, empresario de............................- 	 6.'

	

Patinação, empresanio de casa de..................- 	 7."
	Pianos, mercador, fabricante ou alugador..........-	 7.'
	Pesos ou medidas, mercador ou fabricante ..... ....5 04	 7•a
	Productos ceramicos, mercador de ............. ......5 0/0	 7.

Polvora, dynamite ou outras materias explosivas,

	

mercador ou fabricante.........................5 0/	 6.'

	

Penhores, casa de.................................8 O/	 1.
Pianos e outros instrumentos, afinador o concerta-

dor...............................................-
Parteira diplomada.................................tabelia	 B
Presidente de banco ou de qualquer sociedade ano-

	

nyma, percebendo vencimentos.................»	 »

o

Queijos—marcador em grande escala ................ 	 .5 04	 5

R

tabeila B.

	

»	 »

	

-	 9..

5°/o

	

-	 8.'

	

-	 8.'

	

-	 7.'

	5 04	 4

IU

Phosphoros—fabrica de............................
Pregos—fabrica de...................................
Papel, de qualquer especie—fabrica de............
Papelaria, objectos de escriptorio ou livraria.....
Preparados pharmaceuticos - fabricantes de—ven-

dendo somente o que fabrica ou perfumarias..
Pharmacia, vendendo preparados proprios.........
Pesca—empresario de estabelecimento de - ou mer-

cador de peixe fresco ou salgado ou prepado
de qualquer forma em grande escala.........

Peixe—mercador ou preparador com ou sem esta-
belecimento, em pequena escala.............

Pensão, casa de—com commodo para dez hospedes.
Pensão, casa de—com commodo para mais de dez

hospedes.....................................
Pensão, casa idem—de 6 a O.....................
Padaria, fabricando roscas ou biscoutos diariamen-

te, ou pão mais de uma vez por dia, - ........

5 O/	 2.'
5 0/,	 6."
5 04	 6."
4 °Io	 7.'

-	 9.'
8 O/	 6."

-	 3.,.

5 0/0	 7.

8 °/o	 5."
5 04	 9.

8 %	 6.'

Relogios—concertador com estabelecimento, ven-

	

cendoem pequena escala......................5 0/0	 7.
Relogios—concortador 'com estabelecimento ... .... 	 -
Relogios—mercador em grande escala............... 	 e,

	

Roupas feitas—mercador em grande escala ..... .. 8 O /	 3..
goupas feitas—mercador em pequena escala.......5 04
Relogios, mercador ambulante....................tabella 	 B.

s

Selleiro ou carneiro, trabalhando sómente por en-
comnienda............... ............... .......

Selleiro ou cornieiro com estabelecimento..........	 5 »/	 8.'
Serralheiro ou torneiro • sem estabelecimento, tra-

balhando sómente por encommenda ............ 	 -	 9.'
	Serralheiro ou torneiro com estabelecimento...... -	 8.'

Salsichas—fabricante de, ou preparador de carnes

	

em conservas, em pequena escala..............5 04 	 8'
D.M.-16
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Taxa pro- classe
porcional

alsichas—fahricarjte de, ou preparador de carnes

	

em conservas, em grande escala ............... .5 O/	 5.
Saccos— fabrica de, de qualquer, especie, excopto

as de tecidos ........ . ...........................
Sal—mercador em pequena escala com estabeleci-

	

mento............................................5 0/	 7.
Sal—mercador por grosso ou em grande escala... 	 5 0/	 4.
Sirgueiro, com estabelecimento ......................5 01	 6.
Sabão—ou velas de sebo, fabricante ou mercador 	 5 (110 5.-
Sabonetes—Ou perfumarias, fabrica de, ou mercador 	 8 01	 1.
Sebo—fabrica de preparar sebo ou graxa ou mercador	 5 010	 ,.

Solicitador ou procurador .......................... 	 tabella li
Serraria com officina do esquadrias...................»
Serrarias.............................................» 	 »

T

Touradas—empreSario de..........................
Tintas da escrever—faliticante ou mercador especial
Tintas de qualquer especie—mercador ou fabricante
Typogruphia, exceptuadas as que só servem para

impressão de jornaes.............................
Theatros, circos ou barraquinhas—empresarios de..
Toucinho—mercador em grosso ou em grande escala
Tanoeiro, com estabelecimento.......... ...........
Taverna mercador de cerdacs, vendendo outros

geceros nacionaes, cujo capital seja inferior a
500000...........................

Tapeçarias ou objectos de ornamentação...........
Tinturaria de roupas e fazendas, tintureiro com es-

tabelecimento ........... ............ ..........
Tecidos de chias ou qualquer outro, fabrica dr.....

v

Vinho—mercador em pequena escala.......- .......
Vinho—mercador em grosso.......................
Vinagre—Íabricante de............................
Vassouras de qualquer especie— fabricante ou mer-

cador................................ .............
Vidraceiro, com estabelecimento....................
Violeiro, trabalhando só...........................
Violeiro, trabalhando com officiaes.................
Vime—fabricante ou mercador de objectos de......
Velas—fabrica de..................................
Vernizes ou oleos— fabrica de—ou mercador........
Vassouras, cestos e objectos de vime, - fabricante

ou mercador......................................

-
5°f»	 7.
5 °/»	 6."

-	 7.
-	 4..

5°/o	 .•
5 0/	 7.

8°/°	 9.-
S/	 2.

5 °/o	 7.
tabeila li

5 0/
	

7..
8 0/
	

3..
5 0/
	

8.

5 0/o
	 8.

8.
9..

5 o/»	 8.
8.

5 0/
	 4..

5 0/
	 7..

5 O/o

W e
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DECRETO N. 1.110— DE 5 DE OUTUBRO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino de N. S. do Amparo
de Baraunas, municipio de S. Miguel de GuanhaeS

O Presidente do Estado de Minas Geraes, sciente da ne-
cessidade da diffosão do ensino publico primario, resolve, do
accordo com o art. 4.* da lei n. 439, de 28 de setembro de 1006,
converter em mixta a cadeira do sexo feminino de N. S. do
Amparo do Baraúnas, municipio de S. Miguel do GuanhãOs.

Palacio Presidencial do Estado do Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 5 do outubro do 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britgo.

DECRETO N. 2.110 A —DE 9 DE OUTUBRO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo masculino da cidade de Juiz
de Fóra, regida por d. Candida Josephina de Freitas Meirol-
les.

O Presidente do Estado do Minas Goraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o artigo 4.0 da lei n. 439, de 28
de setembro do 1906, resolve, para tornar effectiva a diffc&-
são do ensino prirnario, converter em mixta a cadeira do
sexo masculino da cidade de Juiz de Fóra, regida por d.
Candida Josephina do Freitas Meireiles.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas (3eraes, em
Bello Horizonte, 9 do outubro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

ManoeZ Thomaz de Carvalho Britio.
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DECRETO N. 2.111 DE 9 DE OUTUBRO DE 1907

Restabeleco a cadeira nocturna da cidade de Diamantina

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve, na
conformidade do disposto no regulamento a que se rofe-

decreto n. 1.960, do 1906, restabelecer a cadeira no-
eturra da cidade de Diamantina,creada pela lei n. 3.116, de
188 1 , e supprimida pelo decreto a. 1.353, de 1900.

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 9 de ~abro dp 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Phomaz de Carvalho Bruto.

—249—

DECRETO N. 2.113 -DE 14 DE OUTUBRO DE 1907

Cr uma fazenda-modelo, denoiiinada « D. Antonia Augusta »,
no municipio de Leopoldina

O Presidenta do Etado de Minas Gera p , usando, da
attribniço que lhe confere o art. 57 da Constitu i

ç
ão
 
Minei

-ra,t

	Minei-
ra, o i de.conformida4e.coui o disposto na lei 438, de 24 do
setembro de 1906, roolve erêr uma fazen Ia-modelo, deno-
minada. «D. Antinia Augusta n•, muuioi.piO cio Leopoldina.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas ) GoraOs, em
Leopoldina, aos 14 de outubro do 1907.

Joo PINHEIRO DA 'SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 2.112 - DE 14 DE (7rJTUBRO DE 1907	 DECRETO N. 2.114 —DE 15 DE OUTUBRO DE 1907

Crêa o Grupo Escolar da cidade de Leopoldina 	 Cr&t o Grupo Escolar cio Barhrtccna

O Presidente do Estado de Minas Gemes, de conformi-
dade com o disposto no artigo 22, combinado com o artigo
45 do regulamento que baixou com o Decreto n. 1.960, de
16 de dezembro de 1906; considerando que é necessaria a
difusão do ensino publico primario, de accordo com os
novos methodos adoptados, resolve, para execução do dispos-
to no artigo 4.' da lei a. 439, de 28 do setembro daqueile anno,
crêar o Grupo Escolar da cidade de Leopoldina.

Palacio da Presidoncia, em Leopoldina, 14 de outubro
de 1907.

O Presidente do Esta4o do Mina q Geraes, rio c)nformi
dado com o disposto no art 22, combinado eoal o art 45
do regulamento que baixou eom o ducreto n. i»60, do 1(i do

dezembro de 1906, considoran10 que e necesar10 a wifut
do ensino publico primario, de aceordo com os novos melho-
dos adoptados, resolve, para execução do disposto no art.
4.1 da lei a. 439, cio 28 de setembro daquelle anno, crear o
Grupo Escolar da cidade de Barbacona.

Palacio da Proslileneia do Estado de Minas Geraes, em
Barbacena, 15 de outubro do 1907.

Jogo PINHEIRO DA SILVA.	 JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto,	 Manoel Thomaz de Carvalho Britto
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DECRETO N. 2.115 - DE 23 DE OUTUBRO DE 1907

Adia para 24 de fevereiro do anno vindouro a exposição de que
trata o art. 3. do regulamento que baixou com o decreto n.
2.083, de 11 de setembro ultimo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe é conferida pelo art. 57 da Constituição
Mineira, resolve adiar para 24 de fevereiro do anno vindouro
a exposição do que trata o art. 3. do régulamento que bai-
xou com o decreto n. 2.083, de li de setembro ultimo.

PaIacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bailo Horizonte, 23 de outubro de 1907.

JoXo PiNirErno DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britio.

DECRETO N. 2.116 - DE 23 DE OUTUBRO DE 1907

Restabelece a cadeira do sexo masculino do Rosario, districto do
Morro Vermelho, municipio de Caeté

O Presidente do Estado de Minas Goraes, estando scion
te de que é necessario diffndirse o ensino primario e
usando da attribnição que lhe confere o art. 4.' da lei ii.
439, do 28 de setembro do 1906, bem como do disposto no
art. 19 do regulamento a que se refere o decreto n. 1.906, de
16 de dezembro do 1906, resolve restabelecer o ensino da
cadeira do sexo masculino do Rosario, districto do Morro
Vermelho, municipio do Caeté, supprimida pelo decreto
1.353, de 17 de janeiro de 1900.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraos, em
Belio Horizonte, 23 de outub o do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho B'itto.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.
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DECRETO N.' 2.117 - DE 23 DE OUTUBRO DE 1907

Cra urna cadeira de instrucção primarià mixta no legar denomi-
nado S. João do Grarnma, districto de SantAnna do Alfie',
municipio de S. Domingos do Prata.

O Presidente ao Estado de Minas Geraes, aciente da
necessidade da difusão do ensino primario e usando da
attribuição que lhe confere o art. 4. 0 da lei n. 439, do se-
tembro do 1906, e considerando que no logar denominado
S. João do Gramma, districto de Sant'Anna do Alflé, mu.
nicipio de S. Domingos do Prata, existe um predio escolar
offereciclo pela respectiva população, para noite ser instai-
lada uma escola, resolve crear alli uma cadeira mixta de
instrucção primaria.

Palacio da Presidoncia do Estado do Minas Geraes, em
Bailo Horizonte, 23 de outubro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britio.

DECRETO N. 2.118 - DE 23 DE OUTUBRO DE 1907

Restabelece a cadeira masculina no Jogar denominado Panelleiros,
do districto de Santa Maria, municipio de ltahirade Matto Den-
tro, e a converte em mixta.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, estando sei-
ente de que é necessario diffundirso o onino prirnario, e
usando da attribuição que lhe confere o art. 4. 0 da lei n.
439, do 28 de setembro de 1906, bem como do disposto no
art. 19 do regulamento a que se refere o decreto n. 1.960, do
16 de dezembro de 1906, resolve restabelecer o ensino na
cadeira maseulinado Jogar denominado Paneileiros, do dia.
tricto de Santa Maria, municipio de Itabira do Matto Dentro,
supprirnida pelo decreto n. 1353, do 17 de janeiro do 1900,
e converter a mesma cadeira em mixta.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Goraca, em
Belo Horizonte, 23 do outubro do 1907.

1
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DECRETO N. 2.119 - DE 13 DE NOVEMBRO DE 1907

Reconhece a jtrisdicçao neste Estado cio sr. AleEander Grosso,
consul geral da Suecia no Rio de Janeiro

O Presidente do Estado do Minas Geraes tendo en vis-
ta o aviso do Ministerio das Relaçõrs Extoriore. de 25 de
outubro ultimo sob n. 21, de ter sido expedido erieqUatiLr
á nomeação dosr. Alexander Grosso, para consul gtot da
Suecia no Rio de Janeiro, resolvo reconhecer sua juíSdlC-
ção neste Estado.

Palacio da Prcsjdencia do Estado de Minas GPracF, cm
Beilo Horizonte, 13 do novembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho J3rftto.

DECRETO N. 2.121 - DE 15 DE NOVEMBRO DE 1907

Commuta em 12 annos e 10 mezes de prio sim pies a pena de
16 annos e 4 mezes imposta ao réo José Gomes da Silva

O Presidente do Estado de Minas Goraos, usando da
attribuição que lhe .é outorgada pelo 4; do art. 57 da
Coostítuição Mineira, resolve, em homenagem é data de
hoje, commutar em 12 annos e 10 mezes do prisão simples
a pena de 16 anoos e 4 mezes, imposta ao réo José GoeS
da Silva, por sentença do jury da comarca de Ponte Nova,
de 1; do junho de 1904.

Palacio da Presidenoia do Estado do Minas Gemes, em
Bello Horizonte, 15 de novembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA. SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. .120—Da 14 DE NOVEMRRO DE 1907

Crôa um ponto fiscal do segunda classe, sob a denominação de Bar-
ra do anhuassu, junto á Estrada de Ferro Victoria a Minas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo
com o art. 57 da Constituição Mineira, resolve crear um
ponto fiscal de segunda classe, denominado Barra do Ma-
nhoassi, junto á Estrada do Ferro Victoria a Minas, em
zona limitrophe deste com o Estado do Espirito Santo,
para fiscalização dos impõstos mineiros.

O Secretario das Finanças assim o faça executar.
Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraos, em

BeIJo Horizonte, 14 de novembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britio,

DECRETO N. 2.122 - DE 15 DE NOVEMBRO DE 1907

Indulta praças da Brigada Policial

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
faculdade qeo lhe é outorgada pelo § 4. do art. 57 da Con-
stituição Mineira, resolve, para commemorar a data de
hoje, indultar os soldados do 1; o 2; batalhões da Brigada
Policial, João Capistrano Goncalvos da Motta, José Ferreira
Pimentel, José Francisco Xavier, Martinho Ferreira Lopes o
Marcolino Pereira dos Santos, das penas a que estílo sujei-
tos por crime de deserção.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraos, em
Belio Horizonte, 15 de novembro do 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

à—.,
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DECRETO N. 2.125— DE 23 DE NOVE, M1IROO DE 1907

DECRETO N. 2.123 - DE 15 DE NOVEMBRO EH 1007

Indulta o capitão PauloFerrejra da Cunha e o soldaldo Affonso Ame-
ricano do Norte das penas de que estão sujeitos por crime
militar

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere o § 4.0 do art. E7 da Constitui-
ção Mineira, resolve, em homenagem á data de hoje, indul-
tar o capitão Paulo Ferreira da Cunha e o soldado Afonso
Americano do Norte das penas a que estão sujeitos por cri-
me militar.

Palacio da Presidenoja do Estado de Minas Goraos, em
BelIo Horizonte, 15 de novembro do 1907.

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino do districto de San-
ta Rita Durão, municipio de Marianna, regida por d. Maria da
Conceição da Silva Bretas.

O Presidente do Estado de Minas Goraes
'

usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4.0 da lei o. 439, do 28 do
setembro de 1906, resolve, para tornar efectiva a difusão
do ensino primario, converter em mixta a cadeira do sexo
feminino do distrieto de Santa Rita Darão, municipio de
Marianna, regida por d. Maria da Conceição e Silva Brotas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Goraos, em
Bollo Horizonte, 23 do novembro do 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thoniai de -Carvalho Brido

DECRETO N. 2.126 - DE 25 DE NOVEMBRO DE 1907

DECRETO N. 2.124 - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1907

«Indulta o soldado oManoel de Assis do resto da pena em cujo
cumprimento se acha»

O Presidente do Estado de Minas Goraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o § 4. 1 do artigo 57 da Cons-
tituição Mineira, resolve indultar o soldado do 2.° batalhão
da Brigada Policial, Manoel de Assis, do resto da pena em
cujo cumprimento se acha.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 18 de novembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

Declara em vigor, com as a1teraçes % do presente decreto, a legisla-
ção referente ao Gymnasio Mineiro, até que o governo reformo
o ensino seeundario.

O Presidente do Estado do Minas Geraos, usando da at.
tribuição que lhe couifere o art. 57 da Constituição Mineira,
decreta:

Art. l.° Continua em vigor, com as alterações do presen:
te decreto, a legislação referente ao Gymnasio Mineiro, até
que o governo, auctorizado pela lei n. 463 de 12 de setem•
bro do corrente anno. reformo o ensino secundario nas ba
ses da mesma auctorização e na conformidade da legislação
federal concernente ao assumpto.

Art. 2.' Habilitará á matricula a certidão de approva-
ção no curso primario, adõptado pela ultima reforma cia ins-
trucção.

Art. 3.' Os candidatos, não habilitados por essa fôrma,
prestarão exame do admissão perante uma commissão de
quatro lentes do Gymnasio, nomeados polo reitor, sob a pre-
sidoncia do delegado do Secretario do Interior, nomeado
expressamente p ara tal fim, e tendo não só o voto de de.
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soknpató, más ainda a faculdade do recurso suspensivo da
decisão da mesa examinadora para o referido Secretario.

Art. 4a Serão admittidos alumnos gratuitos até o nu-
mero de vinte no Externato e do dez no Internato, median
te concurso.

§ 1.0 Na época da matricula, os candidatos á gratuida de
apresentarão seus requerimentos, instruindo-os com os do-
cumentos nocessarios e com a certidão de approvação no
curso primario, constando da mesma ou de attestado da au-
ctoridade escolar competente o aproveitamento (intelllgen-
cia, applicação e procedimento) do candidato.

§ 2.0 Perante uma commissão de quatro lentes, nomea-
dos pelo reitor, presidida por um delegado do Secretario do
Interior, com direito de recurso suspensivo para o mesmo
Secretario, será apurado o grau de preparo e do aptidão dos
'candidatos nas InateMas do curso primarie, fazendo se a de•
vida classificação.

§3 O Secretario.do Interior, de accordo com a elas
sificação apurada, determinará a admissão.

§ 4. • Terão preferenoia, em egualdade de condições, os
filhos de funocionarios publicos, estadoaes ou foderaes, ten-
do estes mais de dez annos de exercicio no Estado.

§ 5. Fica mantido o direito de gratuidade dos alumnos
já, admittidos. A inhabilitação ou reprovação em alguma
materia do curso importa em perda desse direito.

Art. 5.-. Occorrendo a diviso dos alumnos de um anuo
em turmas, será designado para reger as aulas supplemen-
tares o proprio lente ou professor da cadeira desdobra-
da, que perceberá a gratifieafto estatnida em 

leis Nenhum
docente, porém, poderá ter mais de tini dÓdõbtalnêrIto o
este só poderá ser da propria cadeira.

Na hypothese de recusa ou impedimento do respecti-
vo lente ou professor, poderá ser outro designado pelo Se-
cretario do Interior.

Art. 6.. Verificada a necessidade do serem as divisões ou
subdivisões regidas por pessoal extranho a Congregação, no-
meará o governo adjuntos, com os direitos e obrigações dos
cathedraticos, percebendo a gratificação attribuida á regen.
cia do aulas supplementares, durante o tempo em que esti-
verem em exercicio. Não gozarão de vitaliciedade, mas te.
rao preferencia, a juizo do governo, para a nomeação de
substitutos e cathedraticos.

Art. 7.. A substituição se fará na forma da logislaão
emvigor, mantida a restricção do artigo 5.0 do presente de-
creto.

Art. 8:. O primeirü anuo lectivo do Externato come-
çará a 1.0 dó dezembro e se encerrará à31 de julho.
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Art. 9.. O presente regulamento, com caracter proviso-
rio, vigorará até que seja votada a lei da -União, regulando
definitivamente a matoria.

Palacio da Presidencia, em Boilo Horizonte ( 25 de novem-
bro de 1907

JoXo PINI-IxiRo DA SILVA.

Manoel Thomaz de Oarvalho Brito.

DÉCR1TO N. 2.Í27 - DE 26 DE NOVEMBRO DE 1907

Auètoriza t ehis10 de 7.8 ápõlicós do râior florninal de 1:000000

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição quê lhe onõFé õ at. 27, da lei n. 393, de 19
de stmbFo do 1904, doorotl:

Art. 1.0 O Secretario de Estado dos Negocies das Finan-
ças é auctorizado a fazer a omissão de sete mil e trezen-
tas o oito apolices nominativas de um conto de réis, dos-
tinadas ao pagamento da compra, por encampação feita, da
Estrada dó Fdrto' Müaiibífihd.

Art. 2. 0 O preço da emissão será de 84 0/0 por cada apo-
lice ou 840$000 por 1i000S000.

Art. 3•0 O Jt1t1 da aulids idI.õ dê Óitkópor cento an-
nuaes, pagos semetralmente nos mezes de janeiro e julho
de cada anuo e a amortização se fará em 30 annos, na
fôrma da legislação em vigor.

O Secretario de Estado dos Negocies das Finanças o
fará executar.

Palácio da PridéncjM dcl Éstado dê Mhias Goracs, em
Beilo Horizonte, 26 de novembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho BrUto.
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DECRETO N. 2.128 - 27 DE NOVEMBRO DE 1907

Proroga o prazo fixado no contracto de 6 de julho de 1904, com
Axel Chytraus & Comp. para a exploraç2ode diamantes no rio
Jequitinhonha.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, attendendo
ao que lhe requereram os concessionarios do contracto do
6 do julho de 1904, Axel Chytraus & Comp., para a expio-
ração do diamantes no rio Jequitinhonha, resolve proro-
gar até 31 de dezembro de 1908, o prazo estabelecido na
clausula 6.a do referido contracto para darem inicio aos tra-
balhos definitivos, ficando acceita a desistencia que fazem
Axel Chytraus & Comp. da concessão' de terrenos feita
simultanoamonte aos mesmos e a Nelson F. Humphroy.

Palacio da Presidoncia do Estado de Minas Goraes, em
Beilo Horizonte, 27 de novembro do 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Bri€eo.

DECRETO N. 2.129 - DE 27 DE NOVEMBRO DE 1907

Crea uma fazenda-modelo, denominada «Retiro do Recreio», no diz-
tricto da cidade de Santa Barbara

O Presidente do Estado do Minas Goraos, usando da
attribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do Es-
tado, e do conformidade com o disposto na lei n. 438, de
24 de setembro de 1906, resolvo crear uma fazenda-modelo
denominada «Retiro do Recreio», no distrieto da cidade
de Santa Barbara.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 27 de novembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brieto.

—259—

DECRETO N. 2.130 —DE 27 DE NOVEMBRO DE 1907

Declara urbanas as cadeiras mixtas, isoladas, situadas nos subur-
bios desta Capital, creadas pelo decreto n. 1.585, de 15 de
março de 1903.

O Presidente do Estado de Minas Goraes, usando da
attribiiição que lhe confere o art. 57, n. 1, da Constituição do
Estado, e, de conformidade com o art. 17 do regulamento
a que se refere o decreto n. 1.960, de 16 de dezembro de
1906, resolve declarar urbanas as cadeiras mixtas, isola-
das, situadas nos suburbios desta Capital o orcadas pelo
decreto n. 1.585, de 15 de março de 1903.

Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 27 de novembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Jfanoel Thomaz de Carvalho Brilto

DECRETO N. 2.131 —DE 4 DE DEZEMBRO DE 1907

Crea uma fazenda-modelo no logar denominado - « Barra» districto
da cidade de Itapecerica

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri
buição que lhe confere o artigo 57 da Constituição' Mineira,
e de conformidade com o disposto na lei n. 438, de 24 de se-
tembro de 1906, resolvo croar uma fazenda-modelo donomi-
nada—Barra», no districto da cidade do Itapocorica.

Palacio da residencia do Estado do Minas Goracs, em
Bello Horizonte, 4 de dezembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

D. M.— :17.
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DECRETO N. 2.132 - DF 4 DE DEZEMBRO DE 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo masculino de S. Sebastião
do Grota, municipio de Ponte Nova

O Presidente do Estado do Minas Geraes, á vista do
disposto no art. 4. 0 da lei n. 439, de 28 de setembro de 1906,
o sciente da necessidade da diffnao do ensino primario no
Estado, resolve converter em mixta a cadeira do sexo mas-
culino de S. Sebastião do Grota, mllnicipio de Ponte Nova.

Palacio da Presideneja do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 4 de dezembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto

—261—

DECRETO N. 2.134 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1907

Converte em mixta a cadeira isolada do sexo feminino do districto
do Sagrado Coração de Jesus das Barreiras, municipio de S.
João Baptista.

O Presidente do Estado do Minas Ueraes, usando da attri-
buição que lhe confere o art. 4 da lei n. 439, do setembro
de 1906, e sciente de que é de necessidade a difusão do en-
sino publico primario tanto quanto possivol, resolvo ccii-
verter em mixta a cadeira isolada do sexo feminino do dis-
tricto do Sagrado Coração do Jesus das Barreiras, municipio
de S. João Baptista.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Goraes, em
Belio Horizonte, 4 de dezembro de l07.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomar de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.l33—DE 4 DE DEZEMBRO DE 1907

Converte em rnixl.a a cadeira do sexo feminino de Santo Antoniodo Passa Vinte, municipio do Ayuruoca

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
buiço que lhe confere o art. 4•0 da lei n. 439, de setembro de
1906, o scionte da necessidade da difusão do ensino publico
primarju resolve converter em mixta a cadeira, do sexo femi-
nino de Santo Antonio do Passa Vinte, municipio de Ayu-moca.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeIlo Horizonte, 4 de dezembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho BrUto.

DECRETO N. 2.135 - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1907

Reconhece o sr. Luigi Morganti como agente consular da Italia em
Ouro Fino

O Presidente do Estado do Minas Geraes, tendo em
vista o aviso do ministerio das Relações Exteriores, de 4
do corrente izez, sob n. 20, resolve reconhecer o sr. Luigi
Morganti como agente consular da Italia em Ouro Fino.

Palaeio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 7 de dezembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Br&tto.

1	 *
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DECRETO N. 2.136 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1907

Croa uma colonia agricola no districto da cidade de Itajubá, sob
a denominaç5o de «Colonia Agricola de Itajubá»

O Presidente do Estado de Minas Geraos, usando da
attribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição Mi-
neira e na conformidade do disposto no art.. L° § l.° da lei
n. 438, de 24 de setembro do 1906, resolve crear uma colonia
agricola no districto da cidade de Itajabá, sob a denomina-
ção de «Colonia Agricola de Itajubá».

Palacio da Presidencia do Estado de MinasGeraes, em
Belio Horizonte, 11 de dezembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.138 - DE 14 DE DEZEMBRO DE 1007

Croa urna cadeira do instrucção primaria para o sexo masculino
na cidade de Uberabinha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o disposto no art. 4. 0 da lei n. 439, do 28 de setem-
bro de 1906, resolve crear uma cadeira de instrucção pri-
maria para o sexo masculino na cidade de Uberabinha.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bollo Horizonte, 14 de dezembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho .Brito.

DECRETO N. 2.137 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1907

Transfere para a povoaç5o denominada—Tapera—do districto de
Almas, municipio do Curvello, a cadeira do sexo masculino
da povoação denominada—Soledade—do mesmo districto, ulti-
ma mente convertida em mixta

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 28, D. 1, da lei n. 439, de 28 do
setembro de 1906, resolve transferir para a povoação dono-
minada—Tapera—do distrioto de Almas, municipio do Cur-
veilo, a cadeira do sexo masculino da povoação denominada
—Soledade—do mesmo districto, creada pela lei a. 3.217, de
11 de outubro de 1884 e ultimamente convertida em mixta
peio decreto xi. 2.089, de 14 de setembro do corrente anno.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas eeroas, cm
BelIo Horizonte, 11 do dezembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brito.

DECRETO N. 2.139 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crêa cadeiras de instrucção primaria em diversas localidades do
Estado

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 4. da lei xi. 439, de 28 de se•
tembro de 1906, o sejento da necessidade da difusão do en-
sino publico primario, resolve crear cadeiras de instrucção
primaria nas localidades constantes da relação que com este
baixa, expedida e assignada pelo Secretario de Estado dos
Negocies do Interior, que assim o tenha entendido, faça ex-
ecutar, publicar o correr.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gomos,
em Belio Horizonte, 26 do dezembro de 1907.

JoXo PIEI-TElHO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalhõ Britto.

n
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Relação das cadeiras a que se refere o decreto
supra

Em Sant'Anna do Rio das Velhas, municipio de Ara-
guary, uma para o sexo feminino;

Em Lageado municipio de Carmo do Fractal, uma
mixta;

Em S. Francisco de Sailes, do mesmo municipio, uma do
StXo masculino;

Em Abbadia do Bm Successo, municipio do Monte Aio.
gr', uma do sexo masculino;

Em Cemiterio, municipio de Monto Carmelio, ama
fliXt;

Em Gameiloira, do mesmo municipic,uma mixta;
Na cidade do Prata, uma mixta;
Em Bom Jardim, manicipio do Prata, uma mixta;
Em S. Fraociscó de Assis da Ponto Alta, municipio de

Sacramento, uma do sexo masculino.
Na cidade de Ubèrabinha, uma do sexo feminino;
Em Santa Maria, municipio do Uberabinha, uma do

sexo masculino.
Secretaria do Interior do Estado do Minas Geraes, em

Belio Horizonte, 26 de dezembro de 1907. - Manoel Thomaz
de Carvalho Britto.
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DECRETO N 2.141 - DE 20 DE 
DEZEMBR O) DE 1907

Crôa uma escola mixta no logar denominado—Vieira—districtO de S.
Caetano da Moeda, municipio de Ouro Preto

O Presidente do Estado de Minas Geraes,asando da ai-
tribuiçao que lhe confere o art. 4.- da lei n. 439, de setem-
bro de 1906, e sciente da necessidade da difusão do ensino
prirnario, resolve crear uma escola mixta no legar denomi-
nado—Vieira— districto de S. Caetano da Moeda, municipio
de Ouro Preto.

Palacio da Prcsjdencja do Estado do Minas Goraes, em
Belio Horizonte, 26 de dezembro do 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

Mànoel Thonaaz de Carvalho Br1UO.

DECRETO N. 2.142 - 	 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crôa uma cadeira mixta no logar denominado —Gouvea, muni
cipio de Minas Novas

DECRETO N. 2.140 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Créa uma cadeira mixta de instrncçBo primaria no legar denominado
Tayobeira, municipio de Rio Pardo

O Presidente do Estado de Minas Goraes usando da
attribuição que lhe é conferida pelo art. 4. da lei n. 439,
do 28 de setembro de 190, e sciento de que a difftisão do
ensino é do necessidade, resolve croar uma cadeira mixta
do instrucção publica primaria no legar denominado Ta-
yobeira, municipio de Rio Pardo.

Palacio da Prosidoucia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 26 do dezembro do 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Qarvalhb Brito.

O Presidente do Estado do Minas Gemes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4. da lei n. 439, do seteni-
bro do 1906, e, sciente do que a diffusflo do ensino publico
primario é de necessidade, resolve croar uma cadeira
mixta do instrucção publica primaria no logar denominado
—Gouvêa—mnnieipio de Minas Novas.

Palacio Prasidencial do Estado do Minas Gemes, em
Bolio Horizonte, 26 de dezembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.143 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crêa uma cadeira mixta em Pontara.te, municipio de Theophilo
Ottoni

O Presidente do Estado de Minas Geraes,• usando da
attribuição qiie lhe confere o art., 4. da lei n. 439, do setem-
bro de 1906, o, seiente do que torna-se necossario difundir-
se o ensino publico primario, resolve crear uma cadeira
mixta em Pontarato, municipio do Theophilo Ottoni.

Palacjo Presidencial do Estado do Minas Geraes, em
Boilo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

DECRETO N. 2.144 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crêa uma cadeira mixta de instrucção primaria no districto de
Concordia, municipio de Theophilo Ottoni

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribnição que lhe confere o art. 4. da lei n. 439, do setem.
bro de 1906, e, sciente de que é de necessidade a difusão
do ensine publico primario, resolve crear uma cadeira
mixta no districto de Concordia, municipio de Theophilo Ot-
toni.

Palacio Presidencial do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 26 de dezembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.
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DECRETO N. 2.145 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crôa uma uma cadeira mixta no districto de S. Sebastião da Vi-
ctoria, municipio de S. João d'El-Rei

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o art. 4, da lei n. 49, de setembro de 1906,
e, sciente da necessidade da difusão do ensino publico pri-
mano, resolve crear uma cadeira de instrucção primaria,
mixta, no districto de S. Sebastião da Victoria, municipio
do S. João d'El-Rei.

Palacio Presidencial do Estado de Minas Geraos, em
BoIlo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thoma- de Carvalho Brrtto.

DECRETO N. 2.146 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crêa uma cadeira nocturna para o sexo masculino na cidade de S.
João d'El-Rei

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi.
dado com o disposto no art. 4.' da lei n. 439, • de setembro
de 1906, e, sciento de que a difusão do ensino publico pri.
mano é de necessidade, resolvo crear uma cadeira do in -
strucção publica primaria, nocturna, para o sexo masculino
na cidade de S. João d'El•Rei.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraos, em
Beilo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de carvalho Britto
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DECRETO N. 2.147— DE 28 DE DEZEMBRO DE 1907

Crêa urna cadeira mixta de instrucção primaria no districto de
Pinheiros, municipio da Vilia de S. Manoel

O Presidente do Estado do Minas Geraes, do conformi-
dade com o art. 4. 0 da lei n. 439, de setembro de 1906,
e, sciente da necessidade da dilTusão do ensino publico pri.
mano, resolvo crear uma cadeira de instrucção primaria,
mixta, no districto do Pinheiros, municipio cia Vilia de S.
Manoel.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Graes, om
Belio Horizonte, 26 do dezembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Br itto.
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DECRETO N. 2.149 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crêa urna cadeira mixta de instrucção primaria na Estação do
dr. Lund, municipio de Santa Luzia do Rio das Velhas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4. 0 da lei n. 439, do setem-
bro de 1906, e, suiente da necessidade da difusão do en-
sino publico primario, resolvo croar uma cadeirado instru-
cção publica primani, mjxta, na Estação do dr. Lund, mix-
nicipio de Santa Luzia do Rio das Velhas.

Palacio Presidencial do Estado de Minas GeraGa, em
Beilo Horizonte, 26 do dezembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.148 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Cra uma cadeira mixta de instrucção primaria em N. S. do
Carmo do Campestre, municipio de Caldas

O Presidente do Estado de Minas Goraes, de conformi-
dade com a attribuição que lhe confere o art. 4. 0 da lei n.
439, de setembro do 1906, e, sciento da necessidade da dif-
fusão do ensino publico pnimario, resolve crear uma cadeira
mixta de instrucção primaria em N. S. do Carmo do Cam-
pestre, municipio de Caldas.

Palacio Presidencial do Estado de Minas Goraes, em
Beilo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thómaz de Carvalho Britto-

DECRETO N. 2.150 - DE 213 DE DEZEMBRO DE 1907

Crêa uma cadeira de instrucção primaria, mixta, nocturna, na Ca.
choeira dos Macacos, municipio de Sete Lagoas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 40 dá lei n. 439, do setem-
bro je IODO, e, sciente da necessidade da difusão do ensino
publico priwario, resolve crear uma cadeira mixta, noctur-
na, de instrucção publica primaria na Fabrica do Tecidos
—Cachoeira dos Macacos—municipio de Sete Lagoas.

Palacio da Presidoncia do Estado do Minas Geraes, cm
Boilo Horizont', 26 do dezembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.151 - DE 26 DE DEZEMBRO ria 1907

Crêa uma cadeira mixta de instrucção primaria na estação de Ge-
ieral Carneiro, municipio de Beilo Horizonte

c O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere o art. 4. da lei D. 439, do se-
tembro de 1906, e, scionte da necessidade da diffus.o do en
sino publico primario, resolvo crear uma cadeira de instru-
cção publica primaria, mixta, na estação de General Car-
neiro, municipio do Belio Horizonte.

Palacio Presidencial do Estado de Minas Goraes, em
Bolio Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Üarvalho Brito.

—271—

DECRETO N. 2.153 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crêa uma cadeira mixta de instrucção primaria na «Colonia da Var-
gem Grande», municipio de Beilo Horizonte

O Presidente do Estado de Minas Gemes, em conformida-
de com o disposto no art. 4. da lei n. 439, do 28 do setem-
bro de 1906, resolve crear uma cadeira mixta de instrucção
primaria na «Colonia da Vargem Grande» municipio de
Belio Horizonte.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geracs, em
Beilo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.154— DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

DECRETO N. 2.152 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crêa uma cadeira mixta de instrucção primaria na estação de Ves-
pasiano, municipio de Santa Luzia do Rio das Velhas

O Presidente do Estado de Minas Geraos, usando da at
tribuição que lhe confere o art. 4.- da lei n. 439, de setembro
do 1906, e, sciente do que lia necessidade na difusão do en-
sino publico primario, resolve crear uma cadeira mixta do
instrucção primaria na estação de Vespasiano, municipio
de Santa Luzia do Rio das Velhas.

PalaciPresidencial do Estado de Minas Goraos, cm
Bollo Horizonte, 26 do dezembro do 1907.

JoZo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de carvalho BriUo.

Restabelece a cadeira mixta da fabrica de tecidos do Cassú, munici-
pio de Uberaba

O Presidente do Estado do Minas Gcraes, usando da at
tribaição que lhe confere o art. 4. da lei n. 439, de setem-
bro de 1906, o sciente da necessidade da difusão do ensino
publico primario, resolve restabelecer a cadeira mixta da
fabrica de tecidos do Cassú, municipio de Uberaba, suppri-
mida pelo doo. n. 1.353, de janeiro de 1900.

Palacio Presidencial do Estado de Minas Goraes, em
Beilo Horizonte, 26 de dezembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Briteo.
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DECRETO N. 2.155 - nr 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crda uma cadeira mixta de instrucção primaria na fabrica de
tecidos denominada—Gabiroba—no municipio de itabira

O Presidente do Estado de Minas Goraes, usando da at-
tribuiçfto que lhe.confore o art. 4.* da lei n. 439, de 28 do
setembro de 1906, resolvo crear uma cadeira mixta de ins-
trucção primaria na fabrica de tecidos denominada—Ga-
biroba—municipio de Itabira.

Falado da Presidencia do Estado do Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.
.Manoel Thomaz de Carvalho Britio.
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DECRETO N. 2.157 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crêa uma cadeira mixta no logar denominado Pindahybas, districto
do Pequy, municipio do Pará

O Presidente do Estado de Minas Geraes,de conformida-
de com o disposto no art. 4 da lei n. 439, de setembro de
1906, e, sciente de que a difusão do ensino publico prima-
rio é do necessidade, resolve crear uma cadeira de instru-
cção publica primaria mixta, no logar denominado Pindahy-
bas, districto do Pequy, municipio do Pará.

Palacio Presidencial do Estado de Minas Geram, em
Beilo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.
.Manoel Thomaz de Carvalho Britio.

DECRETO N. 2.156 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Cra uma cadeira mixia de instrucção primaria no districio da
Serra Azul, municipio de Itaiína.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, sciente da ne-
cessidade da diffnso do ensino primario, e, usando da attri-
buição que lhe confere o art. 4. da lei n. 439, de setem-
bro de 1906, resolve crear uma cadeira mixta de instrucção
primaria no districto do Serra Azul, municipio de Itaúna

Palacio Presidencial do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2158— DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Cria uma cadeira mixta no logar denominado Cachoeira das Almas
districto de Matheus Leme, municipio do Pará

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto- no art. 4.- da lei n. 439, de setembro
do 1906, e, eciento de que a difusão do ensino publico pri-
mano é do necessidade, resolve crear uma cadeira de ins-
trucção publica primaria, mixta, no logar denominado Ca-
choeira das Almas, districto de Matheas Leme, municipio
do Pará.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA-
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.159 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Créa uma cadeira mixta no legar denominado Indayá, municipio de
Minas Novas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at.
tribuição que lhe confere o art. 4. da lei n. 439, de setem-
bro de 1906, e, sciento do que a diflusão do ensino publico
primario é de necessidade, resolve crear uma cadeira mix-
ta do instrucção primaria no legar denominado Indayá,
municipio de Minas Novas.

Palacio Presidencial do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.161 - DE 26 ji DJZEHflJtO DH 1907

Restabelece a cadeira no logar denominado ,—Cova d'AntadistrieíO
da cidade do Par

Õ Presidõnte do Estado de Minas Geraos, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4.* da lei n. 439, de 28 de
setembro de 1906, o, soiente da necessidade da difti1sO do
ensino publico primario, resolve restabelecer a cadeira do
sexo masculino do logar denominado—Cova d'Anta—distri
cto da cidade do Pará, convertendo-a em mixta.

Palacio Presidõncial do Estado de Minas GOraoS, em
Bailo 1-lorizonto, 26 de dezembro do 1907.

JoXo PlNrnauo DA SILVA.
Manoel Thomaz de' Carvalho Brilto.

DECRETO N. 2.160—DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Crda uma cadeira mixta no districto de Nossa Senhora de Nazarefh
de Cachoeira do Campo, municipio de Ouro Preto

O Presidente do Estado de Minas Geraos, de conformi-
dade com o disposto no art. 4. da lei n, 439,de 28 de se-
tembro do 1906, e scionto da necessidade da difusão do en-
sino publico primario, e do grande numero de creanças em
eiado escolar existentes em Nossa Senhora do Nazareth da
Cachoeira do Campo, municipio de Ouro Preto, resolve
crear alli uma cadeira de instrucção primaria mixta.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, em
Belo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brilto.

DECRETO N. 2.162— j)L 26 m DEZEMBRO DE 1907

Restabelece a cadeira mia ta no 1 oar d enominanado — Cam pos—diz-
tricto da Vjfia de Itauna

O Presidente do Estado de Minas Geraos. de conformi-
dade com o disposto no art. 4. da lei n. 439, de 28 de se-
tembro de 1906, e, sciente da necessidade da difusão do
ensino publico primario, resolve restabelecer a cadeira de-
instrucção publica primaria, mixta, no legar denominado-
Campos—districto da Vilia de Itaúna.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA—

.Manoel Thomaz de Carvalho Bruto.

D. M.-18
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DECRETO N. 2.163 - JE 26 DEDEZEiRO DE 1,907

Rstabelece a cadeiras mixtas do Retiro e Machado dos Pees,
municipio de La4ras

O Presidente do Estado de Minas Geraes,usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4. , da lei D. 4397 de setem-
bro de 1906, e, sciente da necessidade que ha dã. diffuo
do ensino publicomario, resolve restabelecer as cadeiras
mixas do Retiro e Macha4o dos Perdões, municipio de La-
vras, supprirnidaá pelo Doe. n. 1.353 9 de jàneiró de 1900.

Palacio Presidencial do Estado de Mina Geraes, cm
Belio Hõizonte, 2 "de dezprnbrb d 1907.

40X Pimo DA SILVA.
Jf4noez Thornaz de Carvalho .Rritto.

DECRETO N.N. 2.165—DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Restabelece a cadeira do sexo feminino supprimida pelo decreto
n. 1.353, de janeiro de 1900, na cidade de Theophilo Ottoni

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuião que lhe confere o art. 4.* da lei D. 439, de se-
tembro de 1906, o, sciente da necessidade que ha na difiu-
so do ensino publico primario, resolve restabelecer a ea-
deira do sexo feminino supprimida pelo decreto n. 1.353,
de janeiro de 1900, na cidade de Theophilo Ottoni.

Palacjo da Prosidoncia do Estado de Minas Geraes, cm
Beilo Horizonte, 26 de dezembro do 1907.

JoÃo Pn'REr1to DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Briüo.

DECRETO N. Q.164—BE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Restabelece a cadeira mixta de Polé, municipio de Theop]iijo Of-toni, supprimida pelo decreto si. 1.353,"de janeiro de 1900

O Presidentedo Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiçAo que lhé confere o art. 4.- da lei n. 439, de sõtem.
bro de .1906, e, sciente da necessidade da diffsAo do eni-
no 'publico primario, resolve restabelecer a cadeira miita
do Poté, municipio-de Theophilo Ottoni, supprimida pelo
decreto n. 1.353, de janeiro de 1900.

Palacio Presidencial do Estado de Minas Oeraes, em
BoIlo Horizonte, 26de dezembro-de 1907.

Jolo P111UMIRO DA SILVA.
Jfanoel Thoniaz de Carvalho Brjto -

DECRETO N. 2.166—DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Restabelece a cadeira mixta do logar denominado Antunes, dist:ri-
cto de Santo Antonio de S. Jogo Acima, municipio do Para

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiQo que lhe Qonfere o art. 4.: da lei n. 439, de setem-
bro de 1906, e, sciente da necessidade da difusão do en-
sino publico primario, resolve restabelecer a cadeira mixta
do logar denominado Antunes, districto de Santo Antonio
de S. João Acima, municipio do Pará.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gcraes, em
Bello Horizonte, 26 'de' dezembro de 1907.

JoXo Pnaanrao DA SILVA.

Manoel T1omaz de Carvalho Brítgo.
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DECRETO N. 2.167—DH 26 DE DHZEMBRO DE 1007

Restabelece a cadeira mixta da Barra do Cacto' nuinicipiO de San-

ta Barbara

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiQao que lhe confere o art. 4. da lei n. 439, de setem-
bro de 1906, o soiente da necessidade da difusão do en-
sino publico primario, resolve restabelecer a cadeira mixta
da Barra do Caeté, municipio de Santa Barbara, aupprimida
pelo decreto n. 1.353, de janeiro do 1900.

Palacio Presidencial do Estado de Minas GeraeS, em
Bello Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

Joo PINHEIRO DA SILVA.

fanoel Thomaz de Carvalho BriUo.
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DECRETO N. 2.169—DE 26 DE DEZEMORO nz 1907

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino do districtO de Santa
Rita Durão, , municipio de Marianfla

O Presidente do Estado de Minas Geraes, na conformi-o decretodado do art. 82, do regulamento a que se refere 
n. 1.960, de 16 de dezembro de 1906, resolve converter em
mixta a cadeira do sexo feminino do districtO de Santa Rita
Durão, municipio de Marianna.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraca, em
Boilo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JOIO PINI-IEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brittú.

DECRETO N. 2.168—DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

TraiisÉ're para o Porto do Padilha, municiplO do Serro, a cadeira
isolada, mixta de Cocós, do mesmo niuniCipio.

O Presidente do Estado de Minas GeraeS, tendo em vis-
ta a necessidade da difusão do ensino publico primariO, O,
usando da attribuição que lhe confere o art. 4. da lei n.
439, de setembro ao 1906, resolve transferir a cadeira mix-
ta de Cocós, município do Serro, para o Porto do Padilha,
do mesmo manicipio.

Palacio Presidencial do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 26 de debrzembo de 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Brtto.

DECRETO N. 2.170—DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Converte em mixtas as cadeiras constantes da relação que a
este acompanha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuião que lhe confere o art. 4. 1 da lei rt. 439, de setem-

bro de 1906, o, scionte da necessidade da difusão do ensino
publico primario, resolve converter em mixtas as cadei-
ras constantes da relação que a este acompanha.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas 11eraes, em
Belio Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

Joo PINHEIRO DA SILVA.
Manoel Tholnaz de Carvalho Britto -
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BIaçio dás cadelra,i pt4wa,ijj èo cridas cm
mixtas pelo Decreto desta data

Cadeira disttictI do sexo fominibb dó Sto Antonio do
Matipóo, municipio de Abre Campo.

Cadeira districtal do sexo feminino de Santa Barbara do
Tugurio, municipio de Barbaconà.

Cadeira districtal do sexo feminino de Piedade dos
(er es. municipib de Bomfim.	 -

Cadeira. distictal do sexo feminino de Santa Crúz
da	 guas Claras, do mesmo municipio.

Cadeira districtal do sexo feminino do Santa Luzia do Rio
Manso, do mesb mucipio.

Cacttjra districtij 10 sexo feminino do santo Antonio do
mparo, municipio de Bom Successo.

Cadeira districtal do sexo feminino do S. João da Pon
te, municipio do vila Brasiliá.

Cadeira districtal do sexo fminino de Monte Beilo,
municipiodo Cabo Verde.

Cadeira districtal do sexo feminino de Roças Novas, mu-
nicipio de Caoté.

Cadeira districtal do sexo feminino de S. Gothardo, mii-
nicipio de Carmo do Paranahyba.

Cadeira districtai do sexo feminino de Conceição do
Laranjal, municipio de Catsguazes.

Cadeira districtal do sexo feminino do Porto de Gua.
nhães, municipio da Conceição.

Cadoira districtai do sexo feminino do Ponte do Paraúná;
municipio de Curvelio.

Cadeira districtal do sexo feminino do Santo Antonio da
Lagoa, do mesmo municipio.

Cadeira districtal do sexo feminino de Inhahy, mii-
rlicipio de Diamanlina.

Cadeira districtai do sexo feminino de N. S. da GIoria
pó mesmo municipio.

Cadeira districtal do sexo feminino de Neoessidades
do Rio do Peixe— mnnicipjo de Entre Rios.

Cadeira districial do sexo feminino do Rio de Pedras,
municipio de Estrela do Sul.

Cadeira distrjctal do sexo feminino do Pains, munici-pio da Formiga.
Cadeira districtal do §õó fníinino de Pirangussú, mu

nicipio de Itajubá.
Cadeira urbana do sexo feminino de Itapecerica, croa-

da pelo Conselho do Governo, de 27 de março de 1828.
Cadeira districtal do sexo masculino de Bom Jesus da

Pedra do Indayã, municipio do Itapecerica.
Cadeira districtal do sexo feminino de Ftatiayússu, mii-

nicipio do Itaúna.

—81 -

Cadeira districtal do sexo feinihino d Sa'nt'Ànna do
Deserto, municipio de Juiz de Fóra.,

Cadeira districtal db sexo feminino de S. Sebastião da
Chacara, do mesmo municipio.

.Cadeira districtal do sexo feminino de Maoaia, municipio
de Lavras.

Cadeira districtal do sexo masculino do Rosario, do
mesmo monicipio.

Cadeira districtal do sexo feminino de Rio Pardo, muni-
cipio de Leopoldina.

Cadeira districtal do sexo feminino do Thehae, do mesmo
municipio.

Cadeira districtal do sexo feminino de Camargos, muni-
óipio de Marianna.,

Cadeira districtal do sexo masculino de Engenho Novo,
municipio de Mar de Hespanha.

Cadeira districtal do sexo lminino de Soledade, muni-
cipio de Mar de Hespanha.

Cadeira districtal do sexo feminuiib de Calçara, municipio
de Minas Nóvas.

Cadeira.districtal do sexo feminino de Conceição da Ex-
trema, municipio de Montes Claros.

Cadeira districtaldosexo feminino do S. Antonio do
Poquy, municipio do Pará.

Cadeira distriptal do sexo masculino do Guarda-Mór,
municipio de tarcatú.

• Cadeira distrital do sexo feminino de Sant'Aflna. do
Alegres, do mesmo municipiO.

Cadeira districtal do sexo feminino de Sant'Anna do
Paranahyba da Barra do Espirito Santo, municipio de Pa-
tos.

Caira Ii ijcta'1 d 'seio fdbiiilno de Cdnbiçã o do Pom
péo, municipio de Pitanguy.

Cadeira districtal do sexo feminino de S. José do Picii,
municipio do Pouso Alto.

Cadeira districtal do sexo feminino de S. Antonio de Ita-
verava, municipio de Queluz.	 -

Cadeira urbana do sexd feminiho de Saliria, creada pela
lei 3.693, de 6 de ,junho de 1889.

Cadeira districtal do sexo feminino do Capão Redondo
municipio de S. Francisco.

Cadeira districtal do sexo mascúuirft de S. FrãnóiSco
do Onça, municipio de S. João d'El-Rei.

Cadeira districtal do sexo feminino de Santa Barbara,
iniinicipio de S. João Nepomucono.

Cadeira districtal do sexo feminino do Dores do Giia-
nhãOs, municipid Io S. Migiibi do Guanhães.

Cadeira urbatia do sexo feminino de Santa Rita da Ex-
rema-

o
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Cadeira distrietal do sexo feminino de Sant'Anna do Sapé,
municipio de Ubá.

Cadeira districtal do sexo feminino do Espirito Santo do
Pontal, manicipio da Varginha.

Secretaria do Interior, em Beilo Horizonte,21 de dezem-
bro de 1907. —Manoel Thomaz de Carvalho Britto.

DECRETO N. 2.171—DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Converte em cadeira do sexo feminino a mixta de Santa Maria, mu-
nicipio de S. Pedro de ljherabin)ia

O Presidente do Estado de Minas Gorace. usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4.° da lei n. 439, de 28 dosetembro de 1906, resolvo converter em cadeira do sexo femi-
nino a mixta de Santa Maria, municipio do S. Pedro do Ubo-
rabinha.

Palacjo da Presjdeneja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 26 de dezembro do 1907.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA

Manoel Thomaz de Carvalho Brjgto.

DECRETO, N. 2.172—PE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Converte em cadeira do sexo feminino a mixta de S. Francisco (IQAsis da Ponte Alta, municipio do Sacramento

O Presidente do Estado de Minas Gerae2, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 40 da lei n. 439, de 28 desetembro de 1906, resolve converter em cadeira do sexo fe-
minino a mixta do S. Francisco de Assis da Ponte Alta, me-
nicipio do Sacramento.

Palacio da Presidenoja do Estado do Minas (ieraes, em
BeBo Horizonte, 26 de dezembro do 1907.

JoXo PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de Carvalho Britto.
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DECRETO N. 2.173—DE 26 DE DEZEMIIItO DE 1967

Converte em cadeira do sexo feminino a mixta de Abbadia do Bom
Successo, municipio de Monte Alegre

O Presidente do Estado do Minas Geraos, usando da at-
tribuiçAo que lhe confere o art. 4. 0 da lei n. 439, do 28 de
setembro de 1906, resolve converter em cadeira do sexo fe-
minino a mixta de Abbadia do Bom Successo, munioipiO de
Monte Alegre.

Palaciá da Prosidoncia do Estado de Minas Geraos, em
Boilo Horizonte, 26 de dezembro de 1007.

JoXo PINHEIRO DA. SILVA

Manoel Tho,naz de Carvalho Britlo.

DECRETO N. 2.174—DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Converte em cadeira do sexo feminino a mixta de S. Francisco de
Salies, mnnicipio de Carmo do Fructal

O Presidente do Estado de Minas Geras, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 4. 0 da lei n. 439, do 28 de
setembro de 1906, resolve converter em cadeira do sexo fe-
minino, a mixta de S. Francisco do Sailes, municipio do Car-
mo do Fractal.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Goraos, em
Bello Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JoXo PIEHEJItO DK SILVA.

Manoel ThornaI de Carvalho Brito.

r.
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DECRETO N 2.175—DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Supprime escolas isoladas na cidade da Campanha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que ,lho confere  art.57 da Constituição do Es-
tado, considerando que, com acreação do, grupo escolar a

4ade da Campanha desappareeou afli a neessidade, do
colas io1adas, resolve, deaccordo,.co o . art. 23,,

ni	
pargra-

pho uo, do regulamento n. 1.960, de 16 de,dezembro4e
1906, Supprimir as cadeiras dos sexos masculino e feminino
daqtiella !odalidkde

Palacio da Proidnia do Éaèio de Ilin
Beilo Horizonte, 26 de dezembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz de carvalho Brit/.o.

DECRETO N. '2.177—DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Supprime escolas isoladas na cidade de Diamantina

. 1 0 Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiço que lhe confere o art. 57 da Constituição do Estado,
considerando que com a creação do grupo escolar de Dia-
inantina desap pareceu alli a necessidace de escolas isola-
das, resolve, de accordo com o art. 23, paragrapho unico,
do regulamento n. 1.960, de 16 de dezembro de 1906, sup.
ptimir naqueila localidade uma cadeira do sexo feminino e
duas inixtas.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, Belio
Horizonte, 26 do dezembro de 1907.

JOÃO PINHEIRO DA SILVA.

Manoel Thomaz -le Carvalho Brit€o.

DECRETO N. 2.176 —DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Supprime cadeiras de instrucção primaria

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
:1 tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do

Estado, considerando que com a creação de grupos escola-
res na cidade de Pitnguy; e nas vilias do Passa: Quatro e S.
Caetano da Vargem Grande desapparoceu alli a necessi-
dade de .,cadeiras - isoladas, resolve, de accordo com o art.
23, paragrapho unico, do regulamento n. 1.960. de 16 de de-
zembro de.1906, .supprimir as seguintes cadeiras

Na cidade de Pitangny duas do sexo masculino e duas
do sexo feminino; na '1llã de Passa Quatro uma dó sexo fe-
minino e uma do sexo masculino; na villa de S. Caetano
da Vargem Grande uma do sexo masculino.

Palacio. da Iresideneia do Estado de Minas Geraes, Bello
HoHrite, 26 aè dizembií aó 1907.

JOÃO PiNffqÍRo DA SILVA.

Manoel Thoma.r de Carvalho Britio.

--
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