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xllno •............... ' •..........•.....•.•...

N. 2.418-Decreto de 9 de fevereiro de 100'J.-Crea uma
cadeir:!: de instrucção primaria para o sexo
~asculmo na estação de Vespasiano, municí-
pIO de Santa Luzia do Rio das Velhas .

N. 2.419-0ecreto de O de fevereiro de 100(J.-Converte
em Cladeira do sexo feminino a mixta da es.
t~ção de ."espasiano, municipio de Santa Lu-
ZIa do RIO das Velhas ................••...

N. 2.420-Decreto de!) de fevereiro de 1000.-Crea uma
3.' cadeira de instrucção primaria para o
sexo masculino na cidade de Queluz .•..••.

N. 2.421-Decreto de !) de fevereiro de 1909.-Crea Ullla
cadeira mixta de instrucção primaria no
logar denominado Merces do Alto dos 'l'I'es
Irmãos, no districto de Jesus, Maria .. Jose'
da Boa Vista, municipio de Ouro Preto .....

N. 2.422-Decreto de 12 de fevereiro de 1900.-Approva
a.s lnstrucções para a fiscalização das lote-
rIas estadoaes..... .....•.............. .. ••

N. 2.346-A-Oecreto de 2 de janeiro de 190\1.- Crea Of'
pontos fIscaes de Pirapóra, Dores do Rio
Preto e S. Miguel de Guachima .•...•...••

N. 2.423-Decreto de 12 de fevereiro de 1009.-A pprova
o regulamento da Directoria da Viaçllo,
Obras Publicas e Industria ....•..........••

N. 2.424-Decreto de 12 de fevereiro de l!lO!I.-Abre um
credito supplementar de 20:\l7i'i$!I79á rubrica
n. XIV, li 2." da lei de orçamento n. 4,0, de
14 de setembro de 1907............. .. ...••

N. 2.42fo-Decreto de lG de fevereiro de H)09.-Crea uma
cadeira mixta de instrucçãO primaria no
logar denominado «gmygdios" districto de
l\1irahy, no municipio de Cataguazes ..•..•. '

N. 2.426-Becreto de lG de fevereiro de l!"lOO.-Supprime
as escolas ilioladas dn cidade de Passos .....

N. 2.427-0ecreto de 16 de fevereiro de 1909.-Converte
em uma só mixta as cadeiras dos sexos mas.
c~lino e temi~in~ do Bairro dos Pintos, da
CIdade da ChrlstlDa ....••..........•........

L • 2.42B-Decreto de 21 de fevereiro de 1909.-Perdoa aos
reus Jolto Ignaclo Pereira, Francisco de
Paula, Rita Or&sllana do Nascimento, Jose'
" 1Iel no OUV$ Urb 10 u uato !lo
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Amaral, Faustino Rascado e Jose' Cordeiro
o resto das penas em cujo cumprimento se
acham .•.•............................ " ....•

N. 2.42\I-Decreto de 24 de fevereiro de IOUU.- Indulta
praças da Brigada Policial ......••.••..•••.

N. 2.43l)-Decreto de 2S de fevereiro de 1909.-Abre um
credito supplementar de 227:6;,3$810 á. rubri-
ca «Soccorros P nblicos., da lei n. 470, de
14 de setembro de \D07 .•••••..••••••.•.••••

N. 2.431-Decreto de 2i'i de fevereiro de 1909.-Crea uma
cadeira de instrucçílo primaria para o sexo
masculino em Bom Jesus da Pedra do Indayá.,
município de Itapecerica ....•..•....•.•...•

N. 2.432-Decreto de 25 de fevereiro de 190!J.-Crea uma
~egunda cadeira de instrucçllo primaria para
o sexo feminino na cidade de Mar de Bes-
panha ....••........•........•....•...•• '" ..

N. 2.,133-0ecreto de 25 de fevereiro de \(J09.-Restabe-
lece a cadeira mlxta de instrucção primaria
do logar denominado Ramalhete, municípIO
do Peçanha ..•...•.........•.............•..

N. 2.-ta4-Decreto de 25 de fevereiro de 1009.-Supprime
diversas cadeiras isoladas de instrucç1\o pri-
maria ...•..•..•.....•.••........•.......•.•

N. 2.,I35-Decreto de 25 de fevereiro de \!J09.-Converte
em cadeira do sexo feminino a mixta de
Bom Jesus da Pedra do Inda.rá, muuicipio
de Itnpecerica •.....•......•......•.........

2.436-0ecreto de 26 de fevereiro de 1909.-Reconhe-
ce a jurisdicção neste gstado do sr. Hoger
Casement, nomeado consul geral da Gran-
Bretanha no Rio de Janeiro .

2.,j37-0ecreto de 26 de fevereiro de IDOU.-Abre um
credito extraordinario especial de i'iO:OOO",
para construcção do primeiro pavilhllo do
.Instituto Jollo Pinheiro», em Bello Bori-
zonte ....•...••.•..•.......• ' ....•........•..•

N. 2.438-Decreto de 2 de março de 190a.-Converte em
cadeira para o sexo feminino a mixta do
districto de Vera Cru1., municipio de Sa-
bará.. .• . . . . .. . . . . • . ....•....••.•.••

N. 2.439-0ecreto de 2 de março de 1909.-Couverte em
mixta a cadeira do sexo masculino do dis-
tricto de Rosario d'Alliança, muuicipio de
Piranga. • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...........••..

N. 2.440-Decreto de 5 de março de 1U0a.-Approva os es-
tatutos da Sociedade Cooperativa Agricola
de Ouro Fino .•......•....•..............•••

N. 2.441-Decreio de :-;de março de 1909..-Designa o dia
15 de junho do corrente anno pam. se reali-
l.ar nesta Capital uma cxposi~i'lO pecuaria c
agricola \, .

N. 2.442-Decreto de V de março de \!IO,",.-Crea uma ca-
deira mixta de instrucçllo primaria na po-
voaç1iO do Retiro, municipio de Sania Qui-
1eria.. .. .. . ... . ......................••...•
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N. 2.443-Decreto do 9 de março do 1909.-Crea o grupo
escolar da VilIa de Guarará .••..•.•.....•...

N. 2.444-Decreto .de 9 de .março de 1909.-Supprimo duas
cadOlras de lllstrucção primaria •.•.••.•..•.

N. 2.445-Docroto de 9 do março de 1909.-Converte em
uma só mixta a segunda cadoira do sexo
masculino, e a segunda do sexo feminino da
cidado do Boa Vista do Tromedal. ••.••....

N. 2.446-Docrcto de 9 de março do W09.-Restabeleco a
Recobedoria de Dores de Guaxupé suppri-
mindo o ponto fiscal do mesmo no~o .

N. 2.447-Decreto de W do março do WUU.-Crea o grupo
oscolar da cidado de S. Joso' do Paraiso •.•..

N. 2.44M-Decreto de ](j de março de 1909. - Supprime a
cadeira do sexo masculino do Desterro do
Desemboque, municipio do Sacramonto e
converte em mixta a do sexo feminino .. : ..

N. 2.449-Docreto de 16 de março do W09.-ReconIJece a
jurisdicçl10 neste l!;stado do sr. bar1ioFerdi-
nand vou Nordenllycht, consul da Allemanha

• no Rio do Janeiro .••...•..•••...•.•...•.•••.
l'\ .o2.45D-Decreto. do W de março do 1909.-Supprime a

cadeIra do soxo masculIno de S. Francisco
de Assis da Ponte Alta, muuicipio do Sacra-
mento e converto em mixta a do sexo femi.
nino .•.•.••.••••..•••.•......••••••.••.•...••

N. 2.451-Decreto de lü de março do 190!J.-Supprime a
cadeira do sexo masculino do Abbadia dos
Dourados, ~unicipio de Patrocinio, e con-
verte om IUlXta a do sexo feminino •..••.••

N. 2.452-Decroto de 16 de março de 1909.-Supprime a
cadeira do sexo masculino do districto de
Santa Cruz da Chapada, municipio de Minas
Novas ••..•..•.•••••.•••...•.•••....••••..•.•

N. 2.453-Decreto de 16 de março de 1909.-Transfere
para a Estaçllo de. Carv.alhos, munieipio de
Ayuruoca, a. ~adelra nllxta de Guapiara do
mesmo mulllclpIO•••••••...•.•••.....••.•.••

N. 2.454-Decreto de J() de março de 1909.-Converte enl
mixta a cadeira ao sexo feminino do dis-
tricto de S. Gonçalo de Ibituruna, munici-
pio de S. Jol1o d.EI-Rei •••..•.•..•.•••..••.

N. 2.455-Decreto de ](j de março de 190!J.- Crea uma
cadeira do sexo masculino na povoação-
Espirito Santo do Dourado - municipio de
Pouso Alegre •...••••.•••.•..•••..•••......

N. 2.456-Decreto de j(j de março de I!JO!J.-Converte em
cadeira do sexo masculino a mix ta de S.
João do Gramma, municipio do S. Domin-
gos do Prata •.••.•.•••••.•••••.•••••••..•.•

N. 2.457-Decreto do 16 do março de 1909.-Crea uma ca-
deira de instrucçl10 primaria para o sexo
masculino no districto de Santo Antonio da
Colnmna, municipio do Peçanha ••.••••••••
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N. 2.458-Decreto de 16 de março de 1909.-Restaboleco
a cadeira do sexo masculino do logar de-
nominado Figueira, municipio do Peçanha .•

N. 2.459-Decreto de 16 do março de 1909.-Crea o grupo
escolar da cidade de Santa luta do Sa-

N. 2.460-Dec~~f~hã~' i6''d~'~~~ç'd'd~'újO!i.'-::C;~~"~;~~
cadeira do instrucção primaria para o sexo
masculino no districto de Vera Cruz, muni-
cipio de Sabará ...•.•••...••.•.•••.•..••.••.

N. 2.461-Decreto de 16de março de 1909.-Crea uma ca-
deira do instrueç1'lo primaria para o Bexo
fominino em :::;.João do Gramma, municipio
de S. Domingos do Prata .......•.•.•.......•

N. 2.462-Decreto de 16 de março de I90!l.-Converte em
cadeira do sexo feminino, li mixta da Pie-
dade do ltetiro, municipio de S. Gonçalo
do Sapucahy ...•.•.•••..•....••.••.•..•.•.•.

N. 2.463-Decreto de 16 de março de I909.-Crea uma ca-
deira mixta de instrucçllo primaria na po-
voação "Ranchl1o», municipio do Santo An-
tonio da Jacutinga ........•.•..•..•.....••

K. 2.464-Decreto de I6 de março do 1909.-Supprime a
cadeira do sexo masculino do districto de
Oliveira do Itambé, municipio da Conceiçllo,
e converte em mixta a do sexo feminino ..

N. 2.465-Decroto de I9 de março de I!JO!J.-Supprime a
cadeira mixta do districto de Conceição do
Rio Manso, municipio de Diamantina ••.....

N. 2.466-Decreto de I6 de março de W09. - Supprimo a
cadeira do sexo masculino do districto de
S. José da Pedra Bonita, municipio do Abre
Campo, e converte em mixta a do sexo fe-
minino •• ' ••..•••.•...••••...••.•••... '" ..•..

N. 2.467-Deereto de lLide março de 1909.-Supprime as
cadeiras do sexo masculino dos distrietos
do Piedade dos Geraes e Santa Luzia do Rio
Manso, municipio de Bomf!IlI•...•.•...••..•

N. 2.46M-Decreto do I6 de março de I90!i.-Supprime a
cadeira do sexo masculino do distrlctO do
S. Francisco de Salles, municipio de Carmo
do Fructal, e convorte om mixta a do sexo
feminino •.•..•••..•.•••.•...•••..••.••...•.•

N. 2.469-Decroto de 16 do março de 1909.-Suppl'lme a
cadeira do soxo masculino do diBtrieto de
Barra do Pontal, municipio de Aras8uahy .•

N. 2.470-Decroto de 16 de março de 1909.-Converte em
mixta a cadeira do sexo masculino do dis-
tricto de S. João do Paraizo, municipio do
Rio Pardo .....•••..•.••....•.•..•..•••....••

N. 2.471-Decreto <le 18de março de 1!J09.-Crea ullla ca-
deira mixta do instrucção primaria no logar
denominado "Contendas", districto da Con-
ceição do Rio Verde, municipio de Aguaa.,
Virtuoaas ••..•••.•.•.••••••.•••••••• _••.•.•.•
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N. 2.472-llCCI'CIO do I!J do março do lúUO._ Concodc ao
Coronol Horacio .José Lomos ou a Empreza
quo 0110Organizar. o privilogio para ostavo-
cor no Estado a industria da consorvação do
carne por moio Jo frigoriflcos ...•..•.•....•

N. 2.4,3-Docroto do 20 de. mnrço de 190!J.-Croa um Oa-
hi~ole de Zdontillcação o de Estatistica Cri.
mmal. •...•.....•........ , ..........•..•...

N. 2.474-Docroto do 23 de março do 190!l.-COnvorto om
mixta a cadoira do soxo fominino de AI-
liança. municipio de Ztabira .....•.....••.•.

N. 2.4,5-Decroto do 23 do março do W09. _ Crea uma
cadeira de instrucção primaria para o sexo
masculino, no bairro denominado Berberia
da cidade do Pouso Alto ....••......•.•..• .'

N. 2.476-Decreto de 23 de março do l!IO!l.-Cl'ea llma ca.
doira mixta no logar denominadO-Tavares,
districto da cidado do Pará ..•..•.•.......•.

N. 2.477-Decreto de 23 do março de Z009.-Croa uma ca-
deira mixta no logar denominadO-Barreiro,
districto de Bicas, municipio do Pará .. ' ..••

N. 2.478-Decreto de 23 do março do 1009. _ Crea uma
cadeira mixta de instrucção primaria na ci-
dade de Ponte Nova ....•....•....••.......•

N. 2.nD-Decroto de 23 do mar<;o do l!Jo!J.-Crea uma ca-
deira de instruCção primaria para o soxo
feminiuo na cidade do Pará ...••....•... ,... '

N. 2.480-Deoreto do 23 ?e março de 190D.-Crea o grupo
oscolarda CIdade do Pouso Alogro ••....•...

N. 2.48t-Decroto de 23 de março de 190D,-Crea o "'rupo
escolar da villa de Poços de Caldas .• ~....•

N. 2.482-Decreto de 23 de março de !!lo9.-Crea uma ca-
deira de instrucção primaria do sexo mas-
culino na cidad,e .de Entro tUos ............•

N. 2.483-00creto de 23 de março de tOO!l._ Crea uma
cadeira mixta do instrucção primaria em
Pinhoiro, municipio do Diamantina .

N. 2.'184-Decreto de 2(j de março do 1909.-Altera o pla-
no. de IInifo!~os. dos oftlciaos o praças da
BrIgada PolIclal..... .... , .......••.......

N. 2.485-Docroto de 2(; do março do !!J09.-Croa a Dire-
ctoria da Fiscali7.açllo das rendas mineiras,
annexa á Secrelaria das Finanças .....•. '" ..

N. 2.486-Decreto de :30 do março de lDO!J._ Designa a
1Írea para habitações operarias e contém
outras diSposições ..............•......•....

N. 2.487-Docreto de 30 de março de 1909.-Crea o grupo
escolar do EspÍl.ito Santo do pontal. .

N. 2.41i8-IJecroto de 30 de março de WOl!. _ Crea UIDa ca-
deira de instrucçllo primaria do soxo mascu-
lIno no. bairro do Taquaral, municipio de
Ouro Filio .•••...••......................... '.

N. 2.48D-Decreto do 30 dI' Illal,\~o'lo l!i1)!J._ Approva a
t"lbella das contillpnCJaS '1110 se c/OI C/li ohscr_
VaI' na Bri«uda 1\llici,tl ••..••..•..•••..•....
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N. 2.490-Decreto de 27 de março do 1909.-Reponhec~ a
jllrisdicção do consul go~al da Ropubhcll
Ar~enLina no Rio de JanClro ..•...•.......•

N. 2. 491-DocJ~i~a (;~i~~ed:;~~~~ru~~i~O~~imC;~~.I:~~~ Ji~~
tricto do S. Gonçalo de Uba, mUllIclplO de
!\Iarianna • • ...•..•..•.....•....•.•.•.•..••

X. 2.4!l2-flocreto de 30 de março .de 19 9.-Regulamenta
a Secretaria do InteMor .

N. 2.4l!3 - Decroto d :lu de março de /!IOl!.- D~smembra
do Parque os terrenos comr.rehen?dos entr.e
as Avenidas Aragur)'a e rocautIns o o rI-
beirilo dos Arrudas ....•..........•...••.•..

N. 2.494-Decreto de 30 de março de 1909.-Co.nverte e.m
mixta a cadeira do sexo mascu/tno do dl~-
trÍcIO de S. Francisco do Vermelho, mUlII-
cipio de S .. 10 o do Caratinga •..•.•......

X 2.4f/5-Decreto de 30 de março de.19?9.-A~)r~ um C!~.
1 • dito supplementar de 3i7:343Q21}. a rubrIca

Instrucçilo Primaria. da leI n. 4 'O. de 14 de
setembro de 1\107,.. .. .... . .•............

N. 2.-l\16-Decroto de 30 de março do I!I(Y.!.-Crea o gruJlO
escolar do ViIIa Nova de LlIna .....••..•....

N. 2.49,-Decreto de 30 de março de WOIl.-Crea o grupo
escolar da cidade de !\Iar rle Hespanha .•.•.

N 9 .t98-De reto de 30 de lIIarço de 1909.- Reslabelec.o
• N' cadeira rio ~eJ(o ma. culino do Lucas AbaI-

xo, 111 umci pio do Serro e a con verle em
mixta .•......•..•....••.........••.•..••••••

I T. 2 41l9-Decreto de 30 do março de 190!J.-A br~ um c!e-
• , dito supjJleml'ntar uo lôll:O'.O,.;OOOa rubrica

ustento. v('stuario e curallvos dos jJresos
pobres, da lei n.170, de 14 de setumbro de
1907 ..•..•.•..•.••.••••••••••.••.............

1 • 2.500-Decl'eto <Ie aI de março de 1909. - DesmOlLbra
da primeira cadeira ria Escola ,'orma! ~a
Capital o ensino de francpz, para constItUIr
uo a cadeira especIaL .......•......•....•. :.

N. 2.501-0ecreto de 1.0 <I~ abril d' !!lOD. DcsIgn~ O,dia
W de Dlaio para a installaçao do dlstrlcto
dos Gonçalves, municlpio do S. José do Pa-
raizo.... ....••.••.... .• ..•...••.•.....•..•

N 2 50'>-Decretu de 3 do abril de ;U(f,l. I'crdÓa aos
1. • ~ reus Forl11l1alo P('feira Lopes l' Antonio

Caetano Munteiro 'ohrinhu o I osto das penas
quo estão culllprinno •...•.............••....

1 • 2.503-00cr010 ~e 3 d~ a.b~ll no WO;l.-lndulta l,ruça8
da 1lllgada I olIclal. ....•......•...•.•.•....•

N 2 504-Docroto dO 3 de abril de 1909.- Approva ~
• • balanço geral 'lu P refe~t1!ra de Bello Bono

zonte relativo ao cxer ICIO de 1908••••.••.•
N 2.505-Decreto do 3 do maio do lPOg. :- Crea uUla ca-

• deira de instrucçllo prlwal'la para o sexo
masculino districto do S. Oonçalo do Plr _
pors., JJJUlllcipio do OurvollJ:J ..• " •.•• , •..•.•
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N 2 506-Ullcreto de 2 de abril d 1909. -:- Converle em

•. cadeira do sexo feminino a mlxta de S. Gon-
çalo do Plrapora, municlplo do Curvello •.•

N. 2 507- Deereto de 3 de abril de 1009.- Restabe.le.ce a
• codeira feminina de Ayn orés, mUDlclplOde

Tlwophilo OUoni, e ~ converte em mlxta .•
N 2 507-A-Decreto de 3 de abrIl de 1009.- ~{evoga 10

•• dee. n. 2.450, de 16 de março ultImo, pe o
qual foi supprlmida a cadeira do sexo ma~-
cullno e converte om mhta a do sexo feJ!l~'
nino de S. Francisco da Ponte Alta, mUlllCI-
pio do Sacramenlo ......••.••.•.•....•••.•••

N 2 50S-Decroto de \J de abril do 190\1.-Perdoa aos reus
., Brasiliuno Ferreira do Abreu. Antonio Fran-

ciscO de Paula e Jose' Calcerom o resto das
penas em cujo cumprimento se ucham ....••

N 2.509-Decreto de 31 de abril do 1009.- Con~orte e~
• uma unica mixta as es~ola. dos soxos mas

oullno o feminino do. dI, trleto do Porto Se-
guro municipio do P 1ranga ..•....•.....••.•

N. 2 510-Decroto' de 16 de abril de I\J(J!'.- Approva. os
• Estatutos da Cooperativa Agricola MUnicIpal

da Varglnha ...•..•....•..••..•..•..•.••.•.••.•
N 2 51l-Decreto do 16de abril do lOOU.-:Approva os e~-

•• tudos na extensão d 40 1 Ilometros, para
const~ueção do 1.0 trecho da E. ~. de anta
Luzia do Caran"ola e Manhuassu •••..•••.••

2 512-Decreto de 16 de a'bril de 1909. - A~prov1 > o.s
N.. Estatutos da FederaçãO CooperatIva grl'

oola de Mar de Ilespanha •.•.•..•••.••...•••
N 2 513-Decreto de li de de abril de IU'09.-Appr~~ado

., re ulamento do «Curso l' uadament!1 e
ln~trucçilo Secundaria »j de BelIo HOrlzoute

N 2 514-Decreto de 19 de abril de V09.- Reeonrece a
• . .Iurisdicç1l0 neste E tado, do sr. .eonce

jean Albert Bodet, consul de Frlln~'a no
Rio de Janeiro ....•.•••....•......•.•.•.•..•

N 2 515-Decreto de 21 de abril de I!JOU.-Iudulta praças
., dI), Brigada Policial ••..•...•..••..•.•••.••..

N - 2 516-Ilecreto de 23 de abril do W09. -.A pprov]a ~s
.• Estatutos da Cooperativa Agrlcola [ .

Gonçalo do Sapucllhy ....•..••••...•.••••.
N. 2 517-Decreto de 27 de abril de 190U.-Abre UUl ~re.

. dito extraordinario especial <10 ?O:OOOJOOO
para installaçllo e custeio do .lnsh tu to oilo
Pinheiro» em Bello Horizonte •.•.••..••.•.•

~

N <) 518-Decrcto de 27 de abril de lU U.- (,!rea o grupo
• ~. escolar de Marianno Procoplo .•••.•••.••..••

2 r,l9-Decreto de 27 de abril do 1909.- Crea o grupo
N. .,) escolar de Mathia Barbosa •.••..•.•••.....•.
N 2 520-Docreto de 30 de abril de 1909..•.•...••••••••••
N' 2' 521-Decreto de 30 de abril de JIlOU••••••••••.•••••.

. . 2 D reto de 3 de maio de 1900. - Perdoa ao
N. 2.52 - e~eu Salathiel José Carreira o resto d.a pena

que lhe foi imposta por sentença do Jury da
~!J1arca de P ante Navu ..•••••..••••••••••••
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• 2.523-Decreto d ~ de maio de 190 .-Indulta o '01-
dados Jo Pinho Curto e Carlos Marques ••

N. 2.524-Decroto de 4 dú maio do 1909.- Reconhece o
sr. Thom z Fruncis Leonarl!os como encur-
eglldo d(l cúnslliado gel"l do Peru' durante

a ausencia do re pectivo consul .••.•••..••
N. 2.525-Decreto de I:l !te maio de 1D0~.- Adia. para 7

de setembro do corrento anno a exposição
llgro-pecllaria .......•......•....•...•.••..•

N. 2.526-Deereto dll 11 de maio de 190!J...-Cr~a uma ca-
deiru de instrucçllo primaria para o sexo
masculino elll o districto de Nossa Senhora
Mil doe Homens do Turvo, municipio do

orrO.... . . • . • •• • . . . . • .• •• . •.•.......••..•.
N. .527-0ecreto de 11 de maio do HJOlJ.-Crea. umaca-

deim nJixta de il trllcçllo primaria na colo-
nia do .J!\tobá., ffi\lniçipio de Bollo Dori-
1.011 te ~ , .....•.. . ..... . ..... .. .... .. .

N. 2.528-0ecreto do 12 de maio de 1909.- Crea as Pre-
feituras de Aguas Virtuoslls e Cllmhuquira ••

N. 2.529-Decreto d 10 do Ulllio do 1V0D.-Reorganiza 08
serviços d' . cr t ria (las Fiu nç~s ,.

N. 2.5:.lo-Decreto do 11~de luato de WUU.- Declara sem /_
etroito o doc. 11.2.470, de 16de Illl\rço de 1009 -r-

N. 2.53I-Decreto d 18 de maio d 1900.- Supprime as
cadeiras isoladas das cidades, villas e distri-
cto , onde fuuccionam grupos escolares .••..

N. 2.532-Decreto de lil de maio de]009. - Converte em
{uixta li. cadeira isolada do l'exo masçullno
do districto do S. Miguel de Ponte Nova,
lDunicipio do acramcllto .••.•.•••••.•..•.••

N. n.n33-Decreto de 18 de maio do 1900.-Cr a Ullll\ es-
col mixtll de inslrucç o IJrimaria em Agua
QuentE', municipio delUo Pardo ••.•.••••.••

N. 2.534-Decreto do 18 do maio de 1909.- Converte em
mixta a cadeira do soxo masculino d9 dis-
tricto de S. BartholoulCU, municipio de Ouro
]lreto .. , , ................•.........

N. 2.535-Decreto de 18 do maio do 1900. - Converte em
mi. Ia a cadeira do sexo feminino d Curra-
linho, municiVio de biamantina ••.••.••••••

N. 2.536-Decret<1 de j?4 de maio de WO\). - Approva OI
Estatutos d ociedade Cooperativa Agri.
cola de llicall .•.•..•....•...••• _" .•.•••...•

N. 2.537-Decroto de :24 de ml\10 de 1\109. -.- AplJrova Os
Estatutos .da, Sociedade COOPQrlltivlI' Agri-
cola dOOhVclra •..••.••••••••••••••.••.•••

N. 2.538-Decrel0 de 2;' de maio de 1909.- Crea uma ca-
o deira do' soxo feminino no districto de •

Joilo do Paraiso, município (lo Rio Pardo ...
N. 2.539-Decreto de 25 dll Illwio de mOg.-Crea uma Co\-

deira. mixta de iustrucç o primaria em Ca-
choeira. de Pagehu' municipio dQ Salin ~••

N. 2.MO-Decreto de 25 de maio de 1909. - Orea \lma ca-
deira mixta de iust, uc9ào primaria lta.
bh'a do Campol municipiQ de Ouro Pro ••••
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N. 2.541-Decreto de 25 de maio de 1909. - Convert~ em
mix1a a primeira carleira do sexo femmino
da cidade de Minas Novas ..•..••....•..••••

N. 2.542 -Decreto de 25 de maio de 1909.-Res~ab~lece a
carleira mixta de Porto Alegre, dlstrlcto do
Itinga, municipio de Arassuahy .••••••••..•

N. 2.543-Decreto de 25 de malO de I\109.-Crea o grul?o
escolar da cidade de Tres Corações do RIO
Verde ........•...••.....•......•....•.•.•....

N. 2.54t-Dec:,~t~~ ~~rI~~r~~l~ ~;x~90~~C~rl~~er~: ~f.
"ueira municilJio do Peçanha •.....•••••.•.

N 2.545 - Dec'reto d'e 28 de maio de 1909. -. Appro,:a os
.• • estatutos da Sociedade CooperatIva Agrlcola

de Caracol........... .. •..•.•....••....• : ..

N. 2.5t(j-DeC:~:~a~~d~ir~:d~03g0:J5giõõo~~:a °m~I~~~~
mentos da estação hydro.mmeual de Lam-
bary ........•..........••..............•...•.

N. 2 547-Decreto de 29 de maio de 1909.- Approva as
• Instruc ••ões para fiscalização e c?brança do

imposto mineiro sobre mercadorias exporta-
das pelo porto Je Santo~.... .. .•.... : ..•...

N. 2.548-Decreto de 31 de maio de. 190'J.-Su.~;JrIme as
cadeiras isoladas da cHlarle de 1res Cl?ra-
~õps do Rio Verrle e de \"lIla Nova de Lima

N. 2.549-DAcreto de .1.0 rle .il~nho de ~!J09-:-Crea uma c.~-
rleira lnlx1a de lOstrucçao pl'lmarla no dls-
tric10 de Barra Longa, municipio de Ma.
rianna .................•..........••• ,' ... : ..••

N. 2.550-Decreto de 4 de junh? de 190fl.- Contem dISpo'
sições sobre PrefeJt.urns ...........•........

N. 2.551-Decreto de 4 dejunho de I~~~._-Abre umocredito
sup lementar rle 4:ll::l,,,,;;dO ao li 2., n. IH,
letlra a, d~ lei n. 470, de l4 de setembro
de 1907.................... . ........••.•.•..

N. 2.552-Decreto do 12 de junho de 1909.- Reconb:ece
a jurisdicçll.o neste Estado do sr. FranCISco
Antonio de Macedo, vice.consul de Portugal
em J"i7. de Fora ....•....................

N. 2.553-Decreto de 14 de junho do 1909:-C~ea um.a c~-
deira mix.ta de mstrucçAo primarIa em Santa
habel, munlcipio rle Ouro Fino ..•...•.•....

N. 2.55t-Decreto rle l-l. de junho .le 1909. - ~rea ..nma
ca<1eira. mlxta de Instrucçll.O primarIa na
colonia do II1IjulJá......•.....•.•.••...••.•.•

N. 2.555 - Decreto de 15 de junho de 1909. - Perdôa e
cou,muta penas •......•...•......••......

N. 2.556 - Decreto de 15 r1? ju~ho de 190\!.-lnd\llta praças
da Brl"atla I ulJclal •.•.•.•...•.....••.•.....•

N 2.557-Decreto d~ 2~ de ju.nho de 1909.:-Crl?a uma c~-
• deira mixta de lIIstrucçllo primaria om Bella

Vista. munici~io de Villa Brasllia ••..•...••
N 2 558- Oecreto de;l5 de junho de 19u9. - Approva os
•.•. . estatutos da Cooperativa Agricola do ~lonto

...&oto. t'. to. t •••••••••••• to to .t' ". f ••••••••
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PAGINÁ'PAGINAS N. 2.559-Decreto (le 25 de junho rio 1909.- Approva a
Cooperativa Agricola de S. SebastiAo do

337319 Paraiso ..........•...••.•.....•.••..••....
N. 2.560-Decreto de 26 tie junho de 1909.-Desilma o dia

7 de setembro futuro para a Installaçll.o do
320 districto de S. Francisco da Ponte Alta, mu-

nicipio do Sacramento .•.•...•.....•.....•.. 338
N. 2.561-Decreto de 2(j de junho de HlU\!.- Crea uma

320 cadeira de instrucçAo primaria para o sexo
masculino na colouia Fl"allci~cu Salleil, muni-
clpio de Pouso Alegre .......•...... " .•• 33!!

321 N. 2.562-Decreto de 28 de junho de 1909.-lmpõe multa
as cessionarios do privilegio para a £'xplo-
raçllo das aguas mineraes dll S. Lourenço • 339

321 N. 2.563-Decreto de 30 de junho de !!JOG.-Crea UUla ca.
dt'ira mixta rio instrucçi10 primaria em S.
Sebastião do Paraiso ..•...••.........•....... 339

N. 2.564-Decreto de 30 de junho de 1900.-Crea uma ca.
322 deira mixta de imtrucçlO primaria em

Oayassu'. districto do Port,) de Santo An.
tonio, municiplo de Cataguazes '" ." .•. 340N. 2.565-Decreto de 30 de junho rio lOOO.- Restabeleco

:~22 a cadeira mixta de lI1attosillhos, na cldado
de S. Jollo d.EI.Rey ...........•.•....•..•• 310N. 2.566-Docreto de 30 do junho do 1909.-Crea uma Cll-

3.1 doira mixta de instru('ç:lu primaria em S.
José do Jacaré. districto de N S. do Porto
de Guanhlles, municipio rle Conceição ...... 341

332
N. 2.567-Docreto de ti de julho de 1909.- Crea uma ca.

deira mixta de iustrucçll.o primaria ('m Pal-
meiras. munlcipill de Santa Rita da r~xtroma 341332 N. 2.568-Decreto de 6 de julho do 1909 - H.e.tah(-leco a
cadeira mixta rle instrucçi10 primaria de
Can:Ja Brava, municipio rio Peçanha •....•. 342N. 2.569-Decreto de 6 de julhO de 100:l.-Supprime a. ca.33:l delra do sexo masculino do rlistricto de Cur-
ralinho, município de Diamantina ....•...•. 312N. 2.570-Deoreto de 6 de julho de 1909.- Converte em
mixta a cadeira do SeXO masculino do Ta.:l34 qU<lral, municipio de Ouro Fino •..••...••• 343

N. 2.571-Decreto do 6 de julho de 1909.-Supprime a cu-
~34 deira do sexo masculino do districto de

Bento Rodrigues. municipio do l\Iarianna ..• 343N. 2.572-Decreto de 6 de julho de 1909.-Crea o grupo
335 escolar da cidarle d.J l\Iarianna •.. ' •.•..•.•.. 344N. 2.573-Decreto de 6 de julho do 1909. - Crea o grupo
335 escolar da Villa de Silvpstre Ferraz .....•..• 344

N. 2.574-Decreto de 8 de julho de !!J09. - Crea uma. ca-
336 deira mixta de instrucçllo primnrill em S.

José do Tocantins. municito de Ubá. ...•..• 345
N. 2.575-Decreto de 13 do julho ,lo 19 9 - Dá novo re.

336 f~~f~.~~~~.~.~~i..~'. :.5.4.'•.~~ ~ .~~.~~~~~~~~~.~~ 345
N. 2.576-Decrcto de 14 de julho de 1909.-Indulta praças

33i da Brigada Policlal. •..•••.•..•.....•.••...• 349
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N. 2.577-Decreto do 15 de julho do 190n...•.•Supprirne as
cadeiras isoladas da Villa de Sylvestre For-
raz •............••................•.........

N. 2.578-Decroto de 15 de julho de 190().- $upprlme as
cadeiras isoladas da cidarIP de Marlanna ...

N. 2.57!l-Decreto de 15 do julho do lUll9,-Crea uma ca-
deira de instrucçno primaria para o sexo
masculino em .'. Jollo dl1BapucMa, dlstricto
da Conceiçllo do Laranjal, munlclpio dc Ca-
taguazes .. '. •....•....... ••.... .. ......•...

N. 2.580-Decreto de 20 de jnlho do IDO!).- Supprimo a
cadeira do se. o masculino do Jislricto de
Santo Antonio do Passa \'intEl, municipio
de Ayuruoca........... . .

N. 2.581-Decreto de 20 cio julho de 1!IO!). - Hf'stahelece
a cadeira do sexo masculino do <lis!.l'icto de
S. Romão, municlpio do S. Francisco .....

N. 2.582-0ecreto de 20 de julho de l!JOn. -- Crpa uma CH-
deira rnixta de inst.rIlC~í1oprimaria em l'in-
duca, munlcipio de Paracatu •...............

N. 2.;,83-Decreto de 23 do julho de I. O!l.-DL tribue cro-
ditos para a Secretaria do Interior, DO se-
mestre d julho a dez'illbro du H)O\J .

N. 2.5S4 - Decroto de 2. lIe j IIlho de lrlO!). - Distribue
cre(litos para as de pesa a cargo da Secre-
taria das I<'inanças, <111tant.e o semcstre de
julho a dezombro do 1\)0\1.•........•........

N. 2.;;85- Decreto de 27 de julho cle I!MI. - Crea uma
cadeira mix ta de inst.rucç o primaria no
lo!!ar denominado EngenlJO 1 o,lIeira, muni-
clpio de BeHo Horizonte : .

N. 2.586-Decret.o de 2'i de julho lIe 1008. Crea uma ca-
deira mixt.a de lIlstruc<;io primaria no uls-
tricto do Sahl.'Anna do JequÍl'Y, municipio
do Ponte Nova .............•...........•...

N. 2.:)87-Decreto de 27 de julho do 1Q00.-Crea uma ca-
deira mixta de instruc .tiO primaria na Po-
voação do PireR, dist.rict.o cio CúngO/1has do
Campo, municipio de 0111'0Ptt'to .

N. 2.588-0ecreto de 29 de julho de moa -Crea um gru.
po oscolar na ciUllllCldo Carupo DeHo.•.....

N. 2.589-0ecreto de 2;) de julho ,I 11I) Crna o :J;!'UPO
escolar da cidu't:!" de l'h"~M 'l •••••.•....

N. 2.;WO-Decrot.o de 2a dI' ,julho ,ie \'))'1. -Cr"l1 utl'a "a-
deira mixta dI' tn t ••" .. ,. I I" i"ul'ia ••m I'ie-
uade (Asylo S. 1.1117, ll.•unldplO de Ca fé, ..

N. 2.5\JI-Decret.o de 2(1do julho de HJIl9.-Cr a uma ca-
doira de instrueç o pl'imatia para o sexo
masculino na cidade d Grllo logol .

N. 2.592-Decreto de 30 de julho de 190\J.-Elem a 10:0QO$
a sub\'cnção concedida ao Collegio "alesiano,
estabelecIdo em Cachoeira do Campo ....••.
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N. 2.5H3-Decreto uo 30 de julho de 190!J.- Approvu a.

planta do povoaçllo de La"llbary, 10l'antll:da
pelo respectivo Preroit.o. para desaproprIa-
ção dos torronos necossarios á oxecuçllo das
obras de protecção ás fontes de aguas me-
dicinaes da mosma povoaçllo ......•.. " " .•

N. 2.594-0ecreto de 3 de agosto de !!JOg.-Rostabe~ece
a cadeira do sexo ma~cullno do dlstrlcto
de N. S. da Concl)içllO d'Agua Limpa, mu-
nicipio de Minas Novas ...........•.....•..•

N. 2.59:i-Oecreto de 3 do a"osto de J!lO\I.-Converto em
cadeira para o"sexo feminino u. mixta. do
districto lIo Espirito Santo da Forquilha,
municipio de Santa lUta de Cassiu..•...•..•

.N. 2.::'96-0ecrot.o de 3 de agosto de 19~1.-Crea ullla ca-
deira de instrucção primaria para o sexo
mascnlino no districto de Espirito Santo da
[<'orquilha, municipio de S.nta Rita de
Cassia .••...••.................•..........•

N. 2.597-0ecreto de 3 de agost.o de 1903.-Crea uma ca-
deira de instrúcçllo primaria para o sex~
masculino na colonia de l'heophilo OttODl,
municipio deste nomo •.....•.••.•...... , ...•

N. 2.59B-Decret.o do 3 de agosto de 1fl0!J.-Crea lima ~a-
deira mixla de instrucçlo primaria no bair-
ro denominado Barra Grande, districto da
cidado da Christina .

N. 2.5D!I-Decreto de 3 de agosto de lUO\J.-Crea uma ca-
deira mixta de instrllcçilo primaria na colo-
nia de Bom Destino, llIunicípio de Sabará. ••

N. 2.600 -Decreto do 6 de agosto de I!IO!J.-Abrc o credito
extraordinario de 50:000$ para melhoramen-
tos na estaçllo Ilydro-mineral do Cambu-
quira ....................................•

N. 2.601-Decroto de G de agosto de J!lOD.-Crea na Pro-
roitura do Cambuquira os logares do socro-
tario, procurador o fiscal .

N. 2.60!-Decreto de 6 de agosto de J(109,;-C~ncede pe;"
missão á Companhia de LactlclDlos do JIllZ
de Fora para fllllccionar no f<~stado .

N. 2.603-Decreto do 7 de agosto je 1909.-Abre o cre-
dito extraordinario de 31'10:000"para melho-
ramontos lia estaçllo II.vdro-Q.lineral de Lam-
bary .......•..... " ..............••..••.•

N. 2 60!-Decreto do 10 de 30"0510 uo 100U.-Rostaboleco
. a cadeira mixt.a "do dist.rkto de I 'ossa Se-

nhora da Couceiç:lu do lUo ~lallso, mnnici
pio lIo Diamantina .....•............•...•...

N. 2.605-Decreto do 10 de agost.) de 1000. --: CI'e~ uma
cadeira mixta de instrucção prllnarla om
Lavras Novas, munlcipio de Ouro Preto ...•

N. 2.606-Decrcto do 10 de agosto do ID09.-Re~t~~el('ce
a cadeira mixta de Chapaua, OlUnlCIPIOde
U'nro Prelo •..•..•..•.....•..••.....•....•.
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N. 2.607-Dflcreto de 10 de agosto de HJO!J.-Converte em
cadeira pal'a o sexo feminino li mixta do
diôtricto de Sant'Anna do Maral'i1has, mu-
nicipio de Pitanguy......................... 376

N. 2.608-0ecreto de lO de ag"sto <Ie ]90~).-Converte em
cadpira pa r:t o sexo feminino a mix1a da
cidade de 01'110 Mogol, regida pela profes-
sora ~larJa Flora Gonzuga.. .•... .......•. 376

N. 2.609-0ecreto de 10 cle agosto de J!)OD.- Crea uma
cadeira para o sexo masculrno do distrlCto
de Sant'Anlla de Maravilhos, municipio de
Pi1anguy. . '" ..... " .. ' ......•.•.....• 3TI

X. 2.tiI0-Decreto de' 13 rle agosto d" 1!lIJ!J._ Creu uma
cadeira mixta dê instrucçAo primaria na
eSlaç1lo cio Lafilycttl'. cidade de Queluz.... 377

N. 2.611-0ecreto de 17 de agosto de IDO!l.-Supprime a
cadeira do sexo masculino do districto de
N. S. da Conceição do Turvo. municipio de
Piranga o convert" em mixta a do sexo
felninillo da mesma localidade ........•....

N. 2.612-0ecreto de lo de ugo-to de I!/i}D._ Crea uma
cadoÍl'" do instrucç'lO primaria para o sexo
masculino IHI. Furtado de Call1pu. municio
pio de Rio 1'\ovo......•.........•..•.•...••

N. 2.613--0ecreÍ'l de 17 de a(!'ostn de 1!l09- Crl'a um ter-
cl'iro grupo l'Scldar [Jfsla Capital. .

N. 2.614-Decreto rle 17 tle agosto de HJOD.- Crra uma
cadeira mixla do instruct;ilo primaria em
Bom lJrspacho, municipio de ~anto Antonio
do Munte.... •. • •..... .... .. .........•.

N. 2.615-0ecre1.o de 17 de agosto de 1a09.-Crea uma ca-
deira mix1.a de' il struC\,llo pr'imar'ia em Li-
moeiro, lI1uniclpio de /tio Novo .

N. 2.616-00creto de 17 de 1I1::0stod" lVOD.- ere'l uma
cadeira 11Iixta de in,t rllC\~1Ioprirnal'Ja nu Fa-
brica de S. Vicente, dis1.ricto tlu Pau Grosso,
municipio de Santa Luzia tio Rio das 'elhas

N. 2.617-0ocreto de 17 do alrosto de lUOD.-Crea o gru-
po escolar do tlistricto tle Tombos do Ca-
rallgola, mlluicipio de Gilranl::lJla...•........

N. 2.618-))ecreto de 24 de agosto de ]DOU. - Crea l1lll
grupo esc:Jlar no disÍl'icto de Santo Antonio
do Pequ.v, muniCil'in do Pará ............•..

N. 2.019-Decreto de ~4 de a;:osto de 1(109. - Crea unIa
terceim cadl'il'a mixtu de imt/'ucçll pri-
maria na coloni;J Bias For "8, nesla Capital

N. 2.620-0ecroto de 24. de agosto tle ]!Ii}!I. - erea uma
cadril'u mixta tle instrucçilll [JI'iml,rill no dis-
lriclo de l:iant.'Anna do 1mbé, llJUlJicipio de
S. JulIo do Caratinga .............•.•....•...

N. 2.621-0ecroto de 24 de agosto de 1\109. - Crea 11111
grupo escolar na cidade do S .Jollo do Ca-
ra tinga •..•.••••.••.......•...•..•. " .

v

N. 2.622-0ecreto do 2ti de agosto de 1909.-Designa o dia
24 de outubro do corrente anno para ali
eleições do Ulll senador da Rel'ubJica e de
um doputado federal................. .....• 383

N. 2,fj23-Decrelo de 27 de agosto de Hl09.- Approva os
e8tat~tos da Cooperativa Agricola de Gua-
raneSI.~ '............. 384

N. 2.624-0ecroto de 27 de ugosto de 190\1.- Oá novas
instrucções para a cobrança dos Impostos
sobre ba[fagens Oll encommentlas que sahi-
rem do Estado.. .••••.••..•••.•. ..•••••••••. 384

N. 2.025-Decreto de 31 de agosto de 19O!l.-Converte em
cadeira para o sexo masculino a mixta de
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lEIS DO_ ESTADO DE MINAS GERAES

LEI N. 487 - DE 16 DE JULHO DE 1909

Conta ao dr. Benjamin l'arginy Moss o tempo em que interinamento
exerceu as [uncções de capitão-cirurgiãO do 1.' batalhão daBrigada Policial do Estado.

o povo do Estado do Minas Goraee, por seus represen.
tantea, decretou, e eo, em seu nome, sancciono a seguin.te lei:

Art. I. o. Para os efIeitos de antiguidade do posto, fica
contado ao capitão.cirurgiã.o do I.' batalhão da Brigada
Polioial do Estado, dr. Benjamin Targiny Moss, o período
de tempo decorrido desde 25 de junho de 1895 a 2 de janei.
ro de 1897, em que interinamente exerceu aqueUas (un.cções.

Art. 2.
0

• Hevogam.se as disp08i~ões em contrario,
Mando, portanto, a todas as auctoridadee a quem o 00.

nheoimento e execução desta lei pertencerem, que a cum.
pram e façam cumprir tão inteiramente como neUa socontém.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geracs, em BeIlo Horizonte, 16 de julho de 1909,

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOllIB8.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

SelIada e publicada ne~ta Secf(;laria do Interior do Eg-
tEdo 'e Ninas Geraes, Em BeIJo Horizonte, llos 16 do julho
de Ig09.- O dir£otQr, .dntCJtlio Bttledlcto Valladan, Ribeiro,
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LEI N. 4t'8 - DJ<: 16 DI<: JULIIO DE 190;)

. , d ' tiça dos termos de PiumhyConcede licebnçaI,aos funCCAlOlDyaerglOdsOCeOil~~e Tobias Antonio Rosae Ubera a, •ranC1SCO

O povo 1'0 Eslado do Minas Goraes, por .sons ropres~n'
tantos, docroton o ou, rm seu nlme, eancclOno a seguIn-

te l~~t I' Fie:} o governo auctorizlidt) a conceder a Ft~:
. A'lvos do C011 til oscrivão da (lrphãos do tormo do ~

CISCO .' a tratar ,1e saudo, O ao i!scrl.
arnhy, tre~ an~os dfd~f~n~~ PJ~arabg, Tobias Alltonlo Rosa,
;~~s d~D~~~u3o°Ji~ença, (Im pro rogação, p9.ra tratar de no.

goci~~t. 2: Revogam-se a1 disposições e~ 'contrario. _
Ma do 11'16 nto a tJdas as auctondades a quem o co

nhocim~nt~ ~ oX<lCU~AO.da roro~irlll. loi patrtoncerom'oa~es~
cumpram o façam cl1mprir tão IDt(!l\amon (\ como n
oontém. . d I t . a flloaO S3crotario da Eshdo d,)s Nogoclos o n orlOr
imprimir, public!\r o corroI'. ,

D.lda no Palacio da PrêBidoncia rlll Eitlld.l do MlOas Go,
raos, em Bello Horizonte, 16 do julh) do 1909.

WBNCESLAU BRAZ PEREIRA GOIl1E&.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

bl' d osta Secretaria do Interior. aos 16
do j~~~1:1~~9j8.~cg dire~tor, Antonio Benedicto Val/adarea
RlbeÍl'o.

LEI N.7-DE H DE AGOSTO DE HJ09, ADDIClO:\AL A CO:\~TITUIÇÃO

d C t't 'çl1O do Estado salvo o paragrapho
Substitue o art. 104 a t' ~nSq~~lcontinua em vi'ctor, e restabelece a

~~~~~n~~d~r~~~~r~ro~gf~nccioDarios publico~ do Estado.

'Nóp, os ropresontantes do povo mineiro. e~ teOnl&r~sso
t e promulgamos a segam o el.LOeislativo, rle,cro ambot\ 'd o H~ 104 da Constituição do

AI t I o FlCa SU 8 I UI o • , t' o qae 000.
Estado 'saivo o paragl'apho, unico do mosmo ar 'g ,

, tinúa em ,,:igor, pelo sogumte ;

r, Os tunccionarios publicos quo contarem mais de dez
annos de serviços ser ão aposentados pelo Presidento do Es.
tado, si o requererem, no caso de invalidez provada ou pre.sumida.

lI. Provar,sO,á a invalidez em examo ILedloo feito po-
rante o juiz de direito da comaroa da Capital do Estado, ou
de outra, ajuizo do governo, quo nomeará para peritos tres
profissionaes. ,

O exame será julgado por sentença, ouvido o ministerio
publloo, com reourso voluntario para o Tribunal da Re.lação.

m. Presumir'Bc-á a invalidez, provando o (unooionari",
palas melas de direito, ter mais de sessenta e cinco annos
de edade ou trinta e cinoo de serviços, na fôrma do n. VIII.

IV. Não poderão ser aposentados os Cunccionarios que
não tiverem assentamento em folha, os que exercerem os
oargos transitorios de commissão e os que sómente rece-
berem salarios, vencimentos diarios Oll gratificações.

V. Computar-se-á para apostntadoria:
a) O tempo de serviço prestado no exerclcio de oargos

provinoiaes ou estadoacs, da Provinoia e Estado de Minas
GeraeEl, exoluidos os moncionados no numero anteoedente.

b) O tempo de serviço prestado por Cunccionarios etIe.
ativos no exorcicio do oargos geraos antos da promulga.
ção da Constituição do Estado, que para outros fins Ihea
tenha sido ou deva ser oontado em virtude de lei anterior aesta.

VI. Na liquidação do tempo de serviço, que se tará de
conformidade com a legislação em vigor, descontar-sc-Ao
as intorrupções de exercicio, em virtude do Iicenç9, ou
por outro motivo, por mais do sris mezos em cada qua-triennio.

VII. A aposentadoria seI á concodida ccom o ordenado
ao funcoionario que tiver tr-inta ou maia anms de sorviços j
com o ordenado proporoional ao quo tiver mOnor tompo,

Os vencimentos dos funccionarios, pbra todos os etIcito3
de direito, serAo divididos em tres partes eguaes, C(nsti.
tuindo doaa o ordonado.

VIII" Ao funccionario que contar mais do trinta o cinco
annes do serviços poder á o prosidonto do Estado concedor
a aposentadoria com to(os ~s voncimentoF.

l'X. Os voncimentos da apost'ntadoria, quo t lio podorão
ser melhoradoF, serão os do cargo que o funccionario
ostiver octtlpllndo ao tempo em quo a requerer. Ii neJle
tivor tres annos do serviços liquidos ("I) j no caso contra-
rio, os do cargo anteriormente occupa do.

x. A acceitação de oommissão ou emprego Ul'o(;tivo
municipal, estadoal ou f~doral romunerado, importaI h :'1 re-
nuncia das Yllntllgons da Ilposo~tadoria.

XI. As dispo.;jções desta loi, quanto aos reqll'sitos para
a aposentadoria, ~o tompo de sorviços, a na tur( Ka dcstos o
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a08 vOnoimantos só poderll.o sAr alteradas. obsorvan"'~.se a.8
dos artp. 121, da Constituição do Estado, e 4.• da 1m addI'
o1onal n. 6, de 27 do julho do H05.

Art. 2.• O funcoionario publico que. em acto do .oxer.
cicio do respectivo clrgo, fioar impossibilihdo de contlOuar
a oxercer o mesmo cargo, ou outro, nllo obstante nlio con-
tar dez anDOS de serviço. poderá ser aposentado coro uma
terça parte dos vencimentoll.

Art. 3.° Nos vencimentos do funccionatio que, na dat
da vigencla dosta lei, não ti vcr completado trinta. annos de
o.cercicio, não será computa lia, para aposentadorIa, a gra.
titlcação ad,ticioaal «pro labore. a que so rl'ferom os arts.
256, da loi D. 375, d'o 1903, e I.• da lei D. 425, de 17 do ag03'
to de 1906.

Art. 4•• A verificação da invalidez dos Il?egistrados o
liquidação do tcmpo de serviço faNo.ão na forma da res.
pectiva logislaçll.o 000 vigor.

Art. 5.. Esta lei ontrar ú em vigor desde a data de sua
pu blicaçll.o. .

Mandamcs, portant!', a tl)das .as auctoridadeE', a quem o
conhecimonto o cxecuçàl) desta 101 pertencorem que a rxe-
cutem o façam executar o obsorvar fiel e intciramente con:o '
neUa se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estaio
de Minas Oeraes.

Sala das sessões do CODgr08so Legislativo do Estado do
Minss Oera£'s, 000 Bel!) Horizonte, aos 14 do agosto de 19ú9.

JOSB' PEDIW DltUMMOND,prcsidento do Se.
nado.

ANTONIODO PItADO Lop~s PEREIRA, presi.
dento da Caroara.

GOMEi FREIRE DE ANDRADE,l." sacriltario
dJ So ado. _

CAmLU) A UGU6TO MARIA DE BRITO, 2 •• I E'
CRETARIO1J3 SENAD~.

ZOROASTRO RODRIGUE I llE ALY ARENG.\, I.•
~ecr,.tario da C!:Imara.

A:>IERICO)FERREIR. LOPES, 2•• scoretario da
C:lm5ra,

Sallada e pu blioeda na secretaria do CongroB'o Lêglsla.
tlvo do Ellt do do MinaB Oera09, om Bailo Horizonto, aos 14
do ago8to de 1909.- O direolor, Alfredo Furst. ,
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LEI N. 4.89 - DE 9 DR PRTB~rBRI) llE 1009

Auctoriza o PresideDte do Estado a adquirir na cidade de Caetó
o terreno onde está sepultado o dr. Jollo Pinheiro da ilva.
ex-presidente do Estado e a despender a quantia de 30:000 000
com a construcçllo de um mauso)co.

I'

O po\'o do Estado de Minas Oaraos por seos representan.
tos, dooretou o ou, em seu nomo. sancciono a seguinto loi :

Árt. I,. Fica o Prosldento do' Estado auctórizado a
adquirir Da cidado do Caoté o terrono ondo repousam 08
restoR morta08 do saudoso dI'. João Pinheiro d. Silva. flX-
pre~idonto de Minas O a despender até a quantia de 30:000
com a coostrucção do mau.oléo quo guardO perpetuamente
os dcspojos torrODOS daquelle ~lmioonto mioeiro.',

Art.2 .• Revogam se I>S disposiçõos em contrario.
Mando, por,tanto, a todas 8S .auotoridades a quem o co.

nhecimonto e (xpcucilo desta lei pertenoorom, que a cum.
pram e façam cumprir tão intciramentl3 como neUa so
contém.

O Sccrotario de Estado das Fina::ças a faça impri til"
poblicsr e correr.. •

Dada no Plolaoio da Preddoncia do E~taJo de Minas 00'
r&CF,em Helio Horizonto, aos 9 do setembro l!e 1909.

'VENCESLAU BRAZ PIlRRlRA (;0~1R8.

Jusc:elúlO BarrbolQ.

Sllllad, o publicada nosta Direotoria de ViaçAo e Obras
Publioaa, em Bailo Horiz'lnto, aos g dO setombro de Hl09. -
O direct'>r, .1t.thur da Costa Guimariies.
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LEI N. 490 - DE 9 DE SETEMnRO DE IfÓ9

Fix~ e organiza ~ Força Publica para o exercicio de 1910

o povo do Estado de Minas Gerae!', por seos represen.
tantes, deoretou o 01', om seu nomo, Eancciono a Eeguin-
te lei:

Art. 1.' 1\ Brigada Policial do Estado de Mina!', no fxar.
cioio de 1910, constará de 2.000 praças do pret o 97 ofllcillCS,
formando quatro batalhões sob ns I, 2. 3 e 4, subdivididos
000 l6.companhias, com os estados,matorEs e monores, do
accordo com o q aadro aoncxo.

Art. 2: Fica o Govorno auctorizado a deepender com a
manutenção da farta publica até a quantia de dois mil qui.
nhontos e cincoenta o oito contos oitocentos e vinto o um
mil o quinhentos réts (2.558:821$500), de conformidade com
ã tabella annexa.

Art. 3•. O pessoal da força, sa::pro que o Governo jul.
gar llooossaril', pode ser olevado a 4.000 praças do prct
o respeotiva of/lcialidado, podObdo o governo contraotar
instructores militares para as ditas praças.

Art. 4: No caso do artigo anterior, o J;tovorno abrirá
um crodito extraordinario para fazor faco ás mosmas des-
pesas.

Art. 5: A auctorização ClooStsnto das I~tras r e g da
tabella annexa ontrarll. em vigor na data da publioação
desta loi.

Art. 6: O Govorn!', qU&r:do julgar nec(ssario, podeI â
enoarregar a um bacharel em diroito do elorcOr junto aOH
batalhões, com séde fóra da Capital, o cargo do auditor
da Brigada Polioial, mediante a gratificação meDfal de
200$000.

Art. 7: A Guarda Civil do. Capital do Estado será COl!!.-
posta de 120 guardas, ~endo 50 de 1." clasEe o 70 do 2.'; do
um inspoctor o do um adjunct(l, com os seguinteo venci.
mentos mensaos: guarda de 1.' clasEo, 120,'000; gU8rda do
2.' classe, 100$000; inspoctor, 350$000; adj uncto, 200$000.

Os guardas servirão £ob aI::ord(n~ do inspcctor, ficando
ro vogados o art. 3: e eeu ~ 2." da lei n. 380, do 27 de agosto
do 190L

Art. 8.' Rovogam,so as disposições em oontrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridados a quem o co-

nhecimento o u:eoução dosta lei pertencerem, que a cum.
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pram o façam oomprir tão inteiramente como nElla BO
contém.

O Secretario do Estado dos Negocias do Intorior a faça
imprimir, publicar e correr.

DoidaDO Palacio da Presidonoia do Estado do Minas, em
Bello Horizonte, 9 do setembro do 1909. .

'VENCE9LAU BRAZ PBREIRA GOMES.

E3tevão Lede de Magalhães Pinto.

SeJhda o pu blioada n<,sta Seorotal ia do Interior. aos 9
de sotembro de 1909. - O ~irector, Antonio Benedicto Va/la.
dm'e.ç Ri'.l, iro.



Tnbella da fixacão da força »ubIiN' do Estado d(~ l\linas Geraes para
. o exereicio de 1910

Yencimentos

:J.'::
'"::
Z

Cla5sitlcaçllo

<I) Pessoal da Brigada Policial:

1 Coronel com mandante ............•..•.•...•..••.•....•••.•.
1 Tencntc-coronel ~ecretario ... _.................•.•.......••
-l Tenen1es-coroneis commanduntes de batalhOes .....••.•.••.
5 Majorcs. sendo um assistente .......•..•..........•.. " .
I Capitãcs cirllrgiOe~ .............................••.•..•....
1 Capitão auditor .................•............•..•..•..•.•...

22 Capitães, sendo -1ajudantes e 1 cncarrcgado do material..
21 Tencn1es, sendo -1sccretarios de batalhão ...•••...••••.....
33 Alferes, sendo I q uarteis-mestres de ba 1alhão •... " .....••.
-1 Sargentos ajudantes ........................••..•. , '"
-1 Sargentos quarteis-mestres ............•......•....•......•.
.1 Corneteiros-mores....... .. '" ..... ' ...•.•.•..•• , ...•...••.
1 Director de musica, que pode ser paizano ....•..•..•......•
2 Mestres de musica .....•..........•..••••••.•...•...•••.••.

Por dia

2~400
:'!S400'
1:;;800

2$100

Por anno

,):3008000
4:300$000
.1:20ll8000
.1:200$000
3:6008000
3:0008000
2:400.~OOO

'Total

8:000$000
.5:300:JiOOO
21:2oo:li000
21:500$000
16:~OOSOOO
4:200$000

79:200::;000
63:000$000
!)1:200~000

3:50~:li0!l0
3:504Soo0
2:628$000
3:600$000
1:752:;;000

-o.

2()
20
20
17
81
li

no
3t

1.604

~lusicos de J.' classe ............•..............•....•....
Musicos de t.' classe ..............•.........••...........•..
~Illsicos de 3.' classe........................ .. .....••.....
Pl'Ímeiros S[lrgEmtos............••......•......•...•.••.•••.
S.egu.n~os sarg~ntos ........•.•..•........••................•
[<orrlels ' ' ....•............•......••..•......
Cabos de esquadra .....................................•..•
Corneteiros c clarins ...................••••.•.•.•......•..
Soldados ..•.......••.........•..••.•......••...•.....•......

(J) Etapa para 2. (l00 praças, a $!JOO...•..•.••••.•••••.•
c; Fardamento para t.OOO praças ..•..•..•••.•....•...
d) Gratil1caçllo a reengajados, a $200 .•.....••..••...
e) Ferrag-ern. ferragem e medicamentos para os ani-

maes da Brigada e forragem para os dos officines
montados •.........•.•.•.•...............•........

() Ajuda de custo a oftlciaes, a razão de 4$000 diarios,
quando em com missão fora da séde dos batalhões

g) Remonta dos animaes do esquadrão e dos oftlciaes
montados, inclusive 8:000$ para melhorar-se o
arreamcnto .•........•...•..........•.....•..•.

lt) Compra e eoncertos de equipamento, ar01amenio e
munição ..................•.....................

i) Aquartelamento, cnterramento, expediente e luz,
sendo 1:0008000 para cODservação da Linha de
Tiro .......•......•.............••••.....•.•...•••

Somma ..•.•••.••.••.•.•.•••••••••••••••••• '

2$uOO
l~SOO
1~700
2::;tOO
2~000
1.~OOO
1::;800
l~ioo
1';:600

14:60112000
l:l:[.jO~OOO
12:4108000
13:651$000
61:320:;;000
11:,S!'.-::500

1l1:'6!J0:;sOOO
21:00'$000

~36:j36$OOO

-657:0008000
200:UlO.7;000

30:0008000

20:000';:000

5G:OOO$OOO

20:000$000

3:000$000

51:000$000

2.558:8215;500

--

Pa.lacio da PresicIenc ia do Estado de Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos 9 de setembro de 1909.- Wences-
~ Bra~ Pereira Gome s. i
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LEI N. 491-DB 9 DB SETEMBRO DU 1909

Au~tol:~~a O Presidente do Estado a conceder licenças a diversos
funccioriarios

o povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan.
tes, deoretou e eu em seu nome sanooiono a seguinte I i :

Art. 1.° Fioa o Presidente do Estado auctorlzado a oun.
oeder as seguintes licenças:

Primeira- Ao coro)nel Franoisco de Paula Santo~, official
de registro de hypothec8s e escrivão do 1•• officlo do judio
cial e notas da comaroa de Manhuassú, de 3 annos, para tra.
tamento de saude ;

Segonda-A Aureliano Lopes Cançado, partidor, contador
e distribuidor do termo de Itaúna, d.a 2 sonos, a contar de
1•• de julh~ do corrente. para, tratar dtl negocio] ;

Terceira - A Camillo Augusto de Andrade, escri vão do
1.. ofdcio do termo do Carmo do Parnahyba, comarca I!e
Patos, de 2 annos, em pro rogação, para tratar de negocios j

Quarta - A João G•.tilllorme Ferreira-do Castro, es'
crivão de orphãos do termo de Pouso Alt". "de 2 anno~, em
prorogação, para tratamonto de sande ;

Quinta. - A José Joaquim dos Santos SIlva, escrivão do
1•• oU1cioda comarca de S. Antonio do Machado, de ~ annos,
em proroga~ão, para tratamonto de saude ;

Sexta - A Francisco Assis Costa, escrivão do judicial e
notas do termo do Pjrangu, de 2 annos, para tratar de ne.
goclos.

Art. 2.° R' egualmenta o PrOl,ideúte do Estado auoto.
rizado a oonceder lioenças:

A d. Eulina Alves d<.s Rtlis, prol~ssol a da cadeira do
sexo feminino de Jequitibá. municipio de Sete Lagolls, de 1
anno, com metado dos vencimentos, paI a tratar de 1audo j

A d. Maria Magdall'na Sarty, profeshora do grupo f:scolar
da cidade de LaVrllE',do I Iinno. com o re~poctlvo ordenallo,
para tratar de saude, e a d. Francisca Amelia de Custro
!Seves, professora da ta cadeira do sexo masculino, da cio
dade de Theophilo Ottoni, de 2 annos, sem vencimentos.

Art. 3 •• !Sa concessão de licenças remuneradas ou não
o governo observará a lei n. 307, de 13 de agosto de 1901.

Art. 4.. Revogam.se as disposições em contrario.
Mando, portanto. a todas as auctoridades a quem o co.

~hecimento e exeouçl1o desta lei pertencerem que a oum-
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pram e .filçam cumprir tl10 inteiramente como neUa SG
contém.

O Secretario de Estafo dos Negocios do Interior a laçá
imprimir, publicar o correr.

Dada no Palaeio da Presidencia do Estado de' Minas Ge-
raes, aos 9 de setembro de 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

Sollada e publicada na Secretaria do Interior do Estado
de Minas Oerlifs, em Bollo Horizonte, aos 9 de setembro
de 1909, O direetor, Antonio Benedicto Valladares Ribearo.

LEI N •. 192 - DE 9 DE SE'I'E limo DE HlOl:J

~sla~c~ec~ as con~ições do recurso para o Poder Legislativo e Ju-
dICJl~rIO~D.s lel~, ~ctos e ,decisões das Caroara! Municipaes COII-
IrarIOS a Const) hllção e as leis.

O povo do Estado de Minas (Jeraes, por SeU8 represen.
tantes, deoretou e ou, em sou nome, sancoiono a seguin.
te lei:

Art. 1.' Das lois, actos e decisões das Camaras Manioi.
paes oontrarios á Constituição ás leis. haverá recurso para
o Poder Leghlativo e para o Poder Judiciario (Lei addicio-
nal n.5. de 13 de agosto de 1903, art. 9.•).

~ 1.0 Compete a decisão do recurso:
Primeiro, ao Poder Legislativo, para decret, çlio da nulli.

dade da lei, acto ou decisão recorrida;
Sl'gundo, ao Poder Judiciario, para reparaç!o das lesões

do decreto que resultarem da execução da lei, acto ou dt-
~~ ~

~ 2.' O reCUrso ser6 interposto:
I Para o Poder Legillativo. por qualquer eleitor do mu.

niciplo, ou representante do Ministerio Publico. •
II. Para o Poder Judioiario, pelo titular do direito' lesado.
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S 3.°. O recarso será. interposto para o Poder .Legisla.
tivo:

a-No praso de 30 dias, contados da data da publicação
pela Impren9A local ou oCllclal do Estado, da lei, aoto, ou
decisão recorrida, quando intentado por qualquer eleitor do
Municipio i

h-Em qualquer tempo, quando intentado pelo ropre.
sentanto do Ministerio publico;

c-Apretentando o reJorrente sua petição com os do.
cumentos que julgar necessalÍos ao presidente do Congr"sso
Lel(islativo do Estado ou ao presidente da Camara Munici.
pai para remettel.a ao do Congrotso Legislativo ou a este,
si estiver recorrido.

S 4.° Apresllntado o recurso ao presidente da Camara
Municipal poder á este, dentro do 30 dias. dar as rnões em
que se fundar a lei, acto ou deci~ão rocorrida e mandar
addicionar copia de todos CR actos e documentos que lhe
pareoerem convenientes ao completo esclarecimento do as.
~umpto.

S 5.° Apresent1do o recurso ao presidente do CJDgrosso
L"!gislati vo do Estado, sará ouvido para os fios do paragra.
pho antecedente o presidente da Camara do rospectivo mu.
nicipio, no praso de 30 dias contados da data (m que lho
torem entregues pelo Correio, sob registro, copias da peti.
ção ou documentos que a instruirem, sendo o reourso fiado
esso praso, su bmettido ao conheolmento do Congres~o com
cu srm a respmta do presidente da Camara.

!3 (i.' Porant.o o poder judiciario usará o titular do di.
relb leza.do da aoção q!l0 lhe coube~, observandc-se a Ipgisla.
ção em vIgor, quanto a competencla do juiz, á forma dos
procefsos e dos recursos.

Art. 2.' Em ca80 de empate do jul~umento de quaesqucr
recorsos em mat ria eleitorltl.terá voto o Presidente do Tri.
bunal, para desempatar.

Art. 3.' Haverá recurso suspensivo da decisão da Cama.
ra que declare perdido o cllr o de vereador, sendo interpol'
to pelo vereador eliminado no prazo de 10 dias a contar da
sua notificação daquella decisão por meio de communicação
directa ou mediante publicação pela imprensa de edital, que
a contenha.

Paragrapho uoico. Na instrucção e decisilo dosso recur.
so serão obfervaads &s prescripções legaes regedoras do re.
curso relativo ao recr nhecimento de poderes dos verea.
dores.

Alt. 4.' Si da verificação do poderes dos vereadores o
respeotivas decisões ou de qualquer outra causa resoltar
a dualidade de C~mBras, o promotor dc jU8tiça interporá
recurso para o Tribunal da Relação, que docidirá qU;les os
vereadores legitimamente eleitos.
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SI.' Eata rOcurso será interposto dontro de 30 dias da
voril1oação da dualidade ou da data da publicaçlo desta IOi,
para os c lS0S pendentes, e iastruido com certidão de todas
as authontioas das eleições tllitas nas diversas seoções elei.
toraes do muaicipio, da lei que tiver marcalio o numero de
vereadores, das acbs da apuração e das sessõos calebradas
para o reconhecimeato de poderes e dcciEõos dos respectivoB
reoursos que torem interpostos.

S 2: O recurso tará (ltTeito Basp(lnsivo continuando em
(xercicio ali vereadores do tI ienniu Ilndo até sua eftectiva
8ub. tituição pela posse dos novos eleitos.

!3 3.° O recurso será. julgado pela oamara criminal do
Tribunal da Relação, na fórma des artigos 250 a 255 do de.
crot" n. 1.636, de 7 do outubro de 1903.

Arlig<>5.' A dispo;lçilo do final do paragrapho 2.' do
artigo anteoedente applicar-ge'á ao caBOde nu1lidade das
eleições geraM do manicip!r, ficando revogada a ultima
parte do artigo 24 da lei n. 2, de 14 de setembro do 1891.

Artigo 6' Ao governo do Estaio compete de3ignar dia
para a eleição do vereador e jllizcs de pato para os drstrlcto~
que Corom creal10s píllo COnl(reS90do Kstldo, nos termo. da
lei n. 373, do 17 do setembro de 1903, desdo que o preRi.
dl'nte da C!1mara MUlliolp&1respFctiva não o fa';,a nos 20
dias posteriores á publicaçãJ d) deoreto que maroar o dia
parll 11imtal1açã.) dE'SSOSdistrict s.

Artigo 7.' Revogrlllj.se as disposiçõcs em contrario.
Mand", portanto, a todas as auotoridades, a quem o co.

nhecimento o (lxccu~l!o desta lei portoncerom, quo a cum.
pram e Caçam cumprir tão inteiramente como nella se
Otnt6m. .

O S~cretado de E$tado dos Negovios do Interior a faça
impIimír. publicar e oorrer.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Go.
raes, em Bollo Horilonte, aos 9 de £etembro de 1909.

WENCE~LAU BRAZ PBRJURA GOMES.

Estevão Leite de Magalães Pinto.

SolJada O publicada na Secretaria do InteIior do Estado
de Minas GHafs, em Bdlo Horizonte, aos 9 do setembro
do 1909.- O director, Antonto Benedicto Valladares Ribei7'o.

L. 1\1.- 2
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LEI N. 4P3 - DE 11 DE H.TEMBRODE 1009

I?ixa as taxas de impostos sobre exportação de alguns artigos
e contem outras disposições

o povo do Estado de Minas Oeracs, Jlor sous ropresen-
tantos, decretou, o eu, em sou !lOme, sanociono a seguin.
te lei:

AIot.1.' As taxas de impostos sobre exportação de alguns
artigos são fixadas pela forma srguinte: a) em cinco (5)
réis por tonelada de minerio do ferro; b) em dois (2) Iéls
por kilogramma do madoira de qualquer na\ureza ; c) (m
com (100) réia do cada dormonto pllra Unbas ferreas ; d) (m
cem (100) réis por kilogramma do cigarros, do fumo bene.
ficiado om caixi!lha sou pacoto, "odo fumo picado ou desfiado.

~ 1.' As fracçõcs do kl10gramma (250 o 500 grammas)
dos genoros de que trata a loura d) desto artigo pagarão
rospeotivamonto vinto o quarenta réis.

~ 2.' O exportador é obrigado a dEclarar no involucro
o peso liquido da mercadoria a sor exportada, ficando Eujeito

. á multa de duzcntos mil réis no caso do fraude.
Alt. 2.° Fiea rovogada a primeira parte do n. 18, da ta-

beBa n. I, do decreto n. 1.37B, do 7 do abril de U;cO. que r(-
guIou o art. 16, da lei n. 246. do 20 do setembro de 189B,
reforonto á liconça do pharmaccuticcs praticos .•

Art. 3.° E' prorogado por reais um anno o prazo para
a acceitaf;ll:o do inscrlpçllo de titulos pllrticubros e transmis.
são de immoveis, nos termos do art 7•• paragrapho unioo,
da loi n. 48B, de 24 de setembro do 1907.

Art. 4•• Ficam rovogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas IS auctoridades a quem o co.

nheoimento o C'xecução da roferida lei pertencer, quo a
cumpram e taçam cumpri:- tão intciramonto como nolIa so
contom.

O Secretario do:;Rstado dos Negocios das Finanças a
taça imprimir, publicar e correr.

Dada no Palaeio da Prosidenoia do Estado de Minas Oc-
raes, em BelIo Horizonte, aos 11 de setembro do 1209, 20••
da RopubJica.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA G()U!s.

Juscelino Barbosa.

SoIlada O publicada nHta lmpcctoria do ThHouro éo
Minas O(r&cs, aos 11 do Ht(.nbro do ill(9.- O IDflcctcr,
Francisco 8cares Alvt'm Machado.
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LEI N. 494 - DE 11 DE DEZEMBltODE 1909

l,'az doaçlIo do proprios ostadoae3 á Escola Livro do Odontolo!;lia
o á Camara Municipal de Itaúna

O povo do Estado de Minas Oera08, por sous represeD'
tantefl, decrotou, o 00, em seu nomo, pancciono a seguin.
te lei:

hrt. 1.. Fica o presidente do Estado auetorizado a
lazer doação á Estola Livre de Odontologia, do predio em quo
a mesma fancelona á rua Oa&ycurúd n. 266, nesta CApital.

Art. 2 •• Pica egualmento auotorizado o presidente do
Estado a doar á Camara Municipal do ltaúna o predio por
esta doado em 1902 ao mesmo Estado, para nelIe luncciona.
rom cscolas publioas.

Art. 3 •• Revogam.so as disposições em oontrario.
Mando, portanto, a todas as auotoridades a quem o 00-

nhecimonto o oxooução da roferida lei pertencor, quo a
cumpram e taçam oumprir tão inteiramonte oomo nelIa lO
contém.

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

Dada no Palaoio da Prosidenola do Estado de Minas Oe.
raes, em BelIo Horizonto, aos 11 de sotembro de 1909, 20.'
da Republica.

WBNCESLAU BRAZ:~PBllBmA. GOMBS.

JUllcelino: Barbola.

Scllada o publicada netta Impoctoria do Thescuro do
Minas O raep, aos 11 de setembro~ dO,.l909._- O~ inspector,
Francisco SOll.res Alvim Machado.

•
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LIH N. 495-DE 11 DE ~ETEMIIRODE 1909

Crea quatro feiras do gado

o povo do Estado do Minas Geraos, por BOOSrepresen.
tantes, d:crc.tou, o cu, em seu nomo, sancciono a seguin-
to lei:

Art. J. o Ficam crêadas quatro f, iras .Ie gado, uma no
municiplo do BlImbuby, outra no m<:nicipio do Fructal, ou.
tra no municipio do Olimpo Bailo o outra no distrlcto do Abba.
dia, do municipio de Pitaoguy.

Art. 2. g Rovogam-se as disposições om contrario.
Mindo. pJrtanto, a to,fas as auctorldades a qoem o co-

nhecimento o exocução dosta loi portenoor, que a compram
e fllçam oumprir tão inteiramento como noHa se contém.

O ~S:;oorotario .Io .Estado dos Nogocios das Finanças a
faça imprimir, publicar o ccrrer.

~ Dada no Plllaaio da Prosidoncia do Estado do Mias s Go.
raes, om Bollo li 'rlzonto, aos li de setombro do 1909,20.0 da
Ropublica.

WENCESLAU BRAZ PEREmA GOMES.

Juscelino Barbosa.

Sdlada O publicada nosta Dirootoria do Viação o Obras
Publicas, aos 11 do 80tOll bro do Hl09. - O director, .drthur
da Oosta Guimarães.

- 21-

LEI N. 496 - DE 11 DE SETEMBRODE 1909

Revoga paragraphcs e artigos da Lei n. 375, de 19 do setembro
do 1903, o contém outras dispoBiçlles

o povo do Estado do Minas Goraos por soos reproson.
tantes, decretou o 00, em sou nomo, sancciono a seguln'
te lei:

Art. I.' Ficam revogados os gg 1.', 2.' o 3.' do art.
6.', o os arts. 8.' o 9.' das disposiçães transito rias da loi
n.375, do 19 do setembro do 1903; as comarcas do primolra
ontrancla sorão providas do conformidado com o disposto
00 8rt. 29 da mAsma lei.

AI.t. 2.' A falta ou a domora das oommunlções oftloiaos,
do quo trlita o artl~o 164, da I~i ~. 375, de .1~03, não !ot.ar.
dará a rovi~ão da hata do antlgUldado dos JUIzes do dlrOltoj
que será feita nO prazo 10~1l1á vista das ~ertidões de fxM-

leio pAfsadss pelos e!lcrlvãos o remott.dss pelos mosmos
jU'ZON l1 Secretaria do Tribunal da Relllção. DO moz dl' ja.
D""O dfl clIda lInno, sem pnjuizn d leqlJi~'~ã" dbW d t"s
communicaçõee quo o presidente do meslllo TrioulJal dovo
fizer.

AI t. 3.' AS attribuições do art. 229, da lei n. 375, do
1903 confero aos collectores ~xcloidos por esta lei da olasso
dos 'auxiliares da administração da justiça, sorão exeroidas
pelos pTomo~oreB do justiça o seus. adjuoctos nos. terma,s
em qoe reFidlTem, salvo a quo re~pOJh ao Inventaflo adm.-
nistrativo.

Art. 4.' As disposições do r(lgolamoato approvado pelo
dcc. n. 2.011, do 2\ do abril do \007, Forão obsorvadas com
as seguir,tos alterações, salvo o di~p[ st I no art. 6 . da ld
n. 471, do 14 do setembro do mesmo aono, quo contlniJ'l em
vigor.

I. O arrolamento do quo trata o ar t. 42, fÓ terá logar
quando o valor dos bens não cxceder do um conto do rélr,
1:000 000, e sorá proceHado o jol~ado pd) juiz municipal;

11. As livAliaçõ( s podorão ser foitas com a. pre~onça do
juiz ao Jo~ar da SiJOll( ão do! bens do ef.pollO qJlHndo o
valor destos exc der .io dnco conts do réi~, f:OOO$OOO-Lei
n. 105 do 24 do jnlbo do 1894, art. 45;

111. A dc.mncaçào d, s qUlobõt's cl'nsif,tentt's cm tt'rrlls
so f••rá scmllro quo iSfofllrpostÍ'elj

IV AS dll'lpo~jçõe~ a qoe se rer('. e o !irt 49 foão as do
rrgohlmento n. 737, de 25 do novembro do \P50, com as
altoraçõos feitas peJo dec. D.9.549, de 23 de janeiro de 1886.

Art. 6. g Fioa approvado o rORolamento expedido pt-lo
deo. n. 2.012, de 21 do abril do Hl07, com as H'l!olnles d.
\erl!~'ões :
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r. As diligenoias de que tratam os arts. 47 e 48 pode.
rão ser feitas em prosonça do juiz, no logar da situação do
immovel a "requerimento da parte intorossada, quando o
valor do immovol excodor de cinco contos de réis, 5:000$,
sondo as respectivas custas rateadas.

n. Sendo o immovel do valor interior a cinco contos
de réis o agrimonsor, foita a diligencia de quo trata o art.
47, n. 2, á vi.ta dos titulos quo lhe sorão ontre~uos o de
intorma~ões verbaes de testemunhas, si torem Cí1fdrecidas,
apr£-sentará o seu relatorio ao juiz quo determinará o
ponto de partida.

111. AS custas não excederão do 15 ';. do valor do
immoveJ, havond.o ratoio destas no caso contrario. Por
custas se ontenjem, para esse fim, sómonto as que são ta.
xadas no rospoctivo rogimento o não as domais despesas
dependentes do contracto das partes.

Art. 6: Ao escrivão do juizo de paz, vitallcio cu 10'
terino, quo contar trinta e mais annos de serviços presta.
dos nesse juizo 00 em sub;lologaeia de policia, si o roque-
rer, dará o juiz de direito um successor, dovendo este pagar
ao escrivão respectivo a torça 1>llrte dCíS rendimentos da
escrivania, n09 termos do art. 159, da lei n. 375, dO 1903.

Art. 7: Os livros de notas dos escrivães do juizo do
paz, que estiverom findos, continuarão nos respectivos caro
torios, revog da assim a ultima parto do art. 2: da lei de
30 de ootubro de 1830, que manda remettel-oB para o ar-
ohivo das camaras municipaes.

Art. 8.. Independento de mais noviciado }:oderão sOr
nomeados para o cargo do juiz municipal os bacharels em
direito quo, antos de diplomados, hajam oxercido por tem.
po de dois annos o do auxiliar do gabineto do Procurador
Geral, do Estado.

Art. 9.. Rovogam-so as dl~po&ições om contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridl1des a quem o co.

nhocimento e ('xeco~ão desta lei pertencer, que a cumpram
e façam cumprIr tão inteiramente como nclla se contem.

O Seoretario de Estado dos Negocias do Interior a faça
imprimir, publicar o oorrer.

Dada no Palaclo da Prcsidencia do Estado do Minas 00.
raos, em Bol1oHorizonto, aos II de setembro do 1209. 20.0
da Ropu blica.

WENCKSLAU BRAZ PEREIRA OeMES.

Estevão Leite de ~hfagalhães Pintc!,

Sellada o publicada De~ta dlrcctoIia lia Secretaria do
Interie.r, a(\R 11 de Botombro de 1909. - O dircetor, AntoníO
Benedicto Valladares Ribeiro.

LEI N. 497 - DE II DE SETEIdDRO DE 19J9

Approv~ as contas dos exoreicios de lD07 e IDOS, o contém disposl.
ções sobro creditos supplement~ros e dividas activa o p~ssiva
do Estado. .

O povo do E,hdo da Minas Oora;)s, por sous re prosen.
tanta~, docro~oo, e ou, em sou nomo, sanociono a soguin-
te loi:

Art. I.' As delpoaas do oxoroicio do lQ07, constantos
d R contas voriflcatas na Seoretarla das FInanças, oonfor-
mo o bll.ano o t bailas aprasent$do3 ao Congr(S30, eão fi.
xadas nm 34.48Q:321$575. inclu liv6 os supprimentos q 'lO esse
oxercicio r z ao de IQ06.

Art. ~.. Os ore,Ut lS do mosmo oxorclcio são definitiva.
mente tlxados om 84.489.321$575, oguaes aos pagamentos rea.
IlzadJs pelas diversas rubricas o titulos de despesas do oro
çamonto o oonstantes do referido balanco o tabellas.

Art. 3.' Fioam a provados os creditos supplomentaros
oxtraordlnarios. constantos dos deoretos do podor oxecuti vo,
de ns. 2.185 de 29 de janoiro, 2.210 e 2.211, de 23 dA março,
2.214 do 25 do abril, 2.244-A-, de 30 dejunho. 2.255. do 11
de junho, o 2.256, do 8 do julho, todos do anno do 1908, abor.
tos p'lra supprir á detleienoia do oroditos orçamontarios e
da posas auotorizadas.

Art. 4.' A receita o recursoR do mencionado fxercioio
do IlJ07, são fixados 001 38.190:7i9$521, inclusivé os suppri.
m ntls QUo o exoroicio recebou do de 1908 e o saldo que
passou do exercicio do 19 6.

Paragrapho unico. Do totbl d somwn dosto arlijlo é
trlln~portado para o exerci cio de 1908 o saldo do 3.701:407$Q46.

Art. 5.' Fica approvlIda a emissão do apolices no valor
do 10 557;00r1$'00 (:tfz mil quinhontos o cincornta e sete
contos) reali7ada em virtude do doc. n. 1.972, do 17 de ja.
noiro do 1907, p~ra Emb,tituiçll.o dos titolls ao portador do
1:000$000 o f00$000, emittidos do accordo com o do n. 1.433,
do 21 do dezembro do 1900, no valor t tal do dez mil o qui.
nhont1s o ntos de réis, elevada assim de mais clncoenlll e
seto ccntos a plÍmitiva emisslio.

Art. 6.' AS drspeeas do oxerciclo de 190'l constantes
das (lontas voritlaadas na 8ecrf taria das Finanças, confor.
mo o balanç1 o t, bollas apreFentados ao Congrosso, são tlxa.
das (Im 31.715:676$583, lncluslvó o supprimonto quo 08fO
exerolafo ft'z 110 do 19ü7.

Art 7.' Os (rcditos Itr] mesm,') (xere' cio silo definitiva.
mento tlxado~ C'm 31.71f':676$583, eguaes aos pagamontos
realizados pelas divorslls rubricas o titulos de dpsoesas do
orçhmonto o con6t~ntes dos roferidos balanços o tabolb,B.
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Art. 8.' Fioam approvados os oreditos supplemontaros

e (xtraordinariofl, constantes dos decrotos do Poder Execu.
tivo, do ns. 2.184, de 15 do janei!'o, 2.'l11, de 23 de março,
2.251, do 8 do julho do 1908,e 2.430, do 25 do feveroiro, 2.195,
do 30 do março, 2.499, do 30 do momo moz, 2.b51, do 4 do
jonho do corronto onno, ab(lI ttS para SOPllrir á dt ficionola
dos creditos orçamontarios o para occorr er ás dospesas au.
ctorizadas.

Art. 9.. A rocoita e rooursos do mencionado oxorcicio
de 1908 são fixados definiti'Vamonto em 54 460:853$082, in.
clusivé o sopprimonto quo esto oxerciclo recebeu de 1909 o
o saldo q00 passou do f.xercicio do 1907,na fórma do respe.
ctivo balanço.

Paragrapho unico. Do total da somma desto ntigo é
transportado para o exorcicio do 1909 o ealdo do .•••••
22.745:176$499.

Art. 10. As rondlB, quo r do um, quer de outro (.xorci.
cio, qoo não tenham sido arrecadadas, farão parto da divida
activa orça menta ria do E,tado o como t~I serão escriptura.
das no exercicio em quo for realizada a cobrança sob o ti.
tulo dndomnização., Sltlvo (qQell~s que, por sua naturou,
já ropresontem c Olvida Activa Patrimonial., sob cujo
titulo doverão sor escriptoradas.

Art. 11. Os sorviços não pa gos nos respeotivos exor-
cicios constituirão divida pafsiva e taoa despoEas ser ão es-
cripturadas no exercicio om que so (ft'cctuar o paga0 ento
sob o titulo cExorcioio Finde., salvo o caso do prosoripção.

Art. 12. Revogam .se as disposições om contrario.
M",ndo, portanto, a todRs as auctJridlldos a quem o co.

nheolmento o OIocuçào dllstol loi pertencer quo a cumpram
o façam cumprir tão inteiramente como nolla se o ntéT.

O S3crotario do Estado dos Nl'gocios das "'.n9nç~s a
faça imprimir, publicar o correr.

Dada no Plllacio da Preddcncia do Estado do Minlis Ge.
HO', em BeIJo Ho)izOLtl', aos II de sot£.mbro de 1900,20 .•
da R('publ:ca.

\VENCESLAU BRAZ FEREIRA OOMFS.

Juscelino Barbosa.

Sollada O publicaia ntsta In, pauto ria do Thosouro da
Miras Geraos, ao] 11 do setombro da 1909. - O inspeJtor,
Francisco Soares Alvim Machado.
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LEI N. 498 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1909

Equipara os vencimentos do corpo docente do GYlllnasioMineiro
aos dos lentes e professores da Escola Normal' e CurdO Funda-
mental da Capital do Estado e contem outras disposiçOes.

O povo do Estado de Minas G'raas, 'pO'r @ouerQproeen.
tantes, teoretoo, e ea, em fl.CU n( m£', sanocioDo a seguin.
te loi:

Art. L' Fioam equiparados os vencimontos do corpo
docente do Gymnasio Mineiro- (Externato e Internato) B08
dos lontes o pr, fe~aores da Escola Normal o Curso Fundamen.
tai da Capitl.I do Estado.

!l 1.' O reit Ir do Eltornat.> porooborá. 03 mesmos ven.
cimentos que 09 diroct?ro I da Escoill Normal o Curso Fun.
damental.
. !l 2.' Fioam olovado~ a 2:000$000 OR voncimentos dos
lD9poctorbs de alumn')1l o a 1:600$OJO,1:260$000 e 1:0001000,
r~apoctiva.mente, aOR actu;1es vencimontos do porteiro, con.
tlnuo o servente do Externato.

!l 3.' Os v,}nOil111mto~d') secretario do Internato sorlo
de ~:OOO$OOO,lIum diroito á gratificação de ospecio alguma,
quor como bibliotllecario, quer por sl'Tviços cxtraordinarios
como SI ja ü de guarda.livrop.

!l 4.' E' creado o logar do aoxiliar do secrotarlo d? Ex.
ternato com os voncimontos annuaos do 1:200$000.

!l 5.' Por occaslào dos exames, o coon mo l'l oxlliaJ á o
socretario do Intornato na organ'zaçi\o daslt~taB do chama..
da~ d09 alumnos, no rogistro do /lotaR, ni expedição de bo.
letlns O om outros Forviç03 do expedientp, SOUl outra grllt!.
t1c3ção ~Iém do 200$000 nnllae~ peia verba ch_f;diente .•

Art. 2.' Ficam llbolidas IIS propina~ mhrcadus por lei
aos mesmos lentos e professores, pelo serviço de Clames do
~ur,D do Gymm sio Mineiro, aos qUilos SCI ão ellos obrigados,
Independcnto de outra remuneração além dos seus venci.
mcntos.

. Art. 3 .• Cada lonto ou profossor ~erá obrigado a loc-
Clonar até ao maximo do quatro horas por dia, Si assim o
exigirem as necessldado~ do ensino.

!l 1.' O govorno expedirá, om regulamento, não só in-
struc~ões sobre o modo do substituição dos lentos o profes-
so.rps.entro si, attondolldo, quanto p ssivel, á cquitativa dis-
trl bUlçã') dos trablllhos locli vop, como tam bem providenciará.
sobre as medidas quo molho r C')Dsu1tem Íl org8niz~ção gy.
mnafia1, do aceoIdo com al prescripçõo~ vigent~s do Codigo
de Ensino.

Art. 4 • Fica o govorno auctorhado li modificar a distri.
buição do onqlno pratioo, na Esoola do Pharmacla de Ou: o
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Preto, devendo cada lonte dar o maior nomero possivel dê
eXllrc!clos pratbo3 cxtraordlnarios, sempre qUo excoder de
quarenta o nUlllero de alumnos frequentes om cada sorio.

Art. 5.' Fioam equiparados os venoimentos dou lent~s
da Escola do Pharmaoia aOl do corpo docente do CLlrsoFun.
damental da Capital do Edado.

~ 1.. Além desses vencimentos nada mais porceberão
08 lentes pelo serviço (Ixtrll.ordinluio do suas clldeiras em
bem do ensino.

~ 2 •• O direotor da E3cola poroeborâ aléM dos seus ven,
cimentos de lento, mais uma !Cratificação IInnual do 1:206$.

Art. 6.' Fioam tlxados om 4:000$000, l:4tO 000,1:600$000,
1:200$000 O 1:155$000, respeotivamente, os vencimentos
~nnuaos do secretario O bibflothocario, do amanueIlse, por.
teiro, continuo o serventes da Escola.

~ I.' O actual am8nUcnBO da Escola terá, alóm das fLln.
ceões regul£mentarcs do quo jfl. se inonmb!.', mais o en llrgo
de comorvar o zelar todo o material do ensino da Escol!',
quo gll!Udará mediante inventario.

6 2.' Fica desde já. creado u:n logar do servente, na
Escola de Pharmacia, com os mesmoe voncimentos tlxados
nesta lei Dara os aetuaes servontoR.

Art. 7.' Para a romonta da bibllotheca da E~coll!, a
r.ar 11'.0 e responsb bilidade do sccrú1ario, é t1xado. a verba 'de
1:000$000 anDu' Imont", quo será omprt'gada IJa acquisição
de li vros o revistas do p,oveito p r;I. o emino.

Art, 8.' Fioa o governo uctorlzado a roorganizar o
(urso pharmaooutieo, do aecordo com o novo Co(\igo do En.
sino, que for promulgado, aprove tando, qu n10 pOÓ<SiHI,
diRposiçõeB applicaveill do leis llntorlorüp, quo SI jb m d con-
venlencia pala o obtabolecimcnto o leU!! tlns.

Art. 9.' Rovogam-so /lS disposições om contrario.
Mando, portanto, a todas 11 auctoridadoB a qunm o co.

nhecimento o olecução do ta lui port~nc(!r, quo a cumpram
e façam cumprir tão inteiramento calDO nella f O contém.

O Socretari) do Eit dll dos NJ60cios do Interior a faça
imprimir, publicar o correr.

D da no Pala cio da Presidoncia do E '+ado da Min~s 00'
raCl1, em Follo Horizonto, aos 11 de setembr'J de 1009. 20.'
da Republlca.

\VENCEfLAU BRAZ PEREIRA GOME'.

Estevão Lei e de Magalhães P;nto,

Sellada o publi<'a<ia nel1ta diro1toria d S~crot lrill do In.
terior, cm Rello !lJrizontn, ao'l 11 dn seteml)ro dl3 1909. -
O director, Antonio Benedicto Valladares Ribei o.
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LEI N. 499 - DE 11 DE SETEMDao DE 1909

Auctortza a abertura de varios creditos

O povo do E~tado do Minas Oo:aeB, por SOGSroproson.,
tantes, decrotou, o eu, om sou nomo, 8ancoiono 8 scgLlin.
te loi:

Art. 1.0 E' o Pce.idonte do Estado 8actoriudo a abrir,
dosde já., CO[l'} as formalidades da lei o om vista d a cont a
apuradas pelas Secrotarias do E,tado os seguintes croditos:

I Um do duzentos o ctncoonta contos do róis p ra o fim
de 1;01VOI' o compromisso contrahldo com os membros do
magisterlo primaI lo mioolro, o.n f40e do art. 17 da Id n.
221, d.) 14 do sctambro do 1897,tanjo em vista aa roolama.
ÇÕ(lS fcitas a.) Po Jor Exocuti vo o a contagem do tempo VQ'
ritlcllda pola Seoretaria do Intor ior j

11 O nccesEu io parJ occorror ás despesas foitas com o
tratamento e cX;)Quill.sdo fin Ido ex-presidente do Estado, dr.
João Pinheiro da Silva o oom as oxequias roalizjdll.a em ho.
monagem a') ex-presidente d" Rep:lbhca, dI'. A1fonso Augus-
to Mor(Íra Penna j

1lI O nece s rio á verba cCLlstt.Sem causas da Fazenda.,
para doftlsa do o fé mineiro o n Santos o da c EstI'adb de
Ferro Bahi O Minas t j

IV Um do quatrocentos contos de róis li.verba cObras
Publlc s t-do cxcI'c!cio corronto j

V Um do vinto con'os rto réis, 20:000$000. para compra
de uma bainHa a ser otr"recida ao 00Urllça<10ütinas OoraeE••

VI Um supplcm,mtnr do conto O quarcntll e Eels oon.
top, qu&tro contos o srs~ont.4 c cinco mil trezentos o quatro
rói" 1,(6:465$304,para oacorror Ó. defrciílncia da vorba c Im.
prons Oftlcll.d., do corrento oxeroicio.

VII U a efpoclal do trezentos contos de réis, soo:oür$,
ft. Secretaria do Interior, para rccorror Ó. dospesa com a
construcção, Desta Capital, do Palacio da Justiça.

Art.2: Fica apllfovarl) o dec. n. 2.1~4, de 15 do ja.
neiro do 1908, cxpollido polo Podor Executivo, e concodido
m~is o credito du 4\lU:~74$2e6qUlltroceotús o noventa o novo

otos duz n os li set nta o qUll.tro mil duzontos o sessenta
13 is réiR, paI a fazer f"co ós dC8pcs S do Estado na Elpo.

fiçlio NaoioDlil.
Art, 3.' Fica o Preaiillnte do E~tado nuctoriza:lo a on.

treP' r ao ministcrio da Marinhp, por intermedio do govorno
d Uaillo, a_quantia. de cincoontl& contotl de róis, 50:000$000,



- 28-

para aoxilisr a fandação e instal'ação da Bscola de Apren-
dizcs Marinheiro~, em Pirapõra.

Art. 4.' Revogam-so as disposições em contraJio.
Mando, portanto, a todas as auctoridade8 a Quem o co.

nheoimento e exeooção desta lei pertoncer, que a ~Ilmprom
e façam oumprir tão intciramento como noHa so contém.

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

Dada DO Palacio da Pre~idcncia do Estado de Minas Ge.
raes, 1103 II de setembro do 1909,20° da Rrpublica.

\VXNCEnAU BRAZ PEREIRA OI MEr.

Juscelino BarbJsa.

S~lIada e pnblicada r.o~ta Inoportol'ia 110 Th"~ouro, ti"
Secrotaria das FinsnCBs do E ;tarto.d., Minas Geraop, om Bollo
Horizontp, aos 11 do setambN do 1909.-0 ir.spector d) The.
sGoro, Francisco Soares A/vim Machaio.

LEI N. 500 - DE 21 DE SETEMBRO DE HlOO

Dispõe sobre a reforma dl's ofTiciacs e praças da Brigada Policial
do Estado que se invalidam no serviço publico

O povo do Estado do Min8~ Gerae~, por foue rt'p 'OIon.
tantes, decretou e cu, em leu nomo, Eancoic no a seguin.
to lei:

Art. 1.0 Os offici~08 ou placaR da B i~9rla PeliciBI do Es-
tado QUO se invalidarom no sCl'viço public). t~rão diroito
ã. ro'forma. oonflrmo o disp1sto na ConstituiçAo, de~de que
provem em ~eu favor (lS requhitos sC'gointrs :

II 1.. O oftlcilll cu prllça Que c ntar 30 pnnes liquidcs
do serviço e so IiCbar physicll ou moralment.] impoHibilitado
de ncllo ocntinuar, por molc8till cu d£ feito adquirido em con.
sOQuencia (o desompenho do suas funcçõr s publicllF, terá
dirrlto á Trforma oom todcs os voncimentos.

S 2.° Quando o tempo de serviço for monor do 30 annoe,
pOl6m maior de 10, preonchidas as cc'nd1ções do paragrlapbo
5.-Qt('rlor, 1\. r('f 'fitA serA concedida co 011 venoimoDtcB pr o
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poroionaes ao tampo de sorviço, Í1. razão de 2 l/i! por oonto
annnaImonte sobro os mesmos vencimontos.

II 3.. Para os etreitos dos paragrapbos anteriores, não
será contado senão o tempo de sarvioo milit~r prestado a
esto Estado e OI sorviços de guerra, oujo tompo Ber á contado
pelo dobro.

II .1.0 Pllr tempo Iiqoido de ser'fiço entende-se aquello
Qua o ortlolal ou praça tonha p "ostado elTeoti vllmento, dos.
Ilontados as Iiconças ti UO oxo':ldorom do 30 dias.

II 5.° A'! licilnç:8 C lncedidas por molestia provada serão
inclllidas no tempo liquldJ, d sdo que nã? exoedam de no.
venta dias om cada anno.

Art. 2.° A invalidez de que trata o arte 1.0 será provllda
plr (lxamo modico.

lll.o São compotontos para o exame do) qile trata o ar.
t:g<> anterior os modicos do c:lrpo a que pertonoer o oftlclal
ou praça e, n1 falta delles, outros medicos nomeados pelo
Prcsidl'nte do E6tado.

II 2.° O eumo Dunoa sor á tdto por menos de dois mo.
dicas, quo o fdrAo completo e minucioJO, d(lolarando qual a
molostill ou deftlito QUOtornou in vali 'o o ofllclal ou praça e
sua clusa immodiata ou remot~.

S 3.' Deverá heI' feito o (xamo em prcEeDça do Seoretario
de Estado para cssso fim dosignado pc lo Presidontt>, o, quando
não 8l'ja Isso possivo!, podfrá elle ter logar perante o juiz
de direito da comarca om Que se achar o ottloial 00 praoa
que roquorer a roforma e servirlio para o acto medicol no-
meados pela mencionada auctoridado.

II 4.. O Prosidonte do Estado poderá mandar proceder a
novo examo, fompro que julgar noccsfario pa'ra o oumpri.
mento das disposições dosta loi.

II 6.' O tompo par a a reforLLa so á. liquidado nas repar.
tições competente s, conforme providenciar o regula monto
desta lei, á vista dos assentamontos de titulos 00 por quaes-
quer outros meios que mai'! convonientes forem e que serllo
declarados DO ll.esmo regu1amenb.

Art. 3.. Será oonoedidli a r( forma com todos 08 venci.
mento3, independentomento da oi, cúm~hncia do tempo, ao
militar que, por um acto de bravorJ. 00. abnegação, se In.
validar no serviço do Estado.

Art. 4.. O Presidonte do E~ta i'J, para a conoessão de
refora a~, ouv:rá um oonselh", quo ~orá organizado em ro-
gulamento, sem projuizo de outrr s i nformações que pessa
'ornar.

Art. 5.. Não será ooncedida reforma ao offtciaI ou pra-
oa que tiver sotrrido condemnação por qualquer dos crimes
seguintes:

Furto, roubo, concusslio, Jleculato, suborno, poita, pre,
varicação r u qualquer outro que, pela logislação militar ou
penal do Estado ou da Unill'.o, for julgado degradante, ainda
que a roqueira depois de cumprida a pena.
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Art, 6,' A reforma será concodida .com os vencimentos
do posto em que le aohar o ofdeial no tempo dO roquerol-a,
desde que nessa posto tonha cstado por tempo não inrerior a
tres annos, 0, no oaso contrario, terá o reformado os ven'
cimentos do posto de que tevo accesso paTa aquolle em que
pediu rororma.

Art, 7,' E' o Presidente do Ebtado auctorizado a contra.
etar dois veterinarios para o estudo e trat mento das diver.
sas epizootias que costumam atacar as diversas raças do
animlos do Estado,

Artigo 8,' Revogam-se as disposIções em contralio.
Mando, portanto, a todas as auotoridades a quem o co.

nhecfmento o exeCUção da rEfilIida lei pertencer, que a
compram e façam cumprir tão inteiramente como nell~ S6
contem.

O Secretario do Ebtado dos Negocios do Inte/ior a f~ça
Imprimir, publicar e correr.

Dada e paEsada no Palacio da Prosidencia do Estado de
Minas Geraes, em Bello H(\rizonte, aos 21 de setembro do
1909, 20,0 da Ropublica.

WENCEELAU BRAZ PEREIRA GOMES,

Est(vão LeUa ds Magalhães Pinto.

SeIlada e publicada nesta Directoria da Socretaria do In-
terior, aos 21.do sotembro de 1909,-0 direotor, Antonio Be.
nedicto Valladares Ribeiro.

LEI N. 501 - DB 21 DE EE.TEMBRO DE 1909

Declara isentos lia contribuição annual lIe 2:000$000 os estabeleci.
mentos equiparados ás Escolas Normaes do Estado e contém
outras disposições.

o pOVO do Estado de Minas Goraes, por seus represen-
tantes, deoretou o ou, em sou nomo, eancciono a seguin-
to loi:

Art. I.' Ficam isentos da contribuição annaal do doill
contos do réis (2:000$000) de quo trata o art. 20 da lei esta
doai n. 439, de 28 de setembro do 1906, e dcstinada ao cus-
teio do serviço de fis(ali:ração, os cstabel(cimentoB equipa.
pados ás Escolas NOlmacs do Estado, mantld()s por par1icu.
lares ou associaçõos e quo preencherem as seguintes' condi,
ções a juizo do governo: 1.& Estarem executando c()m 'pro.
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velto os aotuacs programmas do ensino, apresentando pro.
reFsoros b m proparados para o exereicio do malistorio
primario j 2.&Reoeborem annualmcnte, até o maximo do dez
e o minimo de quatro lllumno8 gratuitos, om cada osta.
beleriu.ento equiparado, mediante auctorização do govorno
e sendo taes alumnos internos ou e:rt rnos, naquella propor.
ção conforme pretiram os ditos ul:tabelocimentos.

Art, 2.' E' o gOV('rDOanctolizado a conceder ~s ro.
galias (O Escolas Normaos aOB ir shtotos do enBino looun.
darias. Que se modelareM pC'1a EFcc,)a }\Tormal Modelo, do
BeIJo Horizonte, dCFde quo 1>0 subol"dinem á complota fisca.
l12ação do Estado, QUo poderá Cbuar, em qualquer tempo,
no c FO do irrr.gularidadcs, o J,OFOdaquellas regalills, con.
tlnuando em vlf{or os arts. 248 da lei n. 41 de 3 do agosto
de 1892,e 24 da lei n. 281, de 16 do sotembro de 1~90.

Art. 3.' Nos tr balbos escolaros do ensino primario,
nOlm lodo Curso Fundamental, liS qUintas-feiras, salvo
havondo (,utro dia foriado na serrana, anão reservadas aos
prof ssoros p&r corl ecção dti exercicics, prepa/ o de lic~ões
ou outras ocoopações lectivas do gabinete, e aos alamn08
para o preparo do vestualio, CICl cicios pbYbicos ou trab&,-
lhos domehtlcos,

Art, 4.' E~ta loi entrará,em vigor na d~ta de sua pu-
blicação.

Art. 5.' RGvogam.~a aa disposiçõos em contrario.
Mmdo, portanto, a todas as auotoridados a quem o co.

nbccim( nto o éxecução da / eferida lti pertencer, que a
cum~ram O façam cumprir tão intoiramente como nelJa EO
contém,

O Socrotario de"Estado dcs NegocIos do Interior a faça
imprimir, publicar e cerror.

Dada no Palacio da Prcsidencia do Ektado da Minafl Go
racs, cm BeBo Horizonto, a08 21 de setom bro do 1909, 20••
da Republfoa.

WENCE~LAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Lelte de Magalhães Plnf •

cilada e publicada nesta Directoria da Socretaria do Ia.
terior, aos 21 do Betomlro do 1909. - O director, .&ntonlo
Benedicto Valladares Ribetro.
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LEI N. 502 - DE 22 DE SETE~mRO DE 1909

Concedo auxilios á Casa de Caridado de Bello Horizonte e á Asso-
ciação Beneficente de Cataguazes

o pOVJ do E~tado do M'nas Goracs, por £ous rapro~on.
tantos, decretou o ou, -om scu nome, sanociono a seguin-
te lei:

Art. 1.' Fioa oonclldiJo á 8antll Casa do Misorioordia
do Bllllo Horiz')nto, o aUImO a'nnual do vinte quatro oontoil,
om oontrlbuições somestrae,o, do quo prestará contas ao go.
vorno (o Estado.

Art. 2.' Fioa egualmento conoedido o auxilio de tres
contos de réis annORes, á Associação Beneficento do Cata.
gUllzes, pllra as obraB d) F.eu pavilhão de onferm03 de tu bel'-
oul08e e de outras molestias conta~los8s.

Art. 3.' R vogam-se as disposições om contrario.
Mando, portbnto, a to,iall as auctori 'ades a q aem o co.

nhecimonto o exocução dosta loi pertencerem, quo a cum-
pram o façam cumprir, tão inteiramento co>mo nolh se
contem.

O Sacr<ltario de Bshdo dos Neg Ci08',do)nterior a faça
imprimir, publicar e corror,

Dada no P41aüo da PresHencia f!o Estado dó Minas Go.
laes, aos 22 do setembro de 1909.

\VENCE'LAU BRAZ PEREIRA GOMES.

E,tevão LeIte de Magalhães Pinto.

Sallada o publicada na Secretatia do intorior do Es.
tado do MinaR GerI.OB, úm Bello Horizontl', aos 22 do rctem.
bro do }g09.-Antonio Benedicto Valladarel Ribeiro.

- 33-

LEI N. 503 - DE 22 DB SETEMBRO DE 1909

Declara o meio de se procossar a acç!to executiva. lIuo compete ál
loUras de cambio e notas promlssonas

o povo do Est~do de Minas GoraM, POI' MOS ropros~n.
tantl's decretou, e cu, em seu nOllll', sancciono a seguID-
te lei;

Art. 1.0 A Ilação cx~cutiva quo compete ás lottras do
cambio e notas uromissorias (Oea, Fedoral n. 2044, do 31
do dozembro do 1908, arts. 49 a 51), sorá. procos~ada do con.
r"rmldado com o rtísposto nos arts. 310 a 317 do regula-
monto n. 737 do 25 do novembro do 1850.

Art. 2.° Revogam-se as disposições om contrario.
M~ndo, portanto, a todas as auctoridades a quem o co.

nheClmento o eIecucão da reforida lei pertencorom, quo a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nolla 80
contém.

O Secrctario de Estado dos Negocios do Interior a faça
jmprimir, publicar' o oorror.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge.
r8CP, cm BC'llo Horizonto, 22 de setembro de 1909, 20.0 da
Ropublica.

WENCE~LAU BRAZ PERBIRA GOME,.

/t.'"tevãoLeite de Magalhães Pinto.

Sollaoillda e publioada nl3~ta Socrotaria do Interior, 80S
22 do set£'mbro do 1901l.-0 díreotor, Antonio Benedicto Valo
t1l1(1l'es Ribetro.

I.. M.-,
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LEI N. 504 - DB 22 DE SETEMBRO DB 1909

Auctoriza o governo a restituir ao Banco de CredUo lteal de Mi.as
Ger~es, o impollto do novos e 'felhos direitos e contém outral
disposiçOes.

o povo do Estado de Minas Geraes por, seus rdpresen.
tantes, deoretou e 00, om seu no o, SlnOOlono a segu\n.
10 lei:

Art. 1.' B' auotorizado o iovorno a restituir ao Banco
do Oredito Real de Minas GorhOS IIS quantias pagas por
novos e velhos direitos tlobre o emprostimo já fello ao mes.
mo para o sorviço do oredito agricola, isento o mesmo Ban-
co do tal impor;to qULnto ás prostaQõos quo ainda tenha a
recebor nOB termos dos respectivos contraotos, paragrapho
unioo. O favor er;tabelooioo no artigo proc~dont~,. só 80
tornará e:lrectivo dopois quo o Banco redUZir, &)UIZO d.o
governo llS quotas quo eXlgo pllr& a avaliação do lmmov01S
'nos ca8~s do propostas para omprestimos hyp~\hecarI08.

Art. 2.° I!,' ogualmente o govornv aU\l~orlZado a rever
o contra to ctlobrlldo com o Banco de CTodltO Real de ~llnas
GoraoR sobre emprestimoil agticolas para 08 fins sogumtl!s:

1. o Elevar a cinoo IInnOll o prazo lIara 0& contrllc\OI5 de
omprostimos oom garantIa hypothoearlaj ,

2.' Exoluir do contraoto as olausulas rela~lvas a em.
prestimos ás Gil aras Municipaes o a emprozas md~striao.s,
salvo quanto ás Camaras, os pedidos de empresbmos Já.
aucto'rizados pelo podor exocutivo.

Art. 3,' Rovogam-3e ao disposições em~contrario.
Mando pOItanto, a todas as auctorid.des a quem o co-

nheoiment~ e execução da presento lei pertencerem, que a
cumpram o façam cumprir tão inteiramento cemo neUa 8e
contém.

O Seoretario de Estado dos Negooio9 da9 Financas a faça
impri ir, publicar e correr.

Dada no Palaeio da Prcsidcnoia do Estado de Minas, em
Bello Horizonte, 22 de sotembro de 1909.

WENCESLAU BR.4.Z PEREIRA GoMES.

Jtucelino Barbosa.

Sellada e publicada hoje nesta Seer~taria das FinançaS
do Estado de Minas 001'8ts. om Helio Horizonte, 22 do selem.
bro de 19C 9, - O Inspector do TbcsOUIO, Francisco Soares
.4lvim Machado.
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LEI N. 505 - Duj22 JlK SBTEMnRO DE 11109

0111érnalgumas disposi~'{\es sobre o Imposto territorial

o povo do:Estado~de Minas Oeraes, por seus represen.
tantes, decretou e eo, em"sou nome, sancciono a Eeguinte
lei: •

Art. 1.' A imoripçllo do terras e bem feitoria", para 08
etreitos do imposto territorial, será. feita por Ilrbitramento
pelo respeotivo collector, sempro quo o valor da ultima
aliellaçllo for muito superior on multo inferior ao da insori.
poão existente, ficando alterlldo nessa parte o n. 9, do art.
12, do deo. n. 1.678, do 27 do fevereiro de 1904.

~ 1.' A disposição def,te artigo só se applioará quando
o valor da acquisição so reduzir de 50 '/. ou exoodor de
500 '/. da insoripcão e não tiverem, Deste pegundo caso,
sotTrido modificação alguma as oondições do i movol, quer
por beneticiamento, quer por bemfeitorias quo o valo-
rizem.

~ 2.' Para o arbitramento, ter.se-á em vista o preço real
de cada unidado territorial corrento na localidade, servindo
do bllso o quadro comparstivo dos valores das propriedades
vizinhas.

Alt.2,. Os oolloctorep, sob pena de multa de 201000,
l1cam obrigados a fazer nas inseripções as modifioações que
resultarem de partilhas de immoveis, á vista de oertidão
dos respectivos quinhões ou pagamentos; abrindo titulas es,
peciaes para aMa novo proprietario.

Art. 3,' Os terrenos foreirol per tencontes a Camaras
Manioipaes, h mandades (U r.SSOCillçõe!', quando ocoupados
por dis tI icte s, vlllas ou cidades (ão isente B do imposto terri.
torial, fioando, de~t'arte, incluidos nas isenções de que trata
o art. 53 o seus paragraphos do citado dooreto n. 1.678,
do 1904.

Art. 4: Nas CaU61lS rerorfntes ao catado das pepsoas,
como aR de divorcio, babilitaçll.o do herdoiros, pegar.se.á
na Secretaria da Relação, oomo nos aggravos, mOlo pre.
paro.

Art, 5.° Os funcclon rios remunerados FÓ terllo direito
ll. poroepçAO de mot de das custas, devendo rooolher-so a08
cotres do Estado a outra metade. salvo o disposto no art.
3,°, da lei n, 249, de 28 do de junho de 1899.

Ar't. 6,° Fica revogado o dispositivo do n. 9, do art. 'll5,
da lei n. 105, de 1894: o secretario da Relação poroeberá,
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nos term08 do artigo anteoedente, 3$000 por termo de apre.
sentaçAo de autos. •

Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando. p 'rtanto. a todaq 118 .8ncto~idade8 a quem o co.

nh~eimpn'o o 1'1:,'cucil.oda reCenda lei pertencer'em que a
oum, r,m e raÇlim oumprir tão inteirllmedte como neUa se
contém.

O 8pcrl.'torio de E~tado dos Negocios das Finanças a taça
imprimir, publicar e correr.

Dadll no Palacio da Presidencia do ERtado de Minas Ge.
raop, ('m Brllo Horizonte, aos 22 de setembro do 1909.

WBNCESLAU BRAZ PERJURA OOMBS.

Juscelino Barbosa.

Sellada e publicada nesta Secretaria das Finanças do Es.
tado de Minas Oeraes, em BeIlo Horizonte, aos 22 de.•setem.
bro de 1909. - O ioapector do Thesouro, Franci&co Soares
.Alvim Machado.

LEI N. 506 - DE 22 DE SE'I'EMIlRO DE 1909

Auctorizll. o /r0Tarno do Estado a conceder ao dr. Fernando Alexan-
dre Vilella de Andrade, ou a Q~lCmmelhores vantagens oflere-
cer, privilegio para a coostruc ••••o, uso. e goso de uma estrada
para trafegar uma linha de auto moveis que. partl?do do r;;nto
mais conveniente da I~. F. l\Iogyana, entre Uberabmha c rara,
va á eid14de de Monte Alegre.

O P'lVO ~o E~tado de Min'A Grraes, llor. seos repre~~n.
t'nte~, llocrotou e eu, om seU nomo, sanectonO a segulD'
te 1,,1:

Art. 1.° Fi~a o govorno do Rst.alfo auctorizarlo a oonce.
der 110 dr Fernatldo AlcXllrlllre VlIella de Andr •.dr. ou a
quem melhl.lres vantagens (,ífdrocor, privilegio por 25 annOS

ara a construoçllo uso e g( so do uma estrada para traf:.
~ar uma linha de 'automoveis que, partindo do ponto ma~s
conveniente da Estrada de Ferro Mogyana, entre Ub~rabl'
nhq e Irara vá á oidade de Monto Alegre e desta dOIS ra.
maell, um p~r. Abbadia de Bom successo e outro para VilIa
Platina.
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Art. 2.° O privilegio sérá conoedido de Bocordo oom
as disposiçõee conudas no dloreto n. 1.018, de 30 de muço
de Ifl97 e sem onus paI a o Eetado.

Art. 3 ° Revogam.se as disposições em contrario.
Mllndo, porbnto, a todas ss auctoridadl's a q\lC'm o 00'

nbocim nt •• e I xeoDl,;ão da rererioa lei pl'rtoDO('lcm, que a
o' m 1"am e fAçam ou mplir tào intcirllmen\o otlmu I1t:II•• Bel
cDntém.

O Secretario de Estado dos Negoolos das FinanOas a fllça
imptim r, publicar e correr.

Dada no Palaoio da Presidenoia do Estado de Minas Ge'
raes, I.m Bello Horizonte, aos 22 dias do moz de setembro
de 1909.

WKNCEELAU BBAZ PEREIRA GOMES.

Juscelino Barbo~a.

Sl'lIada e publicada npsta DireotOl ia de Vla(Bo. Obras
Publoc.s I' IDdu~trill do E~tlldo de &IDbS O£'TllCP,I 11) bc,lo 1:10'
rl10nto, • o~ 22 dilt8 do mu de setE:mbro de Hl09. - ~rthur
da C. Guimarãel •

LEI N. 507 - DE 22 DE SETEMLRO DE 1009

Regulariza o eommercio de uguas millerues, de luetieinios e eou .
servas, quer de producção do Estado, quer de (6ra delle e im-
pede e pruhibe a venda daqllellas que forem a.lteradas, falsifica.
"fI"5. ou nddiciona.das de materias estranhas,

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represl'n.
taotos, dtcretau, e eu, em sou nome, shncciono a seguin-
te lei:

Art. ),0 Para o fim de rl'gular o cOll'mercio de fgU8s
minerll.cP. de ll>oticinios e oonr,erVlls. quer de P' odu' çãu do
E~larlll, qu('r de fó,a Ilfolle,e de jlTlp('d1r e pr, !lIb.l' lo \enna
daqUI 111111que rOI em alteraillls, f Ill,t1clldll8 (lU IIddici. 1,II1111S
de m~t~rit.s e. trllDball, tlca o Prf bldeDte do Ebtallo t uctori.
I do 11pôr em ('x('cuçil.o as medidas prc'Vistlls pelo dtc. n.
876, de 30 de outubro de 1895, DOque tOI em appllcav(:Ís aos
tlns d~ presonto lei e mais as seguintes:

1.0 lnspecçlio ou t1.soalisaçll.o oonstante das ta brical1, de.
positOB e casas co.ml)roiaes, por agentell d oontlança do

ovornoj
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2.° Analyso bromatologica, no laboratorio do Eata~o, dos
productos qU'3 forem apprehendUos polos agdnt~!', ficando
espooificadas ou dotorminadas om regulamonto as condições
da approhonsllo.

3.° Designação. nOBonvolucros dos productoB, da proce.
dencia da mercadoria, do logar o do nomo da fabrica ou do
fabricante, da analYão que tiver Aido feita, da marca da
fabrica e do sollo de garantia, instituido por osta lei, o qual
não excedorá. de doz réis por kilogramma ou frilcção do
kilogramma.

4.° Regulamentação do commercio de margarina o do
outras Bubstancias com que costumam fraudar os productos
puros, do modo que aquollas não possam Eor incorporadas
aos lacticinios.

5.° Designação da porcentagem maxima de tolerancia
para cs agentes de consorvação.

6.° Estabelecimento d.:l multas de 500$000 2:000$000 o
do dobro na reinci:lencia, para os diversos casos de infra.
cção da preEOnte lei, cabendo metado das Dloltas quo forom
julgadas procedentes aos agontes fisca08, que as tlverolD
imposto j o do penas em qUI) p08sam incorror os mosmcs
agentes.

7.° Finalmente, outras providencias, quo a experioncia
aconselhar, para a garantia da pureza dos productos e para
a defeza da produoção do Estaao.

Art. 2.' As analyses determinadas por esta lei serão
gratuitas, fioando arbitrada a gratificação de seiscentos mil
réis annuses ao chefe do laboratorio para procedel.as.

Art. 3.' Oa venoim~ntos annules dos agontes fiscacs
serlo do 3:600$, além da diaria do 10$000 para as via~ens.

Art. 4.' E~ta lei entraI á em vl~or desde a data de sua
publica,ão, p!lra o que fica concedido ao govorno o nocos.
sarlo crodi to.

Art. 5.' Revogam,se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas aR nuctClridail.eRa quem o co.

nheoimento o execução dOE,ta lei pertencer que a compram
e f<tçam cumprir tão ilJtei~amente como nOlla se contém.

? Sooretario da Esta:lo dJS Nogocios das .Finanças a faça
pubhoar, correr e cumprir.

D.•da no Pal~llio da Pre~ldoncia do Eshd() de Minlls Go'
rao!', em R(\1I0 Horizonto, aos 2.~do sotom bro do 1909.

\VENCF:!LAU fRAt FF:RElRA G ME'.

Juscelino Baroos'1.

S<)JIida e publicada nesh Direl,toria de villção. Obr98
Ptlbllc98 e lodu8tT'Íol do !<:qtaliolio MinllRl1oraA~. 1I0SU dias
do setembro de 190[).-..irthur da (J. Guimarães.
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LEI N. 5:J8 - DE 22 DE SETEMBRO DE 1909

uctoriza o governo do Estado a garantil' Juros até 6°',,, ouro, a
um Banco para operar sobro crodito hypothccario c agricola

conlóm outras disposições.

o povo do E tado do Minas Gl'rae3, por seus repre8en.
tantoR, docretou o ou, om seu nl)me, smociono a seguln.
tA loi:

AIt. 1.0 Fica o governo do Estado auctorizll.do a garan-
ür o juro Annual, até 6°/., ouro, no maxlmo, até o capital
rio Ibp.2.0ro.OOO(dois milhões esterlinos) 11 um Banco que so
fundar no gsta do, ou ao Blnco do Credit() Real do MinaR Go-
rAl!P,para operar flrineip&ICDl'nto sobro crodit'l bypotheca.
rio e agricola, observadas &s disposições da presonte loi.

Parsgrnpho onico. O govorno podorá fazer 08 ajustos
Ilreli fnllres qoo forem necossarios para a organização do
Banco.

Art. 2.° As operatõcs do Banco sorão :
I.° Por descontos o rodesoont08 :
a) Do lotras agricolas ró!prosentativas de productos d\\

lavoura do Estado, do prompta vrn'ia e não EU8coptiveis de
d torioração j

b) De lotras ou ordons de lavradores Robre commissarios
011 elportadores dos goneros de producção do Estado;

c) Do documentoR representativos do valor do fruetoB ou
productos dados em garantia, deDositadcs a jnizo do Banco,
(l1Dar"uzens dosignados pelo mesmo ou que lhe perteoçam,
de conformidado com 08 regulament03 em viRor j

d) Dó!lotras de cambio e notas promi!sorias do 'agricul-
~res, indu~trlaes ou oxportadorep, com gHantlas, a juizo
do Banco.

2.° Por empro~timos cu adoantamentos garantidos:
(1.) Por penhor agrlcola ;
b) Por ponhor mercantil de tituloR da divida publica ft3.

deral ou o~taliohl do prO~U(ltoR sgriclJlas 00 industrlaop,
ouro. p'ata 00 petlrRR Ilrocios8s; e. com prévia aoctorizllcão
do Governo. do tituloR de divida municipal, aeções, letras
ou dehonhlJ'eR do bancos ou companhia S j

c) O~ (rlldos ou J)roduct.s liados om ga.raotia podorão,
• juizl do Banco. ser deprsitados nos arDlIIZ"nS designados
por ('lIe ou que lho pertençam;
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d) Por adefntamentos, a titulo de empres~imo~ sobre co.
lheitas pendentes, reservando-se ao Banoo o~dlrOlto ~e no,
mear empregados, por cont~ do devedor, para a fiscalização
ou a guarda das ditas colheItas;

e) Por meio de warrants emittidos de accordo com
a lei; .

f) Por primeira bypotheoa de immovels ruues ou ur.
banos, dlreota ou por ces~ão; .

g) Por creditos ou contas correntes com garantia by-
pothecaria ou pignoraticia ;

h) Por depositos a prazo fixo ou em conta corrente com
juros, podendo o Banco ter uma carteir.a commercial, na qual
applicarfl. no maximo um terço do oapltal. .

Art. 3.° Os emprestimos feitos sob garantia bypot~e.
oaria não poderão exceder dom torço do :valor d!iSproprle.
dades agrlcolas, ou de 25 % do valor dos ImmOVCISurbanos,
e nem serão feitos por prllZo maior de dez annos.

Art. 4.° Os adeantllmentos destinados ao cU6~eio de la.
vouras serão teitos por prazo nunca mllior de deZOIto meze.s,
e o seu valor não poderá exceder á metade da renda médIa
annual das mesmas bvollras. .

Paragrapbo unico. A média annual será determmada
pela producção dos ultimas quatro annos. .

Art, 5.0 A taxa maxima que o Banco podera cobrar
em todas as suas operações, qUllnto ao creditu agrzcola, Blllá
de 8 % annuaes.

Art. 6.° O Banco poderá receber depositas por lettras
a prazo fixo ou em conta corrEnte de movimento.

Art. 7.° Dos lucros liquidas do B.an~o, excedentes a~
dividendo de 10 0/. ao anno para os aCCloDlsta~. ser'ão destl.
nados 25 % pllra as indemnizações ~l1S quaIltlaS quo for'om
pagas pelo Elltado como garantia de Juros.

Art. 8.° No oontracto que fôr celebrado para a ~xocn.
ção desta lei, estabelecerá o governo ali clausulas quo JlIl~ar
convenientes para que o Banco preencht' os Uns li que se
destina.

Paragrapho unico. Dessas clausulas _constarão as medi.
das neccssarias ti. tlscl!lização das operll~oer;, podendo ser re.
servada ao governo a nomeação do directur p['esioentll.

Art.9.0 Ao mesmo contrlicto serào estll.beh:cld~S as
penas llpplicaveirs ás infracções das re~Jlectlvall 01.u'~las:
- multas até 5:000. 00:1 por mez, SUSPOllbào da garantia de
juros, oaducidade do contracto, etc.

Art. 10. O Banco que sc orglln1zar em virtude desta lei,
gosar fi. da isançUo de todos os IWPObtos obtaI1011es.

Art. 11. O prazo para a g~rl1.ntlll. de jULOs será de 2~
Iinnos, a partir da data da CODbtltUI~ãodo tillncO e r",cllbllu
sobl U o capit~l etr13ctivamonte rllllhzado.

Art. 12. Ficll revogadas IIB:disposiçÕEB em contrario.

-AI -

Mando, portanto, a todaB as auotoridades a quem o co-
nhecimento e exeoução da referida lei pertencerem, que a
cumpram e taçam cumprir tão inteiramente como ncHa se
cOOlém.

O Seoretario de Estado dos Negocies das Finanças a faça
imprimir, poblicar e correr.

Dada no Palaoio da PresideDoia do Estado de Minas Ge'
raes, em Bello Horizonte, aos 22 da setembro de 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA Gor.1:E9.

lu.çceUno Barbola.

Sellada e publioada boje nesta Secretaria.
Seorotaria das Finançlis, 22 de setembro de 1909.-0 ios.

poctor do Thesouro, Franctsco Soares J1lvim Machado.

LEI N.,509 - llE 22 DE SETEMBRO DE 1909

Crea e Tribunal de Contas do Estado de Minas Geraes

o povo do Estado de Minas Geraes, por seUB represem.
tantcp, decretou, e eo, em seu nom", sancciono a seguin.
to Ici :

Art. I.o Fica creado o Tribunal de Conha, instituido pelo
art. 109 da Constituição, para liquidar as contas de reoeita
e dPlposa do Estado.

~ 1.° O Tllbunlll terá sua séde nl'sta Capital e será
composto de treB membros vitalicioEl, um nomeaJo p~Ja Ca.
mllrll do~ Deputados, outro. pelo SI nado e o terceir o pelo
Pl clli<1l-ntedo Estl1do. 8ulls runrções berAo reguhodas por
esta IlJi e pelo regulamento que tor expedido para Bua
exccu~ão. .

~ 2.0 Para Elub8tituição dos membros do Tribunal, que
terão a dCDOlIliolH,;llode cMinistros", Des casos de fbltlls ou
impedimento, Ecrão nomoados treR substitlltOt', pela t"rma
cstahelfcida no par agrapbo antecedcnte.

~ 3.° O Tribunal será preEidido por um do seus momo
bras, competindo ao Presidente do Estado a respeotiva no.
mellçllo.



Art. 7.' Cabe-lhe, com relação fi. despesa velar para quê
a applicacão dos dinheiros publioOR se dê, de conformidade
com as lois e nos limites das dotacõea orçamentarias ou dos
creditas supplementares ou especiaes votados pelo Congrosso
Leglslati 1"0.

N. I. Instituir ex.1me sobre a d!strlbulcll.o dos creditos,
os contractos quo derem l'rlgem a desposas de qualquer
natareza ; os mundados e avisos de adeanhmento a fllzer a
repurtição, a empregados ou a partioulares, que tiverem a
ou oargo a e:lecu,ão de sorviços previstos no orçamento.

N. 2. Emittir parecer sobre a proposta para abertura de
oroditos supplem'ntares ou extraordinl\rios, a qual o gover-
no devorll. submetter previamente ao Tribunal para o effelto
do vel'lfioar si é legal o ueo desse expediente de contabili.
da10 publica.

N. 3. Vorifioar sem domora a regularidade de todas as
ardI n3 de pagamento requisitadas e ordenadas.

N.4. Apurar a It:'gahdade das a~osentadorias e refor-
mas, tendo em vista as oondições in~ispoDsaveip, em que se
dev m fundar easal! concessões em faod da [espeotiva legis.
laçlio.

N. 5. Fazer o cont 'onto dos balanços geraeB dos ('xcI"
cloios com o resultado da conta dos r('~ponsa'fels e com as
anctorisacões If'glslativai1.

N. 6. Expor om relato rio annual dirigido ás casas do
Congresso a SItuação da F••zenda do Estado e propo ~ as me.
dldas tendentes a melhorar a arrecadação da receita e a fis.
calizllção da despesa, fazendo menção dos abusos e omissões
praticados na execuçào daR leis; o quanto á receita, emito
tlndo pal'ecer sobre a expansão dosta o SUIlScausas.

N. 7. Si os actos determinativos de despesa estiverem
rovestldoR do todos os requisit08 demonstrativos de sua le-
galidade, o Tribunal ordenará o registro; no C4S0 contra.
rio, rocusal.o.á em despacho fundamentado no prazo de dez
di 8, que será cC'mmunicl!do tO Secretario ordenador da
desposa.

N. 8. Egual procedimento terá o Tribunal em referoncia
a08 BctOSauinentes á reooita, concedendo ou recusando o
rpglstro, segando parecer-lhe que a lei do orçamonto contém
ou D11.olIu:torização para arrecadaçll.o do impcsto, ou que •

tl foi ou vão decretado pelo governo de OI nformidade com
ã referida auctorização.

N 9. Negado /) registro ao acto do Poder Executivo só
rnccliante suctorizuçlo ela COllgrNso L!gislativo poderá olle
8('[' I xecutado.

N. 10. O rogÍLt.o dia rio das or.lous do pagamonto sorá
dcterminaJo pel" presidonte do Tribuoal que o submotto á
ao conhecimento ne~te om SUIloprimeira reunlll.o.

N. 11~_D~pendem de resolução do Tri\'>unal :

Art. 2.0 Para os serviços do Tribunal ficam crea.f09 09
seguintes oargos: um seoretario. um primeiro esoripturario,
dois segundos cscripturarirs, dois amllnuemes, um portei.
1'0, um oontinuo.

Ao Presidente do Tribunal comoete • nomeação para
essps oargo s. As vagas scrão preenohidas por aooes80, exce.
ptuada a do seoretario. t>ara secretario é requiRito essencial
o diploma de banbarel ou cloutor em direit<,. ,Os vencimen.

tos serão os da ta beIla anneXll.
Art. 3.0 O mlnisterlo publico será r('preRl'ntado pelo

sub-procurador geral do Estado. ou pelo auxiliar juril1ico
da Secrct~rla dlls Finançap, sem augmonto de vencimentos.

A't. 4.0 Os ministros do Tribunlll nl10 podem exercer
outra funcçlo publica ou commissão, nem. acceitar car~os
electivo!l. O mesmo preceito se applicR ao pessoal do quadro.

~ 1.0 O presidente serà su bstituido em sens impedi-
mentos, falta ou licença, pelo ministro maiR antigo no cal"
go e, em egualdade de condições, pelo mais edoso; o escrip-
lurarlo pelo que for de!lignado p£'lo presidente do Tribunal;
o representante do ministerio publico pelo cidadão nom~ado
interinamente pelo Secretario das Finanças.

~ 2.0 nlio poderão ser conjunctalllente membros do Tri.
lIunal, parentes consangulnec s oU affins na linha ascendente
ou descendente, e até ao segundo grau na colJacteral.

a) A nenhum membro do Tribunal é Jlermittido intervir
na decisão de ne~ooio seu ou de algum parente até o segun.
do f!!rau inolusiv é.

b) Os vencimentos dos ministres do Tribunal de contas
Ber11.0de dezoito contos de rt>is aenuaAS, dos quaes li.terça
parte constituo exclusivamente a gratificação pelo exeroicio;
uS dos outros funccionarios e emprogados são os dllotabella
annexa.

c) No caso de licença 'Para tratamt'nto de saude só per-
coberão o ordenado. na fórma das leis em vigor.

Art. 5.' O Tribunal de Contas. om virtude do artigo
quar to da C, nstituit:ão, não tem jurisdição contencio@a admi.
nistrativa, mas suaR attrlbuições fiscalizadoras, em materia
de sua competencta, abrangem a todos os rosponsaveis por
dinheiro, valores e material ou bens pertencentes ao E I'

tado.
Art. 6.' Funcoiona o Tribunal de ContRR como fiscal

da administração financeira e exercita sua fuocção fiscali.
zadora, instituindo oume pl'Ovi'I !'lobre os fi ct'IS qlla ('nten.
dom com a receita o do.pellRs publicas o revondu as contas
dos !lecretarlos de E~tRdo.

Parll~rapho unico. Compote-Ib) em TPlacã~, ft. r(ceita:
VeI.tr peill observancia das lets CODcornont~s á receita pu.
blioa, examinando o registrando OR decretoR e instrucçõ<s
do govern'l qne estatubm I;obre a o.tBcção de impostos ou
tau8 de quplq'ler na\urt'u.
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Tabella a clue se ~rerere o urt. 2.' desta lei

6:000$
4:000$
6000$
4:800$
'1:80[$
1:000$

3:000$
2;000$
1:500$
1:200$
900$
500$

3:0nO!i;
2:000$
1:500$
1:20n$
900$
5('0$

Ordenado GratlfioaçÃo Total

Sollada e publioada nesta Secretaria das Finanças, aos
22 de setembro de 1909.-0 inspector do Thesouro, Francisco
oares Alvlm Macha-lo.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Juscelino Bm'bosa.

Mando, portanto, a todas as anctoridades a quem o co.
nheclmento o eIocnção da referida lei pertencerem que a
comDram I.l façam cumprir tão inteiramente como ne11a se
.onlém.

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

Dada no Pala cio da Presidonoia do Estado de Minas Go.
1'8(S, em Bollo Horizonte, aos 22 dias do sctembro de 1909.

Spcrrfaria da" 1"inança!l do EFtado de Minas GeraeEl. 22
de 8' tl'lL bro de 1909 - O Secr£-tario de E~tado, Juscelino
Barbosa.

Secl'(!tario ..••..........•.....
I primeiro escripturario ..••..
2 sl'gunflos fscripturario~ .....
2 llmIlDoenses .....••.••... o. , .
1 portl'i ro •••••..••••.••••••.•.
1 continuo •••••..•••..•...•. :.
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a) a reousa de registro aos actos relativos á. receita e
despesa j

b) o registro dos oontractos j
c) o dos oredites addioionaes e e!lpeciaes;
d) a distribuição de creditos aos Secretarias o as altera-

ções nOR mesmos, du' ante o exerciolO.
Art.8.0 Nenhumll ordf'm de JillglllDento selá. E'xpoutsda

pelos pbgadoros Sl'm e registro deler mindo peJo Trlbun~l
ou pelo president~, annotlsdo na rererlda orjem da detlpesll
por meio de cllTimbo. Esta dlsp' sição comproht:nde a ordem
com despacho de registro sob protesto.

O pagador que infringir este preceito inoorrorá. em
responsabilidade criminlll por cumprir ordens illeflaell, e
ser lh",á. levada em alcance, na tomada de contlls, a impor-
tancia indevidllmonte paga.

Art. 9.° Não dependem, para e1rectividade, do r('gistro
provia do Tribun&l:

1.° AS despesas miudas e de expediente das Reparti.
ções. Os portOlr08 e mais encarugbdos de t. os dei popas
prostarãa mensalmc'nte contas documentadlls da applicll~l[a
das quantbs recebidlls.

2.° AS operações de cradito auotorizsdas em lei, quando
for necessario a reserva p!lrll seu tom exilo.

3•. Os supprimentos de fundos para compra de generos
alimonticioll, combu~tivel e mataria prima para oftlcinlos, es.
tabelecimentos publicos e para eslradas de terra do Estado.

4.. AS despesas feitas em pertodo de calamidade publi.
ca, que exijam promptos soocorros, cujas cantIs e ordens de
pag&mento devidamente documentadas serão remetlidas ao
Tribunal para o registro simples no caso de legalmente ex-
ecutadas e para o registro com protesto, no caso contrario.

Art. 10. AS despesas das rubricas Eventllaes e Dili.
gencias Pc Iiciacs das leis do orcamento independo m, qUllDto
ao merecimento intrinseco, da fiscalização do Tribum./, que
se limitará a verificar si cabem ellas dentro dos respectivos
credltos.

Art. lI. Os tres membros do Tribun&1 de Contas são
inamoviveis e só perderão seus cargrs por sentl'nça con-
demnatoria do tribunal espccill1 a quo fie. m ~uj, itos em

• crime a que esteja impobtlO a pena de pl'rlfa do elIJprPjro.
(Constituição art, 72, par agrapho uni co. ConH l'dllção 111 t. 983
O SEguintes). Não são em caso algum phssivei~ do sLspen-
são administrativa.

Art. H. O governo. no regolaml'nto que expedir para
sua l:xecucão. aprovOItará, consolidllndo, IlS difposiçõls do
regulamento federal n. 2.4U9, de 23 de dezembro do 1896.
Que forem appliraveis á organização dos sorviçcs do Tri.
bunal do Contas creado POt' csta lei.

Art, 13. Rllvogl'mose s disposições em contr_rio,



li I•• Rendu ordlnnrla

1:490 000

240:000$000

100:167"500
100:000. 000

40:000$000

550:000 000

5.200:000 000

120:000. 000
1:000 000

Alt. 2.' Fica o governo Iluetorizado a rooobor o aro.
stituir' 08 dinheiros provenientos do emprostimo do oofro do
or b os, dos bens do dofuntos o IIU8£'ntes, o do outras ori.
gO:ls.

1 ragrapho unho. Os llaldo8 ou :lOaSIlOBentre Oll ra.
u blmootos o as restituições poder o ser ompregados om
q p s do Estado o sorão levlldoB 110 bbllIDÇOdo o:loroioio.

Art. 3.' Fioa o govorno au torÍlado a reformar fi Cai.
,~onomiC!a do H tudo, debloiKo da. 80guint08 buos:
1.' Limitar o deposito palia o d oadornet a quatro

contos do réis;
2.' Crcar o sello cornomi o (flr tll.cilitar a entrada do

'P quenaR quantias j
3.' Contar os jaros pelo ( o commeroial om logar do

ci iI j

4.' PagaI' a poroentagem e 2 .,. /1(11 agcntcII, sendo
1 '1. sobro 11 vonda do sello O I '1. Bbon do 110 fim do cada

o o pela Srrretnris, obro o lIauido das ontradas apurado
no 1.' o no 2.' amostres; •

5.' Trocar ss oadernotas omittidas OI' novas, de acoor.
do com os termos dosta loi;
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'1'0 tal. ' ••••••••• ,.•.•••••••••••.••• ' • • • .• 22.563:107 500

b) Outras cont"ibuiçôc,J

I. Cobrança da divida activa .•...•..•.....•••.•
1. Quotas do f1scaliza\lão por parte do emprezl

ou institutos f1scali7.ados peto Govorno .. , ..
15. ltenda da Imprensa Ofllcia!, •.....•...•..•.....
lti. ltonda dos terrenos diamantinos •...•••..••.•
17. Itenda de terras devolutas •....•.•............
1. ,Juros do apolicos pertencentes ao Estado (\l).
1.. Jnros e amortização dos omprostimos As Cama-

ras Munici~aes de Carangola o S. Jose' do
tém Para Iyba , ........••... ,

Henda de a uas mineraes e feiras de gado ...•
'I. Arrendamento da Estrada de Ferro Bahia e

blinas ...••.•. 0 ••••••••••••••••••••••• o •••••••

22. ,Juros de 25 apolices e aluguel de um predio
doado ao Estado para auxiliar a Caixa Es-
colar do grupo D. Francisca Botelho .. , ...

:l3. Juros do emprestimo ao Banco de Credito Real
de Minas Geraes ...•.. , ..•..••...•...•.....•

li 2.• Renda exll'aordinaria
4. Henda eventual, comprehendidas as multas

por infracções de leis, regulamentos e con-
tractos e a sobretaxa de 3 francos sobre
sacca de café exportado , ..•.........

posições, inclusiv' ronda dos proprios do
E lado, por venda ou arrendamento .. ' ....

ti. ltenda de fianças crimes .••.•..••.••...•...•..•

99:000$000

8.900:000":)00

700:000$000
650:000. '000

1180:000 000
700:000 ~'1I00
180:000 "000

125:000$000
250:000 '000

1.000:000 '000

600:000 '000
1. 560:000$000

ORQAMENTO DA RECEITA De BoTADO PARA 1910

Art. I: A receita do Estlldo para o exerclclo do 1910
fioa orçada em 22.563:107$500 o so ,~omporá dos srguintos
impostos.o titulos:

Orça a receita o fixa a desposa para o exercicio de 1910

a) Impostos e taa:as

- -1 -

LEI N. 510 - DE 22 DH SETEMBRO DR 1909

o povo do Estado do Minas Goraos, por sous repr(~nn.
tantos, docrotou e eu, om sou nome, sancclono a sOl!uilJto
loi:

CAPITUU'. I

1.0 Imposto de exportaçllo •.....•. "o•..•.•.•.....
2.0 Idem do sello, custas judiciarias e emolu-

mentos ......•...••.............•.............
3.0 NOTOSe "Velhos Direitos .............•..•.......
4.0 Transmissão inter-vivos, quota de 3 % ao Es-

tado ......•...... , ...........•. ,. ' , ..• ,.
5.0 Transmissllo causa-mol.tis •...•.•••••.• , .••• ,•••
6.0 Passagens em Estradas de Ferro ...•.•.••..••.
7.0 Matriculas e annuldades em estabelcimentos

offlciaes de ensino e 25:000 000 de penlões
pagas á Assistencia a Alienados ....•....••.

8.0 Imposto sobre exportação de ouro e diamantes
9.0 Imposto territoriaL •........•..........•.........
10. Imposto de consumo de bebidas alcoolicas,

aguas mineraes artiflciaes e vinhos artlflciaes
11. Imposto de industrias e profissões ..•...•..•..•
12, Taxa addicional de 10 % sobre Novos e Ve.

lhos Direitos, transmissão causa-mortis, pas.
sagens em Estradas de Ferro e industriaa e
profissões o sobre o consumo de bebidas alco-
oUcas •.•••••••••••••••••• ti •••••• ; 11;'; •••• ~••



ORÇAMENTO DA DESPESA

CAPiTULOli

-4

20:000$000
56:000"'000

51:000$000

20:000"000

3:000$000

50:000$;000
100:000$000

86:000$000

-12:.180';:000

.j 10:000$000
34:000$000

] .521:~27$500

657:000$000
200:00U.;000

30:000$000

1.558:5LiO. '000
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a gratltlcllç!lO ao blbliothecar~o e escrlv~o
1,\0 tribunal cio remoçõos na ImportancH~
(lo 600" annuaes para cada um desse~
cargos, ficando annexada aos seus voncl-
montos .. : .

Pessoal' e' expediento' 'da Secretarm do Po-
XlI. IIcia, Gabinete de. Identiflcaç~o o E~I~-

tlstica Criminal o' 5 delegacias aUXilia-
e '-endo"uma' na cidado de Passos or s, '~ d . I '.ajuda de custo aOs delega os, mc usne

coliaboradores '"
Carco'reiros.das cadeias do Estado, pessoal

XIII. da.de Ouro Preto o.mais 30$000 por n~ez
a cada um dos carcereiros das cadOlas
de Barbacena,' Jui2i do F6ra, Uberaba,
Diamantina o Pouso Alegro ...•......•....

XIV. Sustento.~vestuario e curativo de lpresos

XV. DiY~~:~i;s' 'p~ii~i~~'s'~"~~t~ú~ii~~'~~i;~i~~i

XVI. Força' Publica:

~l~t~~Oaalp:~~;{'2:óõó'p~àçã~'~'9óo~éi~'~i
media.... ..... ., .................•...

c) Fardamento para 2.000 praças .
li) Gratificação a reengujados a 2.00 réiS.
e) Forrugem, ferragem o modlcame~-

tos para os animaes o forragem par,t
os dos officiaos montados ..•.... : ••n Ajuda de custo a officiaes em transito

g) Remonta dos animae. do. es.quadrt~O
e dos animaes dos offlClaes mon a.

h) C~~~p'~ã'~'c'ó~~~;tõ''d~''~~~~~ê~to',
munição c equipamento ........•...

i) Aquartollamento, entorramcnto, ex-
pediente, luz o 1:000 000. para a
consorvação da Linha de Tiro .....

XVII. Soccorros publicas, sondo 4:0,00$000 ao
Instituto Vaccinogonico da JUIZ de F6ra,
desde quo so obrigue a fornecer 15 ..000 tu-
bos do vllccina; 5:000:;;0.00 ao hosplta~ de
S Salvador de S. Jose do Alem 1.'ara-
hyba para a construcçllo do um pavlliião
destinado ao tratament.o ~o tuberc~1 o~
sos . 5:000 á Liga MIIlClra contra ,t
tub~rculose de Juiz de F6ra; 2:COOSOOO

ara auxilio ao pavilhll<! de. tub~rcu-
fosos da Santa Casa de Mlser.l~or~m de
Itajubá e 2:000;'000 rara aU~(l.110a San-
ta Casu cloMisoricordm de Ub~, em CO?-
strucção; e 2:000$000 ao hosp~tal de C,t-
rillade cle Mariunna • .rmra auXIlIo á con:
strucção de um panlhll:o de tuborculo
50S •• ••••••••.•••••••.•••••••• '"

XVlII. Assisi~n~i~' a' Alienados de Barhacena •..•.

L. M. - 4

30:000$000

6:0ooS00()
6:000$000

74:300;'000
36:000$000
13:5008000

129:680$000

33:000 .. 000
88:320$000

48:070$000
176:640 000

I. Subsidio ao Presidente do Estado .n. Despesa com o custeio do Pala cio e suas
dependencias ....................•.......

Ajuda de custo aO!Presidente do Estado.
Secretaria do Interior:

a) Pessoal. .•......•.....................
b) Expl'diente e telegrammas, inclusive

3:000$000 para a guarda do Palacio .•
Subsidio aos senadores •.•..•.•.•.......•..
Pes80al e expediente da Secretaria do

Senado e 5:000$000 para a bibllotheca ..
Subsidio aos deputados ' ...••
Pesloal erexpediento da Secrotaria da Ca-

mara, apanhamento dos. debates (l •••••

5:000 000 para a bibliotheca 04:300,.:000
• para .. um Iomcial bibliothecario •...•.....
Ajuda 'de custo a .sonadore,s ~ deputados.
ApanhamlJnto dos' debates' do.Senado •..•.
Magistratura,'a justiça do Estado, inclusive

a gratificação de 10' % aos magistrados
<:Iuecontam mais da 30 ólDnnosdeservlçoQ

~I.' Seel'eturla do Interlol'

IX.
X.

XI.

m.
IV.

V.
VI.

VII.
VUI.

Paragrapho unioo. Até definitiva reorganização da Cai.
xa Economica, poderá o governo sustar a entrada de novos
deposltos.

Art. 4.' Dorante o moemo Exercicio fica o governo
anctorizado a realizar a cobrança amlgavel 00 judicial da
divida actlva, podendo entrar em accoMo com os devedo.
res, transigir e alliviar multlls, eliminando do quadro os de-
vedores insolvavels. resguardados os intere~SI'B do Estado.

Art. 5: E' auct:Hlzado o govorno a modificar o ~yste-
ma de arrec8llsção do impoRt') de exportação do cafe. de
modo que o pagamento deste se fdoa na mesma occasião
que o da ~obretHxa.

Art. 6.' Serão esoripturadas sob o titulo clndemniza'
ç!o. as rendas dos exeroioios anteriores que, no anno de
1910, forem arrecadadas.

Art. 7: Durante o exerci cio de 1910, fica o Presidente
do Estado 8uctorizado a despender a quantia de ••••••.•••
22.552;615$592 pelas dUIs Secretarias do Estado com os ser.
viços especificados nas seguintes rubricas:



XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

XXXI'

3:000 '000

50:000"000

13:000 000

260:410,000
28:000 -000

147:840000
9:000,.:000

16:000,-000

17:000 000

135:0UO;-000

6:000"000

.'1:000'000
260:000~000

50:000$000

9.987:667$500Somma ••.••••••• ; •••..••••••••.•.••..•

! 2.° Secretaria das Flna.lça.

I. a) Pessoal da secretaria,,( •.•.•.•.•••
b) Expediente, passes e te egra~mas'l:

Recebeuoria de Minas na Capital Federa.JI. I
gl J~~)~od~c'~i~.'~'~il;g~~i'd~'p;~dio::::

Novo, Varginha, Guaranezi~, S. ~~.
bastião do Paraizo, Caeté, Sa~ta Itl~,L
do Sapucahy, Villa Nova de LIma, T.L'
boieiro Orande, Piumhy, S. JOãOQNe-

omuceno Pouso Alegre. Passa ua-
ira Christina, ,Viçosa, Monte ~aft~é
ao ilOspital de S. Salvador em

d
'c o I

de AIQm Parahyba, e á Casa e ar-
dade de Alrenas, a 2:000$000 & a de
Bello Horizonte a 5:000.'000 ......•....

b) Ao hospital de Lazaros de S~bar~,
Asylos de Orphllos de Marmnna,

aos , d 1'6 a' ao Collo-Barbacena e JlllZ o ' r ,
gio Maria Auxiliadora de Pon~e No~a,
ao recolhimento de S. Jollo d EI.R~I e

o Asylo S. Francisco da mesma c,lda-
de e ao Asylo de N. S. da ConcClção
da cidade do Serro a 2:000 '000 c.ada

m' A Pia Unillo de Santo Antolllo e
Asyio de Santa Izabel do Ouro Preto
a j.OOO.'OOOcada um ..•••.••••.. " ..,'.

c) Ao~ Asylos de Macahubas, de, Dt
mantina, de S. Luiz de Caete e o
ltambllcllry, a 4:00Q~UOO.•..• :.: .• "d~

d) Ao Lyceu de Artes e 01I1ClOS
Ouro 'Preto sendo l:~OO 000 para ~
subvenção á' cadeira de lllstrllcçilo prl-

e) I~~~~~~çã~'â'F~~~;id~d~"Li~~~';l~'Di:
n Ar~i~;;,i~''dl~''v~il;;~~''D~;~'~i;;;~(i~

de Ponte Nova, ao RecolhImento
e ao Hospital do Saudo, de Dia.
mantina a 3:000 -000; a A~so.
ciaçAo A'mante da Instrllcçilo e '] ra.
ballio de Bello Horizonte, e ao AsYJO
de Invalidos de Carangola, 2:001

g) :. E~~~I~ITi~;~d~'~i~;i~à'd'~'6~pit~i
3'000 -000 e 3:000$001l d0 uma so ve.z;0 Collegio de N. S.de Oliveira, Cqlll-

arado as Escolas Normas •.... ,' .••
h) 1- Asslstencia á pobreza d~ CapItal,

para a construcç1l.o de. prcdlOs ••.•.•.
:: :11, lnspecçl'lO technica do enSIno .......••...

Curso ~'undamental de Instrucç1l.o sccun.•.•. XlII. •
daria •••••••••.•.•.••.•..•••••••.•.•.••

24:400 '000
3:000~000

10:000 000

9:000$000
264:000£000
10:000 '000
8:000"OUO

23:000 '000

33:600$000
3:600$000

76:660$000
1:000:;;000
3:600 -000

46:000$000

74:900$000
9:000$000
2:000$000

3. 043:480$000

50:000 000

200:000$000

1:490$000

57 :160$000
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XIX. InstrucQA:o Publica:

a) PessoaI. •..•••.•.•....••.•....••.•....•..
b) Fornecimento de livros o mobiliaria

escolar. ' •••.••.••••. " ••.••...••...••
c) ConstrucQãO, reconstrucção e limpe-

za de predios ••••.•..••••••••••••••••
d) Caixa Escolar do grupo D. lt'rancls-

ca Botelho ••..•.••••••••••••.•••••••
XX. Escolas Normaes suspensas e Escola Nor-

mal da Capital •••...•••••....•.•...•••.
XXI. Internato do Oymnasio Mineiro:

a) PessOil, sendo 1:800"000 ao:economo
b) Pessoal contractado •.•...••...•••••••
c) Expediente e propaganda_ •....••..•••
d) Sustento úe alumnos e pessoal inter-

no, sendo 3:000."000 para o custeio
de gabinete de Bclencias physicas e
naturaes ..•......••• _...••••..••.•...

e) Gratificação ao delegado fiscal ••.••••
XXII. Externato do Gymnaslo Mineiro:

a) PessoaI. •...••..••.••••.•.•.••.•••••
b) Expediente ..•..••....•..•......•.•.••.
c) Gratificação ao delegado fiscal ....••

XXIII. Escola de Pharmacia, pessoal, expediente
e custeio de laboratorios •..•.••.•.•••••

XXIV.: ArchivooPublico :
a) Pessoal e gratificação ao director

para os flns do ari. 8.° da lei n. 126,
de 1895•.•••..•••..••••.•.•••.•...•...•

b) Acquisiçllo e copia de documentos •.•
XXV. Expediente com eleições estadoaes ..•.•..
XXVI. SeIlos postaes para a correspondencia oftl-

ciaJ ......••..••.•.....•.••.•..........••
Custas em processos' crimes .. , .....• '. '.

Expediente do j ur.y.•.•........••.••.•.•••
Exames geraes de preparatorios ••••••..••
Eventuaes ..•.••.•.•••...•••.•.••..•....•.
Auxilias e subvenções:

a) Aos hospltaes de Ouro Preto, Que.
Juz, Grão MogoJ, Carangola, Itabira,
Diamantina, Sabar~) Pitanguy} Santa
Luzia do Rio das velhas, Baroacena,
S. JOão d'EJ-Rei, Lavras, Caldas, Ma-
rianna, Passos, Arassuahy, Serro, Cur-
vello, Mar de Hespanha, Sete Lagoas,
Para, 'l'urvo, Bomflm, ruo Preto, Cam-
panha, Ponte Nova, Formill:a, Rio
Branco, Leopoldina, Juiz de Fora, Do-
res de Boa Esperança Dores do In-
dayá, Minas Novas, Uheraba, S. Gon-
çalo do Sapucahy, Oliveira, !tapece-
rica, Montes Claros, Cataguazes, ']'heo-
philo Ottonl, Ouro Ii'ino, l\1uzambinho,
Itajubá, Bae)lendy, Al'axá, Bom Despa-
cho, IPoços de Callhls, tPaJmyra, Rio



XXIX.
XXX.
XXXI.

XXXII.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.

2.390:000$000

12.564:948'092Somma .....•......................
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zootechnico, fazendas modelo, subvcnçi10
de 10:000$ ao Instituto pl)lytechnico de
Juiz de Fóra, mediante o compromisso
de admittir, por conta da mesma, cinco
alumnos gratuitos externos e mais ser-
viços concernentes ao desenvolvimento
economico do Estado de Minas .

Total. . . . . .•. .• ...•...• ,........... 22.552:615 "5\l2

Art. 8.° Fica o Presidente do Estado auctorlzado :
I. A abrir creditas supplementares, com as formalidades

preserlptas no art. 18, da lei n. 2.314, de 11 junho do 1876.
e observadas as disposivões dos parlgraphos do art. 3: da lei
D. 19, do 26 de nove bro d,) 1891, á.s seguintes rubricas do
art. 6.° da presonte 101, caso se verifiquo não terem sido
sufficientemento dotados:

A" ~ 1,° n. XIV-sustento. vestual'io o ourativo de pre-
80S pobres;

AO n. XVII do mesmo paragrapho.-Soocorros publicos ;
Ao n. XVIII do mosmo parl\grapho.-Assistencla a aliena.

dos j
Ao n. XXI (letra d) do meemo parsgrapho-sustento de

alumnos e pessoal interno;
Ao n.m do ~ 2.0-Sorviço da divida rundada;
AO n. IV do ~2.'-Poroentagem a colleotores e escrivães;
Ao n. IX do ~ 2.' -Juros do emprestimo de orphllos o da

Caixa Economioa ;
Ao n. XIV do ~ 2.'-Ez:ercicios findos.
Ao n. XXII do ~ 1.' (Externato do Gymnaslo Mineiro).
Ao n. XXIII do ~ 1.' (Esoola de Pbo.rmaci8).
11. A realiur operaçõos de oredito para oobrlr o defieit

qlle se verificar. caso a renda orçada não seja suftlciento
para as despesas ordinarias;m. A realizar operações de oredlto para oocorrer á.s des.
pesas com garantia de juros O sllbvoncõos 11. ompr(lz\\s quo
de tacs Cavares gosarem, caso s(lja insufilclente a renda oro
dlnarla;

IV. A realizar operacõos de crodido liquidaveis dent .•o
do exeroieio finanoeiro, como antecipação da receita, não ex.
cedendo á terça parte da receita orçada.

Art. 9.' Fica aberto o credito da quantia do 20:000$000
para Requisição do mobiliaria para a Oamara dos Deputadns
e, dcsde já, o nccossarlo credito supplemontar par ar psga.
mento do exccsso do despesas quo se verificar nos na. 4, 5 o
7, ~ I.' do art, 4.', da loi n 486, de 12 do Eotcmbro do 1908.

Art. 10, Fica aborto ao g Jverno do E~tado o oredito
BIlJlplementar do 57:800$000 ás rllbricas dOj na. V, VII o L' do

20:000$000

205:180$900
20:000$000

410:219$652
6:000$000

60:000$000
16:000"000
11:500.'000

162:4oo$OOQ

11:380$000

26:760$000

80:000$000
]0:000$000
26:000$000
20:600$000

234:520$000
10:000';:000
27:800$000
2:400$000

6001000"000

134:940$ooll
5:000$000

4.700:286$300
1.115:672$140

633:160"000
260:380"000
409:900$000
390:600$000

30:000"000

80:000$000
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m, Serviço da divida fundada:

a) Juros .............•......•....•..... : I

b) Amortização .......................•.
IV. GratifiC1;lÇãOe porcentagem a collectores

,e es~rlvlies ...................•..•........
V. ~Iscahzação especial das renl!as ....••... ,

VI. 1,essoal das recebedorias e pontos fiscaes.
VII. I orcentagens a estradas de ferro ......•..

VIII. Aluguel <le. casas para Recebedorias e
Pontos Fiscaes ..............•.......••..•

IX. Juros, de empr~stimos de orph!l:os, de de-
POSltos da, c~lxa economica e de fianças

X. Imprens," O~tt1.clal(pessoal e material), sen-
do maIs "O.'000 mensaes ao revisor titu-
lado, do M ;nas Gel'aes., .•...•• ' •• , •.•..

RepOSIções e restituições : .
Aposentados e re/armados .....•....•••...
Impressão de estampilhas e de talões
Exercicios findos ' :: :.
Custas em causas da fazenda :•...••.
Eventuaes ............••.......•.••.•..•. '.
Empregados em disponibilidade ...•.. ,.

GratIficação de 10 % a funccionarios nos
termos da lei n. 425, de 17 de agosto de
1906..............•.••... " ...•. ' .. " ..•.

XIX. Pessoal da Directoria da Viação Obras
Publicas e, ~ndustria, inclusive' gratifi-
cação addIClOnal aos engenheiros flscaes
das estradas de ferro e aguas mineraes
ao, pes~oal da secção technica e indus:
trla mllleral e aos Prefeitos de Caldas
e Caxambu' .................•.•..•..•.. '.

XX. 1p,xpe~iente e eventuaes .•..•.•...........•
XXI. ,hscahzação de feiras de gado .••...•..•..
XXII. rerrenos diamantinosXXIII. Obras P r. . .
• r ub Icas .. , '" ...•.•...•.....

XXI\. PessrJal da Directoria de Agricultura Com-
:l1erclo, Terras e Colonização, indlusive
,:600."'000 para dois auxiliares proflssio-
naes do Laboratorio de Analyses ele-
vados a 4:800"000 os vencimentos do
actual auxiliar proflssional. ..•..•...•..•

XXV. Expediente ..•........•.•.......... , .. , ..•
XXVI. Pessoal e expediente da Junta Commer-

cial, sendo 3:600$000 para vencimentos
annuaes do Secretario ..•....... , .......•

XX VII. Rep.resentaçi1~ ,do, Estado junto á Com.
mlssllo de hnntes dos Estados vizinhos.

XXVIII. Introducção de immigrantes e custeio das
col!?nia~ ~xistentes ..•............ , .•..•

Colomas mdlg!)nas ....•............. , ..••.•
Mediçi10 e demarcaçllo de terras .......•.•
Compra de vaccina anti,carbunculosa •...
Propaganda d!?cafe', subvenção e premios

as c?operatI:vas agricolas, exposições,
premlOs agrlcolas e pastoris, introdu-
cçi10 de reproductores, ensino agricola e
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g 1.' do. art. 5.', da lei n. 486, de 12 de setembro do 1908, para
lndomnlzação das despesas foitas com subsidio e aj uda do
custo a deputados o sonadores na sessão extraordinaria do
Congrosso Mineiro, om março i-mais o credito de doze oon-
tos do réis para ajuda de ousto ao Prosidonto e vioe-Presi.
donte do Estado quo suooedoram ao extincto Presidonto.

Art. 11. E' o Prosidento do Estado auotorizado ;
I.' A reorganizar a Imprensa Oftloial, adquirindo o

material quo for neces~ario, para o quo p010rá dosl)endor
até a quantia de 40:000$000, oorrondo a dosposa pola vorba do
art. 7, S 2.' n. XXXII.

2.' A ablir o oredido supplomontar á vorba cPessoal da
SOorotaria das FinaDças., para pagamonto do aooroscimon-
to, vorifioado em virtude do dec. n. 2.529, de 17 de maio de
1909, fioando fixado em 5:400$000 os ,"oncimontos do cAUJ.i.
liar do Chefe da Contabilidado. da Seoretaria das Finanças;

3.' A rostituir á 8an ta Casa de Mi80ricordia da oidado
do Turvo a quantia que lho foi descontada, a titulos do exor.
cicios findos, nas subvenções que lhe f"ram pagas, o quo for
apurado ou oonotar na Socretaria das Finanças, e a mandar
pagar á Santa C18a de Misoricordia de ltabira as quantias
que Ih3 foram cJnsignadlls em orçamento como auxilio,ca
hiJas om ex lrolo10 Ond'J, oomo CO:lstll da SOJrchria das Fi
nanças, e á Ccl.iD'1raMl1nioip~1 do Jl1iz de Fú "/:l, os Navos oVo
lhos Diroitos qae p~gl}u polo oontraoto oelebrado em 8 de
julho do 1898,sobro garantia do emprostimo, corrondo a dos.
pOSApela verba-H.o~titnições.

4.' A abrir um credito até a quantia d l quarenta oon.
tos do réis para fazor face ás dospesas a so rOalizarom com
o Congrosso BratllIeiro de Medicina e Cirlll'gia a reunir.se
nosta Capital om 11)\(1, o a concedor, si.i Ull(llr con venionte,
o liudlio da dez conto do réis á SociedllJo Mineira de Agri-
oultura para q!lO prosto os BOI'viço~q!le tODleDl mtra, fican.
do p"ra IS;o aberto o nooPRRal'iocr£'<1.to. correndo a dospo,
sa pola vf'rb, do art. 7.', ~ 2.' n. XXX'\

Art. 12. A~ dORDosas de exercícios antoriores quo (o-
rem pagas polo do 1910 serão escriptura las s)b os thulos-
cDesposas da oxeraicios oncerrailos. o cEs:eroicios findos».

Árt. 13. O g.)verno d.) Estado podaro. oroar mais uma
SOl3çl!.ona Diroot )ria do Agricultura, rOJrg<lnizando.a de mo.
do a slltis(<izor mais conveniontomont I o ~o viço publico, fi.
oan to ltxido em 4:800."'000 anOlla()Q 01 voncimontos do ai.
moxariCo -(vorba do ~ 2.', n. 24 do art. 7.', do capo 2.0

)

CAPITULO 1JI

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 14. Fica o Presldento do Estado auetorizado a ade-
tar quantias. "04 trahindo omprestimos intornos ou edet-
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8, tIm de realizar melhoramontos nas estações hydro-mi.
n raos, onde existam prafdituras já. croadas.

li I: O valor dos emprestimos nlio poderá exceder do
lbs. 400 .000 para todas as estações.

~ 2.' Para esse fim, entrará o governo do Estado om
a cordo prévio com os rospectivos CIJJ1solhos Deliberativos,
a m do serom transforidas ao Estado us rondas municipaos

as provenientos do melhoramentos ('xecutados, até á quan-
ti necossaria para os juros e amortização dos empreBtt-
IDO O bem assim dos adeantamentos até agora leitos o das-

policos já emittidas para encamp ção.
~ 3.' O governo fará. directamonto o soviço de juros e

ortlzação dos cmprestimos.
114: As r ndas que excederem do servioo de juros o

a ortlzação serão applic das aos Ilorviços locaos pela Pros
feitura, quo entrará no Rosopleno do todas as rondas.depoi.
de quites com o Estado.

. 5.' A Secretaria das Finanças abrirá conta corrente com
da uma das Prefeituraa do Estado, inolusivé com a da Ca-

p ~rt. 15. E' o Presidente do Estado aoctorizado a reali-
Z oporaçõoll do oro dito dontro ou fóra do Paiz, afim de
noitl ar os omprostimos mineiros, fazendo a convorsão da de

id om condlçõo mais vantajosas para o Estados quer quan.
to a juros o amortizaçllo, quor qunto a prazos.

P ragrapho unico. Podorá o Presidente do Estado fl&zer
u I operação até Ib~. 300.000 para a conversão d divida

Pr feitura da Capital, do modo a Iiuavistlr, não só o sor.
iço de juros O amortização, oomo tambom augmento de

zo par SOIltormo.
Art. 16. E' anctorlzado o Presidonte do Estado a Iiqui-

r ontas 001ll a Profeitura do Bello Horizonte, levando a
n cro ito 1HI obras ostadoaos quo haj a Ceito o a l:xonerar

I nn p rehtlmente 808 (unccionarh,s publicos do Estado
d Pr r ltura do pagamonto da divida p ,la construcção de
aas odltlead8R por motivo da mudança da Capital.

Art. 17. lI'ic& mantida a disposição constanto do art.
.' da I ,i n. 467, de 14 de setombro do -1907, podondo o go.

n , para dOllonvolvor a viacão terrea do Hstado, adqui.
r r ou alienar estradas, construir proloogamontos ou ramaos,

m01t r linhas ou fazl)~ os accordo!! qno julg'lr nooes,
ios.

t. 18. A revisão das aoUoctorias será feita trionnal,
te e nl!. annnalmente, segando dispõe o doo. n. 2.182

o a I li n _ 45Q. tomando-se o ultimo mez do trionnlo anto.
or para substituir o ultimo moz do triennio a que se re.

~ e a rovi~ão.
Art. HI. O ~overno podorá reorganizar as prinoipaes

DIleotorias do Estado, dotllnd"'8s do pessoal mais numoroso,
de modo a satistllzor ás oxlgellcias do serviço publioo.
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Art. 20. Para os tluspl'eV;st09 noart. 1.', nS.6e 7 da
lei n. 450, do 11 de Bot3mbro do 1907, tambem servirão de
ariterio a pontualidado no rocolhimento dos f aldos, a Clor.
reção do sl'rviço o a dedicação e intclligoncia provadas.

Art. 21. N!l.ose c1mprohondom na 2." parto do~2.', do
art. 1.', da lei n. 459, do Ii do sotembro do 1907-«as annui,
dades pag~s pelos alumnlS dOElintornatos o collegios, pon.
sões da Assistoncia u o\lienlirlos noutros fJhtabelecimontos,
e mandadas rocolhor á~ collocturias, dall qUlles perceberão
os agentes fiscaes as poroentagens que lhos cabem pe-Ia lo.
gisltlção em vigor, ficando revogado nesta par to o ~ 2.' do
art, 21 do deo. n.2.182, do 8 do jlluoiro do 1908.

Paragrapho unloo. Ficam abonadas aos agE:ntos flsoaes
as porcentagenR qUI) deixaram de porceber por tges arreca.
dações, em virtude do ~ 2.' do citado artigo e doc. n. 2 182,
a contar da data de sua execução, cujo pagamento sorá feito
pela verba respectiva do orçamento do exercioio corronte.

Art. 22. E' mantida a diRposição do art. 5.' da lei n.
470, de 14 de setembl'o de 1907, relativa ao pagamento de
subvenções a casas de caridade j a disposição d <lS arts. li.
rolati va fi ajuda de custas de dele'?ados lluxilidros; 12, quan.
to aos premios aos exportadorJs d 1 mais de 50 000 ktlogram,
IDas do mantoiga j 14, quanto ao registro de titulos de phar.
maoeuticosj 15, quanttl aos di ,trictos de engenharia do Esta,
do. toto~dtt. lei n. 486, de 12 de setembro de 1908.

Art. 23. C Jotinua em vigor o art, 14 da lei ,n. 356, de 20
de sotombro de 1902, fio.1ndo o goVel'D,Oauotorizado a des.
pendor quantia egual á tlxada no art. 16 da lei n. 301, de 4
da sote.mbr(I de I9QOe do mesmo maio.

Art. 2t (ls aurili!\['c3S da. Dirootoria de Fisoaliza.oão a o
ajudante do chel.! da contabilid~do na Secretaria das Finan-
ças sã) equip"radoB ao J p .imeirJll (lSJriptur.£rioB, para o efTei.
to de pod Irem, como llst(}S, llonoorrer ás promoçõos.

Art. 25. Fioam fixados em 4:000$000 os vencimentos do
sec,' tarlo do Internato do Gymnasio Mineiro, som direito á
gratl1ca çlto que o mosmo tom oomo bibliothecario. na imo
p .rtancla de 600$000, e a de 400$1)00 por serviços eltraor.
dinal'ios de guarda.livr(ls,

Art 26. Ficam annoladas aos vO!lcimootos dos oltlciaes
de justiC'l. do Tribunal d& R'3laçAoas gra\itlcações qU9 por.
cebem de 300$000 para oada um.

Art, 27. As estatistioas quo. Elomestl'<llmento, devom ser
fornooldas pdOR notar ios, tabolliilo~, (scri vãrs O ortlciaes do
registro gorai de llypothocas, contormo (l art. 38 do doo.
n. 1.678, do 1904, monoionarão quno~qt)rr impostos pagos
s')bro trammis1Ao ciO lmmov(li~, bem (orno sobro todos os
ICtOS fdtos e contractos ri bliz~dl s perlinte OSfOSIlorventoa.
rios, que os dovorAo cnderl'çar directalllonte á Seoretaria
das FiDancas nos prazos prescriptos naquello decreto.
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AI,t. 28. Incluem-se no numero doa productos que podem
ser premiados nas exposições realizadas em virtudo da lei
n. 454, os reproductores nacionaes das raças azinina, galll.
nacea, os productos IilcticiDic s, o oafé, o assu~ar o o tumo.

A despesa a fllzer com a ooncos~ão des8es premias Berá
a mesma ostabelecida na referida loi- de 106:000$000,que po.
derá ser applicada e distribuida como for mais oonveniente,
Inscrevendo-se (lS gastos na respectiva verba orçamentaria,

Art. 29. Ficam Isentos da cflntribuiçAo annnal de 2:000$,
de que trata o art. 20 da lei n 439, de 28 do Betembro
de 1906, e de6tlnada ao custeio do serviço do flscalizaçllo,
os estabelecimentos equiparados ás Escolas NormaoB do Es.
t do.

Art 30. E' auctorizado o governo a rever os contractos
de el!llprebtimos com as Camaras MunicipaeB e em quo flgu.
re como credor 00 fiador, de modo a melhorar a situação daB
mesmas camaras, sem prejuizo para o Thesouro.

Art. 31. Ficam equiparados os vencimentos do corpo do.
conte do Gymnasio Mineiro (Internato e Externato) aos dos
I~ntep, prc fcssoros e reitores da Escola Normal e do Curso
~'undamental da Capital do Estado, devando ,se de mais •••
600 000 os do preparador da aula de physioa e chimioa da.
quelJe Internato.

li I: Fioam abolidas as propinas marcadas por lei aOB
mesmos lentes o professores, pelo sorv1vo de exameB do
curso do Gymnaslo Mineiro ao qual sOrão obrigados inde.
pendonte de outra remuneração, além dos SOUBvencimen.
tos.

~ 2.' Os lentes e professores, no exerclcio de seus cargoB,
conforme as e.igenollls dos s(lrviços di~tribuidos pelo regu.
lamento em vigor, nlo terão outra remuneração além da.
quelles vencimento!.

~ 3: Ficam mllntUos os lictuacs venoimentos do) lentes
e do director da Esoola do Pharmacia.

~ 4: Ficam elevados a 2:000$ os venoimentos annQaOB
de inspeetoreB do Illrnno~, o a 1:600$, 1:260$ o 1:000$, ro.
spocti vamente, os vencimentos annuaes Jo porteiro, conti.
DllO e Eerv~nte do E.ternato 110 Gymnasio.

Art. 3? - Fioa o governo auctorlzado 'a crear Bete postos
I otcc!mic( s nrs seguintes munioipio$: Juiz de Fóra, Ponto
Nova, Barbacona, Pitllngu7, Arassuahy. Santa Rita da Cassia
e Uboraba.

P9l'sgrapho uniao. A despesa com c:sse serviço, que nAo
t oederá do 450;OO()OOP)4'llrrerá pela rubrica do art. 7.',
2:, D, XXXII.

Art. 33. E' o goyorno do Estado auctorlzado a entrar
em acoOl'do com o da Unilo para o fim de favoreoer a indus.
tt'ia idorurglca do Irs, •• o de Minas. podendo no alIndido
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aaoordo conceder o, " •...•".9 qQe lhe parevam convenientos
o nocossarios.

Art. 34. Revogam-se a8 disposições em contrario.
¥ando, portanto, a t:>das as auotoridades, a quem o co'

nhoClmonto e exocução da presente loi portoncerom, que a
cumpram e a façam cumprir tão intoiramonte como noUa
so contém.
" ç S~crotar!o do Estado dos Negocios das Finanças a faça
Imprimir, pubhcar o correr.

Dada no Palaoio da Prosidoneia do Estado de Minas 00.
raos, aos 22 do setombro de 1909.

WENCESLAUBRAZPEREIRA OOMES.

Juscelino Barbosa.

SeUada O publicada na Soorotaria dao Finanças, aos 22
do setombro do 1909.-0 inspector do Thesouro, F1"ancisco
SoareI Alvim Machado.

LEI1N. 511-DE II DE OUTUBRODE 1909

Auetoriza o Presielente do Estado a mandar abonar ao fiscal das
rendas internas, Arthur Ferreira da Cunha. diversas quantias
que reduzem o seu alcance e a restituir ao ajudante do director
da Recebedoria de Minas a quantia de 980$000 que recebeu em
notas falsas.

o povo do Estado do Minas Ooraos, por soas reprOsen.
tantos, decrotoo e ou promulgo a seguinte lei:

Art. 1: Fioa o Presidonte do Estado lIuctorÍlado a mano
dsr abonar ao tl~oal das rendas intoruas d,) Estado, Arthor
Ferreira da Cunha, as divorsas quantias que reduzem o seu
alcance á impor tancla do nove contos nOVi)eOototl e trinta
o um mil o quinhentos e oincoenta réis (9:931$550).

Art. 2: I!.' concodida moratoria. lle jur.J'l, pelo pruo
do nove annos, para o pagamor.tJ do dobitll do alludido fis'
cal, om p:-estaçõos mensaos, doduzidas da srus voncimentus.

Art. 3.' Fica ogualmonte o governo do Estado aueto-
rizado a rostituir a João Erno!\to Forroira Pile!.', ajuclanto do
diroctor da Rooobodoria do Minas, a quantia da novacen'OB
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~ oitoata mil réis (980$OJO),que o m~amo rocoben OM nota0
1, lalls.

Art. 4: Rovogalll-ae as disposicõos om oontrario.
~ando. porhnto, a todas a auatoridadêB a quem o co-

n I CI.Donto o oxooução d li rofdrida 1)1 port'1nOOr3ffi quo a
cD.mpram o façam oumprir tão inteiramento COlDO~Olla so
c ntém.

Publique se o cumpra,s3 "em todo o torritorio do Estado
dll Mina0 Ooraos.

P ço do Sonad) do Estado de Minas Geraes, Bollo Hori.
zoato, 11 do outubro de 1909.

ANTONIOOONÇALVEiCHA.VIU,prosidente do Congrosso.

Scllada e publioada nesta Socretaria do Congrosso Lo.
glsl~tlvo do E tado do Minas Oora08, em Bello HorIzonte, aoo
II dias do mez do outubro do 1909.- O diroctor H. Edmundo
Renault. '

LEI N. 512 - DE 11 DE OUTUBRODE 1909

Aucl~riza o .~overno a mandar pa~ar ao porteiro da Imprensa Oftl-
clal ,~ dlfferença de vencimcntos entre os car"'cs de continuo e
porl.el~o daquel!e. esta~elecimento e aos ehefe~ de secçi'lo da Se-
cretaria da PolIelU a dllferença de vencimentos entre esses car-
gos e os de chefe de secção das Secretarias de Estado.

o povo do Estado de Minas Oora09, por BOOS reproson.
tantos, dooretou e ou promulgo a seguinto loi :

Art. I. o Fiei o governo do Estado auetorlzado a mlln.
d~r, pagar a~ aotual por teíro da Imprensa ameial, Americo
VIOI~ade Rrlto, a. ditIorenoa do vunoimontos dos cargos de

atlnuo o portOlro dllquello olltlibolooímonto, duranto o
t mp~ o que, Ronrlo ~ontlnuo, OXOrMUcumulativamonto as
flDeço. R ~o portolro. IStQ é, de 30 de dozembro de 1898 a
II d? JaneJro de 1903, caso já não lho tonha sido abonada a
gratificação que p\Jr ossa oírcuIDstanola lhe compotia.

Art. 2.0 Fioa ogualmonto o govorno auotoriz8do a man-
d~r pagar aos. cboCes do socção da Secrotarla do Policia a
dllToronça venclmontos ontrd ossos c~rgoB e os do chofo do
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secçllo das SocrotariaR do Estado, no periodo docorrido' de'
1.' dejanoiro do 1897 a 3\ do dez'mbro de 1906,

Art. 3 •• Revogam.s'.:! a8 dispJsições om oontrari.
Mando, portanto, a todas as auctoridados a quom o 00'

nheoimonto o eIeeuçã') da reCerida lei pertencerom, quo a
oumpram o façam oumprir tã() inteiramento oomo nella ao
contém.

Publiquo so o cumpra SG om todo territorio do Estado
do Minas Goraos,

Paço do Senado do Estado do Minas Goraos, Bello H Iri.
zontc, aos 11 do outubro do 1909.

ANTONIOGONÇALVESCHAVE1, prosidente do Congresso.

Sollada e publicada noata Socrotaria do Congrosso Le-
gislativo do Estado do Minas Goraos, om Bollo Horizonto, aos
11 do moz do outubro 1101909. - O diroctor, H. Edmundo
Renault.

LEI N.0513 - DE 11~DE OUTUBRO DE 1909

Muda a denominaçlio de alguns districtos de paz

O povo do Estado do Minas Goraos, por seUs ropreson.
tanteF, doorotou o eu promulgo a soguinte 10i :

Art. 1.' Os actuaes distriotos do Papagaio, do munlcipio
de Carvello, Espirito Santo do Comiterio, do munlolpio de
Monte Carmelloj o Santa Rita do Casllia do Rio Claro, do mu-
niciplo do Caldas j passam a ter resppctivamente, as so
guintes donominações:- Silva Jardim -lraby-o Santa Rita
do Caldas.

Art. 2: A ViIla do São Caetano da Vllrgom Grande torá.
a denominaçl0 de cVilIa BraZt.

Art. 3.' Revogam.so as disp:>siçõcs om contralio.
Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o 00'

nhecimento o execução lia presontJ loi portencorem, quo a
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cumpram e façam oumprir tllo Inteiramonte OJmo nella SA
contom. U

Publique o oumpra.se om todo o torritorio do Estado
de Minas Gcraos.

Paço do Senado do Estado de Minas Goraos Bello 1I0.
rizont£', II de outubro de 1909. '

ANTONIOGONÇAI,VElCIIAVE~,presidento do Congr.lsto.

Sollada o publioada oM)ta 81'cret. ria do Congresso Le.
glslativo" do Estado do Minas Gor'llep, em Bollo Horizonto
~s 11 dias do mez do outubro do Hl09 -o direotor H
.dmundo Renault. . I •
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DECRETO N. 2.345 - DE lo' DE JANEIRO DE 1909

PerdOa aos reus Jose' Luciano da Silva e Anselmo Aleixo o resto
das penas (Iue es1ão cumprindo

O Vicl"Pf€!side lo do F:~l11do do Minlls Orfllell, uSllndo
da !t, ibuiçA que lhe é OlltOl'gadb IH lo ~ 4.' do bIt. 57, da
COllbtitUlÇAo Minoirll, rffolv em commcm rllção á ata etc
hojo, pordoar aOtl rens osé Luciano da Silva o .Anselmo
Alolxo o rc~to da penas q e estão cumprindo em virtude
das d cisõos do jUl'Y das comarcas de Ouro Fino e Santa.
Rita do Sapucahy, do 14 do junho do 1898 e 19 de setembrode 1\104.

Palacio da Presidencia do E&tado de Minas Gera os, em
BolIo BOIi2onte, 1,' de janeiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO,

Estevão Leite de Magalhães Pinto,
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DECRETO N.2.346 - DE 1,' DE JANEIRO DE 1909

Indulta praças da Brigada Policial

O vice-Presidente do E,tado de Minas Goraes, u~ando da
attribuição que 111e confere o ~ 4.' do art 57 da Constitui,
ção Mineira, resolve, em homenllgem ao dia de hoj', indul.
tal' das penas a que estão sujeitas aô seguintes praças da
Brigada Polioilsl: Adolpho Mallimiano da Fonseca. Olympio
dos PassoS Sirr.:as, Americo da Silva e Quinto José de Mendon.
ça, e, bem assim, aquellas que, tendo commettido o crime de
deserção simples, se apresentarem dentro do prazo de no.
venta dia~, contados da data do presente decreto.

Palacio da Presidedcia do Estado de Minas ~eraes, om
Bollo Horizonto, 1.' de janoiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão L. de Magalhães Pínlo.

DEOLtETO N. 2.347- DE 5 1IE .JANEllW IJI.; H.J09

lteconhccc a jurisdicçãO, ncstc I!:stado. do sr. Arlhur lIaas. no-
mcado vicc-conslll da Russia, com residencia nesla Capital

o vico.Presidonte do Estado de Min'. s Geraos, tendo om
vista a communicação constante do aviso do Ministcrio
das Relações E~teriorel1, de 28 do corrente mez, cle ter sido
expedido exequatur á nomeação do sr. Arthur Haas para
vice.cansul da Russia neste r.;stado, com residencia nosta
Capital, resolve reconhecor a sua j urisdicção.

Palacio da Presidoncia do ~stado de Minas Goraes, em
80110 Horizonte, de 5 janeiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

E&tevão Leite de Magalhães Pinto.
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D&CRBTO N. 2.348 - !'E 5 OE ,JANEIRODE 1009

Crêu o grnJlo Escolar da cidado do Pouso Alto

fo ~ dvice,PI'OSidon.to do Estado de Minas Geraes, de con.
,_)rml ade com o disposto no art. 2~, combinado com o art.
d' do regnlamont() a que se refilro o doc. n 1.960, de 16

d
eddl'Zdombro de 19U6, rosolve Cl'ear o grupo escular da cio
a ° e Pouso Alto.

Palaci? da Prosidoncia do Estado de Minas GOL'aos, om
Bol!o Horlzonto, 5 de janeiro de 1909.

JULlO BUENO BRANDÃO.

Estevão LeIte de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.349 - DE 5 Dg JANEIRO DE 1909

Conv~rle em !lIna só mixta as cadeiras dos sexos masculino o Cemi-
lIIno. d.o.dlstrlclo de Nossa Senhora Mi'ledos Homens do Turvo
mllnwlplO do Serro. l

. .o ,:ic_o.Prcsidente do Estado de Minas Gorae~, usando ria
attrlbUlçao que lho confero o art. 4.' da lei n 43') de '>8
do scte~bro de 1906, resolVll converter em u~~ ~6 mi~tll.
a ,cade!l'aS dos SO~08 masculino o fOfTIinino do c1istl'icto' de
~~l~~~. Senhora Mãe dos Homens do Turvo, municipio do

Palacio da Prosidoncia do Estado de Minas Gora0!', em
Hdlo Horlzontl', 5 de janeil o do 1909.

JULI1 BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.350 - DE 5 DE ,JANEIRODE 1909

Crêa uma 2." cadeira mixta de instrucçllo primuia om Ita.bir a. do
Ca.mpo, municipio do Ouro Proto

O vico.Presidonto do Est do do Mi as Gt'raos, llsando
da attribuicão qua 1110c nroro o lu't. 4.' da loi n. 439, do
28 do sot9mbro do 1906, resol vo croar urna 2 .• cadoira mixta
do instrucção primaria om ltabira do Campo, municipio do
Ouro Proto.

Palacio da Prosidencia do Estado do Minas Goraos, om
BolIo Horizonto, 5 do janoiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Lelte de J1agalhães P&nto.

DECRETO N. 2.351 - DE 5 DE JANEIRO DE 1909

Reshho\ece a carteira do soltO mascnlino <la \ncali.lado denominaria
_ Santo Antonio, mnnidpio dtoS, Mlg~"j <.lo vU,iUJlàes. e a cun-

vel'lo. em luix ta.

O vico.t>re~id(>nto do E<tatio cio Min~B I1rrsl'''. til\ cnn-
form;'1ado com o q ,e di-põ' o rtr't 4,° d, lei t. 43\1. d,. 2~
d., s.'t,"uhr t d.l l\.l(IU, resolv" r-,!;t hei ','er' li Cii 'e'r4 ,ti) >0.0
m R~ul no d lo :all,1 .lin 't-.uom niid, ~"nto .'dltou O, "U lei.
lJi .. 1 :-;. \11o(uel ,I" G JanhJ\ ", -Upp"llIJll" pe'o d,'cl'e o u.
1353 do 17 .10 jonell'o \lO 1900 e co J V" te! a ~m m. ta.

Pa'~cio li" Prpsi,jen ,ia do ~Bt"t1o dJ l\linag G"rat:S, em
BJllo Hur.zunte, 5 dd janeit'o de 19U9.

JULIO BUENO BRA:-lDÃ".

Estevão Lede de Magalhães Pmto.

-1-

DECRETO N. 2.352 - DB 5 DB JANv:mo DE 1909

Crê& o grupo escolar da cidado de ,Mantos Claros

O vice.Prosidento do Estado do Minas Goraos do con,
formidado com o disposto no art. 22, combinado o~m o art.
5 do regulamento quo baixou com o dec. n. 1.960, do 16

d~ dezembro do 1906. rOiolvo crear o grupo esoolar da
cldado do Montos Claros

Palacio da Prosidoncia do Estado do Minas Goraos om
I 110 Horizonte, 5 de j tDoiro de 1909. '

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.353-DE 5 DE ,JANEIRODE 1909

Converto as cadcira:s ,d~s soxos masculino e feminino de Bom Jesus
do Lufa, mUDlClplOde Arassuahy, 0111 uma unica mixta

~ ,:ice.Prcsiltonto do E~tado de Minas GoraOl', lls8ndo da
attrlbUlção que lho confere o art. 4.' da lei n _ 439, de 28
do ~etembro do 1006, r(>sol ve con vertor as oadeiras dos
R os masculino o fdminino de Bom Josus do Lufa municipio
de Ar8ssuaby, em uma unica mixta. '

Palacio da Presidcncia do Estado do Minas Goraes, em
Bello Horizonto, 5 do janeiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Maga?hães Pinto.
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DECRETO N. 2.354- DE 5 DE JANEIRO DE 1909

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino de Sant'Anna do ./c.
query, municipio de Ponte Nova

o vice.Prefidento do Estado de Minas Goraes, usando
da attribuição quo lho confero o art. 4.' da loi n. 439, do
28 do setembro do 1906, resolve convorter om mixta a ca-
deira do soxo feminino do Sant' ADna do Joquory, municipio
do Ponto;iNova.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonto, 5 do Janeiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pínto.

DECRETO N. 2.355-DE 5 DE .JANEIRODE 1909

Convcrte em uma só mixta, as cadeiras dos sexos masculino c fe-
minino do districto de Campo ltedondo, mllnicipio dc ViHa
Brasilia,

O vice-Presidento do Estado do Minas Goraes, usando
da attribuição quo lho confere o art. 4.0 da lei D. 439, do
28 do setombro do H)06, rosolvo convortor em uma só mixta
IiS cadeiras dos soxos IDllsculino o fominino do districto do
Campo Rodondo, municipio do Villa Braülia.

Palaeio da Presidencia do Estado do Miaas Goraos, em
BelloHol'izonto,5 do janeiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

-9-

DECH.ETO N. 2.356-DE 5 DE .JANEIRO"R 1909

r.'a ~lJllacadeira mixta de. instrucç1l.o primaria, no dist.ricto de
ConcClç1l.odo Casca ([!lcudos), municipio de Ponte Nova

() vien.Presid(lnto do EstAdo do Minas Goram' usando
d attrlbu çãu quo lho coufo o o I>rt. 4 o da lei D'.439 d
2 :tl' sl'tomor,} .dO 19UG, re lJlvo CI'ear lima Ca<1oir'u m;xt~
d . lU;;tl'ucçào pr!rr~aJ'la 110 dlbt icto do Concoição do Casca
(Blcudus), mUllIClplU do Ponto Nuva.

Palacio da Pr(siiioncia do Estado do Minas Garaos,om
Bollo Horizonto, 5 de janeiro do 1909.

JULIO BUENO BltANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto

DERETO N. 2.357-DE 5 DE .JANEIRO DE 1000

, Ilvl'rfe cm mi:-cta a cadeira do sexo masculino de Divino Espi-
rito Santo, mllnicipio de Carangola

o vice.P.ro~idontJ do Est.ado do Minas Goraes usando
d I a tr',bUIl,ão quo I~o ('ont'ere o art. 4.0 da loi n.' 439, do

.d >ct.m bro do 1\<0<;, rosol v.o .con vortor om mixta a ca.
d Ira do sexo femuuno do DlVIllO E~pirito Santo municio
I do Corangola. '

Palacio da Presidencia do Estodo do Minas Geraos, am
1Ii) Horiz~nte, 5 de janeil'o do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

E8tel)(IQLeite de Magalhães Pínto.
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DECRETO N. 2.358-DE 5 DE .JANEIROIlE 1üoü

Crêa. uma. cadeira. mixta. de instrucçll0 primaria no districto do Alto
do Carangola, municipio de Carangola

O vico Presidonto do Estado do Minas Goracs. usando
da attribuição quo Ibll confero o art. 4.° da lei n.439. do 28
do sotembro do 1906, resolvo croar um cadoira mixta do in.
strucção primaria no districto do Alto do Caraogola, mu-
nicipio de Carangola.

Palaeio da Prosidoncia do Esta elo do Minas Geraos, om
Bollo Horizonte, 5 de janoiro do 1909.

JULIO BUENOBRANDÃO,

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.359-DE 5 DE .JANEIRO DE 190\J

Crêa uma cadeira mixta lle instrllcç110 primaria no logar denomi-
nado RibeirilO da Conceição, districto da cidade de Carangola

O vico.Presidonto do Estado do Minas Goraos, usando da
attribnição que lhe oonfero o art. 4.° da loi D. 439, do 28
do setembro do 1906, ro~olvo crear uma (ladoira mixta do
in~trucção primaria no lagar denominado Ribeirão dl\ Con-
coição, distr-lctO da cidado de CaraDllola.

Palacio da Presidencia do Estalto do Minas Geraos, om
Bello Horizonte, 5 de janoiro de 1!)Q9.

JULIO BUENO BRANDÃO.

EstC1,ão Leite de Magnlh{ies P;nto.

-11-

DECRETO N. 2.360-DE 5 DE .rANEIRO DE 1909

Crêa o grupo escolar da cidade de Ayufuo ca

m~d,~j~e~reside~to do Estado de Minas Goraos, 'do con.
o ' m o dISpostO no art. 22, combinado com o art
b rogulllmonto quo baixou com o doc. 1.9~O, do 16 do do:
rLl~CI~~1906, resolvo croar o grupo oscolar da cidado do

Plllacio da Prosídoncia d E t d .11 Horizonte 5 d' . dO ,R a o do l\hnas Goraos, om
, o Jl1nOlrO o 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DBCRETO N. 2.361 - DE 8 DE JANEIRO DE 1909

provo o accôrdo feito pelas Camaras l\Ill . . . , I O .
u c'tf11.1\:oIl1in«:lp.:l~a.constrllcçilo de linhas ~~cl~;~~~lI~~as~~~ F:ellgo
¥ g lllUIllCl).JlOS. . .

o vico.Prl'sirlonto do E.t~do rln Minas GoraM attt'ndo
o q"o, I~o ", qllorõram lIS ('amar1i< i'dUnlcipae; do ou~~

fi I't'~ '2~d" ~o~ to om ViRIa o rli!'lpostll lIO art. 16 ,iai .d o o JlI h!l.lte 1895 resol\'o approvar o I>ccôr.
I o~.'a o p,.las r,.rOflltas Gnmar'as p.ra a c n(lI'BRào do

I eglo por 25 anno~. á omprORa 10lpphoDlca c \ Iniciadora.
ll. conRtrllcc~o. uso o goso do Iinball tolophonic3s u~f\ o: r~~p~ct~vos municípios. DOR termos dos arts. ~82,

o ec. n. 1.01~, do 30 do março do 1897.

t1P~! cio da Pro~irlo~cía do Estado do Minas Goraos Bol-
nOllzonto, 8 do JanOlro do 1909. '

JULIO BUENO BRANDÃO,

Juscelino Barbosa.
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DECRETON. 2.362 - DE8 DEJANEIRODE 1909

Distribue creditas para as despesas a cargo da Secretaria das
nanças, durante o semestre de janeiro a junho de H)09

o Presidente do Estado de Minas Geraes, na conformi.
dade do art. 120, do regulamento que baixou com o dec. n.
942, de 10 de junho de 1896, resolve applovar o quadro, que
a este acollJpanha, da distribuição de creditas para as des.
pesas a cargo da Secretaria das Finanç~s, no semestre do
Janeiro a junho de 1909 e determina que, pda mesma Se.
cretaria, sejam effectuados, em termoB, os respectivos pa.
gamenioB.

Palaeio da Presideneia do Estado de Minas
Bello Horizonte, 8 de janeiro de 1909.

JULIO BUENOBRANDÃO.

Juscelino Barbosa.

Quadro da dlstribuiçõo ele cre(litos para as
def!lll)esnsU curJo:;0da Secl'e1arla dUMFiouo'
ÇUl!i no semestre de Janeiro 11 junho de
1!JU!J.

De orçamêllto
Credito para o (lei n. 486, do

N. (em('stre 12 do setf'm.
bro de 1908)

1 Secretaria:

a) Pessoal. .........•••.. 90:510$000 181:020$000
b) Expediente, passes e

telegrammas ••••• " 14:000$000 28:000.;000
II Recebedorla de Mi.

nas na Capital Fe-
deral :

a) Pessoal. .••.•...••••• 73:920. '000 147:840. OCO
b) Expediente e aluguel

do predio ....••.... 9:000$000

..•. 13 -

1II Sérviço da divida
fundada:

a) Juros ••••••..•..•..•• 1.962:830$060 3.925:660$120
b) Amortisação ••••••••• 744:607$187 1.489:214$375

IV Porcentagem a colo

V
Jectores e escrivães 316:580$000 633:160$000
Fiscalisação espe.
cial das rendas ••• 105:480$000 210:960'000

VI Pessoal das reee.
bedorlas e pontos

VII
Hsca(1~.. " ......... 179:350$000 358:700$000
Porcentagem a es-

VlII
trada do fOl.ro...• 113,750$000 227:500. 000
Aluguel de caSRS
para recebedorias

IX
e pontos !lsea es ... 11:850$000 23:700$000
Juros dos empres.
limoR de orphãos
da caixa economi.
ca de !lanças em di.
nheiro ••••..•.•.•.. 40:000$000 80:000$000
Imprensa Official,
pe~soal e expedi-

nte .•.••..•...••. 102:590$000 205: 180. '000
:1 Restituições e re.

:11
posições ••.•...•..• 10:000$000 20:000$000
Aposentados e re-

. '11I
formados.\ ..•••... 105:972$674 211:945 34D
Impressões de ta.

:IV
)ões •...•.•.•..••.. 3:000. '000 6:000$000
Exercicios findaR...

:V Custa. em causas
30:000$000 60:000:'000

:VI
da Fazenda ••••..•. 8:000$000 16:000$000
Evontuaes •.•.•••..

XVII Empregados em dis-
5:750$000 11:500$000

.VIlI
ponibilidadl' .•..... 77:850$000 155:707$QOO
Gra ti!l ca çl'lo de
10 % aos funccio.
nllrios de que tra-
ta a lei n. 425, de
17 de agosto de

:1:
1906 ••••••••.••.... 10:000$000 20:000$000
Pessoal da Direeto-
ria da Agricultur.,
Commercio, Terras

XX
e Colonização •...• 67:170$(:00 134:940$000
Expediente da Dire.

X,"l
ctoria ••••••.•••••. 2:500$000 5:000$000
Pessoal e expedien-
te da Junta COlD-
mereial ••.•••••••• ' 5:690$000 11:380$000



ttXXl

XXIX

XXX

1.620:000$000

60:000 000

800:000$000

30:000$000

400:000$000

Som ma tolal.. 6. 320:78Q$Q21 12.641:57Q$844

Rello Horizonte, 2." secç o da Secretaria das Finanç s,
de janeiro do 1909.-João de Resende Magalhães. Visto-

chl fo do sccçllo, Joté FeUdssimo de Paula Xavier.

DECRETO N. 2.363 - DE 13 DE .JANEIRO DE IgOg

XXXII O bras Pu bli cas,
sen do 15: 000$000
para concertos e
melhoramontos do
edificio em quefun-
cciona o Sonado •••

XXXIII Premios do ani-
maos á iadustria
palltoril •••.•••••.•
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a o grupo escolar do dis1ric10 de S. José da Lagoa, municipio
de Habira

JULIO BUENO BRANDÃO.

lt&tevão Leite de Magalhães P4nto.

o vice. Prosidente do Estado do Minas 00r80s, de confor-
.midado com o disposto no art. 22 do regulamento a quo se

or o d c. D. 1.960, de 16 do dozembro de 1906, o para
ocução do disposto no art. 4.' da loi n. 439, de 28 do 80.
mbro do mesmo anno, resolvo crear um grupo osoolar no

districto do S. José da LagoR, munioipio de Habira.
Pala io da Presi noia do Estado de Minas Geraes, em

110Horiz nt(l, 13 de janeiro de 1009.

26:760 000

80:000$000
10:000$000

26:000$000

83:'711 000

1:000$000

II:.wolooO

1:800$000

10:300$000

40:000 000
5:000$000

13:000$000

13:380$000

n08••••••••••~••••

lntroducçiio de im-
migrant6s e cus-
toio das colonias
existontes •••••••••
Coloni s indigonas.
Mediçiio e demar.
cação do torras •••
Compra do vaccina
anti.car bunculosa.
Propaganda do ca-
fé. subvonção o pro-
mios ás cooporati.
vas agricolas, OX-
posiçõo~, promios
agri('olas o pasto-
ris, introducçiio:do
roproduotores, on-
sino agricola o zoa-
toohnico, fazondas-
modelo, publicação
do obras do propa-
ganda ou proveito.
sas ao Estado o
mais soniços con-
cornontes ao sou
doson volvi mon to
oconomico ••••••••
Pessoal da Dirocto.
ria do Viação, Obras
publicas o lndus.
tria, inclusivé.gra-
tificação addicional
aos ongenhoiros tis-
caes das estradas
do forro e aguas
minoraos e aos pro-
foitos do Caxambú
o Poços do Caldas
Expedionto o ovon.
tuaes .
Fiscalização de feio
ras do gado •••••••
Terrenos diamanü.

-114,;;";

Representação: do
Es ta do jun to á.
Commiss&.o de limi-
tes dos I:!:stados vi-
zinhos •....••..••.•

XXII

XXlll

XXVI

XXIV
XXV

XXVII

XXVIII
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DECRETO N. 2.364 - DE 13 DE .JANEIRODE 1909

Crêa o grupo escolar do districto de Antonio Dias Abaixo,
mllnicipio de Itabira

O vico.Presidente do E9tado de Minas Geraos, de confor.
midade com o disposto no art. U do regulamento a que so
rerero o doc. n. 1.960, de 16 do dezembro do 19U6. o para
oxocução do disposto no art. 4.' du lei n. 439, de 28 do se.
tombro do mesmo anno, rosolvo crear um grupo oscolar no
districto do Antonio Dias Abaixo, municipio de Itabira.

Palacio da Presidoncia do Estado de Minas Goraos, om
Bol\o Horizont9, 13 de janoiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.365 - DE 13 DE JANEIRO DE 1909

Convorto om mixta a cadeira do soxo feminino do districto de Santo
Antonio da Manga do S. Romão, municipio do S. Francisco

O vice.Prosidente do Estado de Minas GOl'aOl"l,usando da
attribuição que lho confer o art. 4.° da lei n. 439, de 28 do
setembro de 1906, resolvo convmter em wixta a cadeira
do SlXO feminino do distrieto de Smto Antonio da Manga
de S. R.ow'ão, municipio de 8. Francisco.

Palaeio da Presideneia do Est&do de Minas Gera(;s, em
Bol\o Horizonte, 13 de janeiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECR~TO N. 2.366 - DE 13 DE JANEIRO DE 1909

uppril~lOa cadeira do sexo masculino do districto de Santo Anto-
1110 da Manga de S. Romão, municipio de S. Francisco

o vice-Presidente ~o ,Estado de Minas Garaes, de Rooordo
com o ~rt. 57 da ConstitUIção do Estado, reso1 ve supprimir a
e~cola Isolada do sexo masculino do distrioto do S~nto Anto)'

,0 da Manga de S. RfJmll.o, munieipio de S. Francieoo.

IIPalaoi~ da Prosidencia do Estado do Minas Geraos em
o Horrzonte, 13 do janoiro de 1909. '

JULIO BUENO BRANOÃo.

Estevão Leite de Magalhã8s Pintn.

DECRETO N. 2.36i -DE 13 DE ,rANBIRODE 1909

OI ;dodOIlI(/ltl!- si> mixta as cadeiras dos sexos masculino o [eml-
n 110 o IS I'Icto de S. Joaquim de Bicas, mllnicipio do Pará

, vice-Presidonte do Estado do Minas Gorae!', usando da
rlbulçl10 que lhe confere o aIt. 4.' da lei n. 439 de 28 de
mbro de 190{\,resolve convertor em uma só mixta a8 oa.

~a8 dOR.sexo mas~~lino o fominino do districto de S. Joa.
do BICas, mUDIclpio do Pará.

j Palaci~ da Presldencia do Estado do Minas Geraos, em
lo 110flzonto, 13 do janeiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

D. M. - 2



JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pi" to.

DECRETO N. 2,371 - DE 13 DE JANEIRO DE 1909

rêa uma cadeira mixta de Instrucção primaria na estaçll:O
do Miguel Bürnier, municlplo de Ouro Preto

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

.....l~-

DECRETO N. 2.370 - DE 13 DE JANEIRO DE 1909

JULIO BUENO BRANDÃO.

ConTade em mix1a a cadeira do sexo feminino do dlstr1c10
de luhupim, lIIunlclplo de Caratinga

O vice.Presidrnte do E.bào tio Minlls Geraes, uFando da
t Ibm, o qUl lhu ClJUrtle I' llrt. 4,' da lei n, 43\1, de 1:8

0100. bro do HJL6. I'l:S,IVtl (r ear' uma cadcirlt mix,ll 00 in.
A ruc~Ao primatiu lia CblhÇào do Migud BUIDler. IDl.lniClpio
ae uru P. 0\0.

Pala cio da Presidencia do Estado do Minas Goraos, em
BoBo Horizonte, 13 dO janeiro de 1909.

O vico.Presid nto do Eftado do Mim s GfI aes. osaDdo da
ibuiçllo que lhe ('onflru (; Ht. 4.' da lei D. 439. de 28 de
mbl'lJ de 11106. J(s(;)ve CODvortH ('m mlxta a CUdOllll

do • JO fominino do OiSH"lnl0 (lO lnhllpirn, mUIliclplO do Ca,
g .

Palecio da Presidencia do E~t8do do Minas Gera0!!, em
B 110Horizonte, 13 oe janeiro de 19(,9.

JU~1O BUENO B~A.NDÃO.

E.8te16-~Uire de, Magalhães PiMto.

Cr~a uma cadeira mixta de instrucção primaria no lagar denomina.
do «Leite *, do distric10 de Oachoelra 'do Campo, xpunicipio de
Ouro Preto.

JULIO BUENO BRA.NDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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EGRETO N. 2.368 ....•DE 13 DF:JANEIRO DE 1909

o vice.Prcsid(nte do Estado de Minas Gcraes, usando da
attribuição que lho oonfere o art. 4 . da lei n. 439, do 28
do, setembro de 1906, resolve crrar uma cadeira mixta do
instrucção primhl'ia no logar denominado ",Leitc~. do distri.
cto de Cachoeira do Campo, município do Ouro Proto.

Palaeio da Pr r!'idonC'la do Ehtado de Minas Geraes, em
Be110 Horizonte, 13 de j~neíro de 190 •

o vico,Presldente dQ Est.do de Minas GoUos,us8ndo da
attriboic;ão que lho canCele o 8rt. 4.' da 10i n. 439, de 28
de setcm bro de 1906, rCbolve arear oma cadeira mixta de
instrucção prImarIa em Cuyabá, distrioto do Gouvoia, mu.
nioipio de DIamantina.

PaJacio da Prcsidonoia do Estado de Minas Geraes, em
Be110 Horizonte, 13 do janoiro de 1909.

Crêa uma cadeira mix1a de ins1rucção primaria em Cuyabá. distri.
cto de Gouveia, municipio de Diamantina
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DECRETO N. 2.372 - DE 13 DE JANEIRO DE 1909

Converte em mixta a. escola isolada do sexo musculi.no do districto
do Rio de Peixe, municipio de Entre RiOS

o vice.Pre~idento dJ Estado de Minas Geraes, usando da
attribuiçll.o que lhe conforo o art, 4 o da lei, n. 439, de 2R, de
sotembro de )906, resolvo c(lnvo(.ter em mlxta ~ oscola ~S?
lada do SOlO masculino do dilitrieto do Rio do POl:xe, muOlCl'
pio de Entre Riop.

Pd lacio da' Presidoncia do E~tado do IMinas Goraes, om
Boll) Horizonto, 13 do janoiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pínto.

DECl~BTO N. 2.373 - DE 13 DE JANEIRO DE 19D9

Converle em mix ta a 2.' cadeira do sexo feminino da cidade
de Minas Novas

o vicc.Prcsidl nto do Estado do Minas Goraos, usando da
at.tri buiçil.o quo 1110 COnrOl'O o aI t, .1.u da I~i n. 4~9,.dO 28 do
setembro do 1906, roso~vo convort.or em mlXta a 2. cadoira
do sexo feminino da clda:te de Mlllas Nevas.

Pllh\cio da Prosidoncia do E,tado do Minas GOl'aos, om
Bello Horiz.onte, 13 do janoiro de HlOU.

JULIO BUBNO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto,
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DECRETO N. 2,:374 - DE 13 DE .JANEIRO DE 1909

on' rte em mixta a cadeira do sexo feminino do districto de !:lanta
Crnz ela Chapada, mUllicípio de Minas Novas

vioo.Presidonte do E ,tad\l de Minas Goraop, usaado da
ibuiçAo quo lhe conrero o art. 4,0 da loi n. 4311, de 28

setembro do 1906, l'dwlvo oonvertor em mixta Il oa.doira
~o fdmirlino do districto do Santa Cruz da Chapada, ma .

. jpio do Minas No vas.

Palaalo da Prosidenoia do l';~tado do Minas Goraos, (m
110 Horiz.ontl', 13 do janoiro do 1900.

JULIO RUEN'J RRANOÃO.

Este'l:ão Leite de Magalhães Pinto

DRCRET0 N. 2,375 - DE 13 I.E JANEIRO IlE 1909

Cr'l\ ullla cr.deira mixta ,Ie instrucçl'ío primaria na estu\,l'ío
rIo Tnrvo, municipio da Viçosa

o vieO'Pl'e,idonto do Estado do Minas Goraos, usando da
'ribuição quo lho confllro o art. 4.° da loi 11. 439, do 2~

étcmbro 110 1906, ro~ol\'o crcar uma cadoira mixla 110
rocção primaria DU (.slação do TúI'v<" munici,io dlL Vi.

PlIlacío da Pl'('s!dencia do Hstallo do Minas Gorros, (m
11 AoIizontl', 13 do j~néjro do \009.

JULIO BUEN J BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pm ~O.



DECR~TO N. 2.379-DE 19 DE .IANEIRO DE 1909
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JULIO BUENO BRANDÃO.

E,tevão Leite de Magalhães Pinto.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Este"ào Leite de Magalhães Pinto.

um. (lscola mixta de instrllcçi'lo primaria no IOfTardenominado
- ({etiro, do districto cle S. Caotano da l\Ioed~, mnnicipio do
( uro Preto.

DECRETO N. 2,378 -DE 19 DE JA.NEIRODE 1909

Cr a ulUa cadeira mlxta de instrucção primaria n estaç/to
« Sapucahy, municiplo de Jacutinga»

Vice.Pr'csid, nto do Estado cio Minas GOlaes. na conf Ir-Ia de!fo di posto no art. 4.' da 1010.430. do 28 do setom.
o do .1906, l'osol vo crour uma osc.,)a mixtli do instruccll.o

arla no J gar donominado - RetIro. do dlstricto de S
ano da Mooda, munioipto do Ouro Proto. •

alaeio da PreRidoncia do Estado do Minas Gcraop cm
ello Horizonto, 19 dO janeiro de 19(.9. I

.0 vico.Prcsidonto do Estado de Minas Goraos, maodo da .
rtbuiçll.o q ao lho confore o art. 4.' da loi n. 439, do 28 .-

O etePlbro dO 1906. rJsolvo croar um~ cadeira mixta dO
n ~rucção primaria nit ostação cSapucab.y_, muaieipio do Ja-, .

IOga. .
Palacio da Pl'osidencia do Estado do Minas OoraCIl, em

'Seno Horizonte, 19 de janolro do 1909.

DECRETO N. 2.376 - DE 13 DE JA.NEIR/) DE 1909

o presitlpnto do Est'd 1 do Mi'lllR Geraml, us~ndo da ato
tribuiçào qno lho COnflri! o art. f>7 da ConRtltu'Ç'l.o do
Esta lo, o tendo f m viRt>i o di' P'lRto no art. 4.° par~ grapho
uni co do cloc. n. 2.:V12 no 21 cio novomhrll do anno passado
o a dau~ula 20 .• do contractn do 18 no dl'zemh- o findo, co.
lebrado com o Baoco do Cro lito Real do Minas Goraes. rORol.
vo llpprOl"llr com aR modifi<'açõo", QUo a os.to acomp.~nham,
dosignllclas polo Socretario do F.st-jifo cla.R!,I.nanças, os o.•..ta.
tUIOS do me'mo Banco para quo po~sa ImClar as oporaçoes
do credito • gricola..

Os oRtatlllo~ .orão pnbli"anos dcpois de feitas as modifi-
caçõps 110 Qno trata ORtO clocret".

O Secrotario das Finanç IS lIs~im o faça oxocatar.
Pllhcio da Presidoncia do ERhdo de Minas Goraes, em

Bollo Horizonte, 16 do janeiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Ju.Ycez.lno Bm'bosa.

D&CR&TO N. 2.377 - DE 16 DE JANElRO DE 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.
Estevão Leite de Magalhãe, Pinto.

O vice Presidente do E8ta to de Minas GoraaR, no exer.
cioio da attrihui-:ll.o que Ih I Mnroro o Ilrt. 57. g 1.0. ~a Cnn.
IltittJ;cã 1 dll E~tll.do e do aoco •.d 1 110m o art. 24 d!i 101 D. 43g,
do 28 "e setembro tio 1906; ronsitloraud,l que o rOl!:lllamonto
n.' 1 960, do 16 do dozombro tio mo~m/) anno, é omisso qUl1oto
a~s vonc'montOR tio pOSRol11d 1 gru ~(H Oflcol3roR de districto8,
rpsolvo, do oonformidade coou o art. 263 do citlldo rOll:ula.
mpnt.n e Dar oompleta oxocnçilo do sou art. 22, tlxar em
n,oOO$l'OOl d()is ooato~ snnua' ri I) vonoimonto do director, em
(1:100.000) um conto o quatrocentos mIl réiR o do profe811or
e em seteoontos o sessenta mil réis (760$000) o de por.
toiro.

Palaoio da presjdenoia, em 813110H' rizonte, 13 de janeiro
de 1909,
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Approva com moditlcações os estatntos do Banco de Credito Real
. de Minas Oeracs

Fixa o vencimento annual do pessoal de grupo escolar de districto
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DECRETO N. 2.380 - DE 19 DE .rANElRO DE 19(,9

Orea uma caueira masculina e outra feminina na povoação uenomi.
nada «Mosquito., do districto da cidade de Tiradentes

o vice-Presidonto do Estado do Minas Goraop, usando da
attribuiçãa que Ibo eonroro o art. 4: da lei n, 439, do 28 do
setembro de 1906. resolvo ert'ar uma eadoira ml scalina o
outra romint~a na povoaçAo denou ioada «\!OSq..,itl», do dis-
trlctJ d1 cidato de Tíradootes.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Goraes, em
B01l0 Horizonte, 19 do janeiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pi'lto.

DECRETO N. 2.381 - DE 19 DE JANEIRO DE 1909

Orêa uma cadeira mixta de instrucção primaria om Suzana, distri-
cto de Piedade do Paraopeba, municipio de Villa Nova de
Lima.

o vice.Prosi,ienlo do Estado de Minas Gor.le!?, usando
da attribuícão quo lho conforo o art, 4 .. da 101 D. 439, do
28 do 60t.mb o elo 1905 resvlvo creal' uma cadeira mixta de
instrucção primal'i 01 no po voado donominlldo - Suzana - dir.
tricto do Piedado ti; Puraopeba, municipio do Vil li Nova de
Lima,

Pa1ado da Prt'sidencia do l'.stado do Minas Goraos, om
:10110 Horizonto, 19 do janeiro do 1909.

JVLIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhãe8 Pinto.
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DECRETO N. 2.38~ - DE 19 DE .JANEIRO DE 1909

IlIna cadoira mixta de instrucçi1.o primaria na Eslaçi1.o,
da Fama, municipio do Alfenas

vice.Prt'sidonte do P.stado do Minas Goraos, Uiando da
vl,liçAo quo lho conftlro o alto 4:, dllloi n. 43g, do 28 do

mL o do 1906 rmolvo oroar uma caddra mlxtll do in.
çào prirnall~ r:a E~t~çllo da Fama, municipio do AI

a .
Palaoio da Prosidoncia do Eltado do Mini s Gora€s, em

lo Horizonto, )9 do janeiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

E8tevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.383 - DE 19 DE JANEIRO DE IlJ09

onltecr ajllrisdicção do sr .. 1. M, Verdusson, nomeado para
00118ul da Uelgica nesta Capital

vico PIl~ .. i'lonto do Esta,lo do Minas GorilOs, tendo em
a c(lmnJuoic:i\'llo eon~t1lnto do a\iso do Min'stolio das

s ~lIPrior(,f', do I..J do corrente mez, do tor sido ex.
I o e.?'cqlJ(l/w' fi nomeação do ~r. J. M. Vorilu~~en pa.ra

I i1a Brlgica nesta Capital, resolvo [econhocer Bua jur:s.
o.

p. lacio da Prcllidoncia do Fslado do Minas Gorae~, em
o IIol'jzonto, 19 do jant'iro 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão LeUe de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.384 - DE Hl DE JANEIRO DE I 09

Converte em nma só mixta as cadeiras dos sexos masculino e fe-
minino de S. Domingos da Docaina lIlunícípio de Lima Duarte

O vico-?resldento do Ebtado de Minas Gerar R. uzanfio da
attribuíçAo que Ibe confere o art. 4.' dl:Llei n.431J, de 28 de
setomBro do 1906, 1'0601 ve convortor em uma só mlxta a8
cadeiras dos 8exo~ ma8cullno e feminino do S. Domingos dl:L
Bocaina, mUll1cipfo de Lima Duarte.

Palacio da Prpsiliencia do Estado de Minas Geraes, em
BolIo Horizonte, 19 de janeiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Lette de Magalhães P'nto.

DECRETO N. 2.385 - DE 19 DE JANEIRO DE 1909

Converte om lima só mixta as cadoiras dos sexos masculino e fe-
minino do di8tricto de Brejo do Amparo. mnnicípio de ,fa-
nuaria.

o vioe.Prosi lonte do E~tado lIe Min 18 Goraos, usando da
attribuiçAo que Ibo conforo o art. 4.° da lei n. 43? de 28 de
eetembro de 1906 res Ivo OOU\'erter em uma só ILlXta lili ('a.
deiratl dos sexos ~aliculillo o f.,m IIJíno do districto de Brrj-)
do Amparo, municipio da Januari~.

Pai. cio da Prcsídoncia do Estad,) do Minas Goraos, em
Bello Horizonte, 19 de janeiro no 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leíte de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.386 - DE 19 DE JANEffiO DE 1909

v'rt m lima unica mixta as cadeiras dos BOXOS masculino e
t minino de S. Sebastião do Rio Preto, municlplo de Concoição
do Surro.

Víoo. Prosidonte do Estado de Minas Goraos. usando da
Ibuição quo lhe oonfl're o art. 4.' da lei n. 439, do'28 do
ruhro do 1906, resolvo con.vo[tar em uIDa unioa mixta as

deiraR do8 sexos masoulino e fominino de S. Sebastião
RIO Pro to, municipio de Conceição do Sorro. .

Plllacío da Preaidonoia do Estado do Minas Goraos, Olll
oUo Horizonte, 19 de janeiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Plnto.

DECRETO N. 2.387 - DE 19 DE JANEIRO DE 1\)09

verte em uma uuica mixta as cadeiras dos sexos masculino
reminino do districto de Pouso Alto, municipio de Diaman-

na.

vico,P['osi tonto do Estlldo do Minas Goraes, usando da
UI 'Ao qu" lho conforo o art. 4.' da ),li n. 439, do 2~ do

['c) do 1906, resolveoonvertor om uma unioa mista
loiras d03 sexos masculino o (eminiao do districto de

o Alto, município do Diamantina.

alacío da Presidencia do E~tado "do Min'ls Geraos, em
Horizonte, lQ de Janoiro do 1909:

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Le.te de Magalhães Pinto.
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DEORETO N, 2.388 - DE 19 DE .IANEIR'l DE 190IJ

Cpnverte em uma só mb:ta as cadeíras dos sexos masculino ~ f~.
miníno de Santo Antonio do Riacho dos l\Iachados, mun CIPIO

I de Grão Mogo1.

o vice.Presidente do Estado do Minas Goraes, U8ardo da
Iittribuição que lho confero o art. 4 .• da lei n. 439, de 28 de
setembl'O do 1906 resolro oonvorter em uma só mixta ~s
cadeiras dos sexos masoulino e feminino de S)nto AntoDlo
do Riaeho dos Machado!', municipio de G: 110 Mogol.

Palac:o da PresidoDcia do Estado do Minas Gera0!', em
Bollo Horizonte, 19 de janeiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhãe& Pinto,

DECRBTO N, 2.38D - DE 10 DE JANEIRO DE 1909

Supprimc diversas escolas isoladas na cidade nc Onro Preto

o vÍl(.Presidento do Estado do Minas Gera0!', usando da
attriboiçilo quo lhe confere o art. 57 da Con.tituiçà;) d:1 Es-
tado, o tcndo cm vi, ta a cro~~ão do grllpo escolar de Ooro
Preto, resol vo, do b CCI I'do com o art, 2:3 do Rrgulamor.to a
quo se reforo o dec. n. 1.960, de I? do dt'z(>~oro de 190o,
SUppl irr.i~, naquolJa cidade, as sl'gnwtell c8d~1' as: .

L" O 2." do sc-xo masculino, I." do fominmo, maFcuIJn8
do bairro das Cabeças o f~minina do bairro das C~lçadas.

Palacio da Prosidencia <lo Estado do Mina~ Goracf, (.ro
Bello H(lfizonte, 19 do janeiro de HJ09.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N, 2.390-DE)9 DEUNRIRO DE 1909

OI1\'erte em mixta a cadeira feminina do distrieto de Santa Bar-
bara do Monte Verde município do Río Preto

O vice.presidente do Estado do Miaas Goraes, usando da
ttribuioão quo Ib..fl oonfe"o o art. 4.' da lei n. 439, do 28

&otombro de 1906, rOFolve converto r em mixta a cadeira
milli[lll do IJj,tricto do Santa BarbnR do Monte Vl'rde,
o icipio do lHo Preto.

Palacio da Pl'osidoncia do Estado <Ie Miaas GorMe, em
110 Horizonte, 19 do ja.neiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃe>.

E8tevão Leite de Magalhães Pinto.

DEORETO N. 2.3IJI - DE 19 DI':.JANEIRODE 1909

r a lIUla cadoíra mixta de instrucção primaria na povoação deno-
11 inada Abbudiu, do districto de Santissimo Coração de Jesul\
do Bar'reiros, municipio de S. João Baptista.

o vice.Prosidonto do Estado do !\Iinas Gora0!', usando da
• tribuiçAo quo lhe confero o art. 4.• da lei n. 439, de 28 do

O \llbro do H)06, 1'0Folvo crear uma c!doira mixta de in.
ucCão primaria na povoação denominada Abbadia, do dis.

i'eto de Santissimo Coraçlio de Jesus de Barreiros, municio
o do S. João Baptista.

Palacio da Presidenoia do Estado de Minas Geraos, em,
0110 Horizonte, 19 de janeiro de 1909.

JULIO BUENO.BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.392 - DE 19 DE JANEIRO DE 1901)

Crêa uma cadeira mixta de instrucçllo primaria na povoaçllo
de cOonçalves», municipio de S. José do Paralso

O vice.Presidente do Estado de Minas Genes. uFando da
attribuição quo lhe cOnftHO o art. 4.° da- lei n. 439. de 28
do sotelL bro de 1006, resolvo crear uma Cl>deira IDIXla de in.
strucção primaria na povoação de « Gonçalves ,., municipio
de 8. José do Paraiso.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 19 de janeiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Lelte de Magalhãe, Pinto.

DECRETO N. 2.393 - DE 19 DE JANEmO DE HIOg

Dllpenla do exame de suftlciencia para a matricula nas Escolas
Normaes do Estado os candidatos que tiverem conc1nido o curso
das escolas publicas e grupos escolares, de accordo com o de-
creto n. 1.947, de 30 de setembro de 1906.

O vice.Prosiden.to do E~tado do Minag Geraoa, usando da
attribuição quo lhe confere o art. 57 da C(jnstitul~ão Minei.
ra e para execução da lei n. 439, do 28 do setem bro do I~06,
tendo em comi;leração quo os IIluD nos das escoll1s pubhcas
primarias e grupos escolares do b8tado, que concluir'om o
curso primario na vigencia do decroto n. 1.947, do 30 de so.
tembro de 1906, têm-so manifestado habilitados em todas as
materias quo são oxigidlll1 para o ('ume de sufficiencia á ma.
tricula das Escolas Norftlacs, comtantcs do art. 120, do de.
ereto n. 1.980, de 16 de dezembro de 19CJ6,resolve declaraI.
os dispensados do alludido exame de sufficientia.

Palacio d Presidencia, em BelIo Horizonte, UI de janei.
:'? de 1009.

JllLto Bmmo BRJ.m>Ão.

B!",,~ Lfttt de M~.PMto.
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DECRETO N. 2.394 - DE 19 DE JANEIRODE 1909

hcce a jurisdicçAo neste Estado do sr, John Edward Jansson,
nomeado consul geral da Suecia no Rio do Janeiro

o 'Vicc.Pr('~idento do Estado de Minas Geraos, tondo om
a a. communicação oon~lunlO do avipo do Ministf'rio dlls

I ÇQcs f1xt""Il,re , do 14 no corrcnte mez, do ter sido ex.
do exequatur á nClmeação do ~r. Jobn E:dward JanBson

a comul gorai da SUlcili no Rio de Janeiro, resolve ro.
oeor ~ua jurisdicçl\o nesto Estado.

alicio da Presidencia d,o Estado de Minas Geraes, em
ello HOlizonto, 19 do janeiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Lelte de~Magalhães l"nto.

-
DECRETO N. 2.395 - DE )9 DE JANEUW DE 1909

março vindouro para a reunião extraordinaria
do Congresso

o viC't.Prcsidente do E.tado do Minas Gorars, usando da
.a ribniçl'iO quo lhe cODfcre o art. 57 da Constituição do EII.

d ,rosohe dc~ipnl1I' o dia 12 do março do corrente anno
~: la a rouniAo extr&ürdioarÍa do Congl'e,,~o Minoiro, afim
lt t r Jogar II apuração da eleição prl sid£.nC1al, realizada no
1 10 doste ml'Z.

Palacio da Proaidencia do Estlldo do Minas GOlaos, ~m
Jlo Horizonte, 19 de janeiro de 1909.

JtlLIO BUENO BRANDÃO.

&tevão Leite de Magalhãe, Pinto.
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DECRETO N. 2.396 - DE 19 DE JANEIRO DE 1909

Distribue creditos para a Secretaria do Interior, no semestro
de janeiro a junho de 1909

o vice-Presidente do Estado de MinQs Gere es. na con
formidado do dispost., no a! t. 55 do rogul, monto a q00 se
refero o dec. n. 587, de 26 do agosto de 1892, resolvo
a:pprovar o quadro. qu'" a o,to aoompanha, da lIi-tribuiçAo
de creditos para as despesas li (;lIl'gO da l:!l'cretaria do Into.
rior, no seme.tre de jsnoiro 8 junho do 1909, e determina
quo, pela Secretaria das Finanças, 8f'jam rftectuados os res.
poctivos pagamontos, de aocordo com as ordens já (1xpe.
didas.

Os Secretarios de Estado dos Negocias do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidoncia do Estado do Minas Gera0', em
Bello Horizonte, 19 do janeiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

Jusceli.no Bm-bosa.

DlSTRIBUI~ÃO DE CREDITO
PARA A

SECR.ETARIA DO INTERIOR.



uadro du ditili.rihuição(te creditos para as deSI)eSaScom os serviços (IUe
eorrenl I)'lu Secretariu do Interior, durante o semestre de Janeiro a Ju~
nho de t9u9.

•::.,
! Natureza da despesa Legislação Parciaes Totaes

De orçamento

Credito para 0ILei n. 486, de
l.0 semestre 12 de setem-

bro de 1908.

IISubsidio ao Presi-
dente do Estado .. I Lei n. 337. de 1902.

II1Despesa com o cus-
teio de Palacio e
suas dependenciasl Lei n. 356, de 1902.

IIIISecretaria do Inte-
rior : IDecs. n. 587, de 1892, 860

e 943, de 1896, 1.421,
de 1900 e 1.479, de 1901.
Leis ns. 126, de 1895,
306 e 308, de 1901. Dec.
n. 1.~3t de 1903. Lei
n. 422, ae 1905.

15:000$1000

3:000$000

I.~
w.•..

3O:oo0Sooo . I

6:000$000

treetor .
ffl••la! "I' ~biDete
do Prl'llirlt'nte .•..

-t cht'fp, de st'cção.
4 I'ri" ;.o~ officiaes
5 g'glln"os offtciaes
B dnUl T'lIf1'nSes ...•..
Portpiro ........•..
2 coninnos .
2 sprl'pntt's .
Graiifl ':lçAo ao oftl-

cial til' gabinete
do ~ecrelario .....

Idem ao oftlcial ar-
c!livista .

b) Expt'dit'nte e te-
lei!ra mOIas. inclu-
sivé :l:OOOSOOOpara
a I!uarda do Pala-
cio.. .. .

IVlsur~~i.~~~.a.~~~~~~~~:
V Pessoal e expedien-

te da secretaria
do Senado e 5:000$
para a Bibliotheca

VIISubsidio aos depu-
tados.. ...•• .• '.'

000

3:000.9000
11:000$000
8:000~OOO
8:000,,:000
8:800$000

750$000
1:2,10$000

960$000

600$000

150$000 52:960$000 52:960$000

16:500$000

29:440SOO0

21:985$000

58:8BOSooo

I
105:920$000 ~

I

33:000$000

88:320SOO0

43:970$000

176:640~00Q
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De orçamento

~ -
'" :\atnreza da despesa Legislação Parciaes Totaes Credito para o Lei n. 486, de
:=
Z

L" semest re 12 de setem.
bro de 1908.

. I I

Lei n. 8-l6,de 12 de se-
tembro de l!l08. j7t!:280$0001 1.558:5608000

70:000$000

W
-J

~

40:680$00(1

56:,608000

36:000$000

13:500$000

20:340S000

28:380:;;000

6:750$000

35:000$000

18:000~000

28:380$000

4:~.OO';'lIl10

15°,"000
100~000

1:000$000

9:600$000
5:500$000
~:OuO:,:OOO
:l::200~000
1:\(10,3000

7508000
480$000

I
YI1lpessoal e expedien-

te da secretaria
da Camara e apa-
nhamento de de-
bates e 5:000$000
para a l3ibliotheca

YI\lIAjuda de custo a se-
nadores e deputa-
dos .

1:\ IA p a 1\ h a 1Il e nto de
debatps do Senado

X Magistratnra e jus.
tiça do Estado ....

XIIPesso~l e expediente
da Chefia de Poli-
cia e quatro dele-
,;:ados auxiliares .. I Leis ns. 30, 101 e 318, de
.. I 1892. 189~e 1901; decs.

US. 613. de 189:1; 1.232.

Chefe de Policil.l....
4 delegaJos auxilia-

res a ..!:~U(!:;;OIlO .•
2 chefes de secção ..
I primeil'o ofticial..
2 se,;:undos officiaes.
I alnanuense .
Porteiro ..........•..
Servente ...........•
Gra tiflcaçào ao the-

sou rei ro .
Idem aO escrlyão .
Expediente .

X\lICa • .:;ereil"llS das ca-
deias do Estado e
pessoal da de Ouro
Preto, e mais 30$
POI' mez a cada um
dos carce r e i l' o s
das cadeias de Bar-
ba c e n a. Juiz de
Fora. Uberaba e
Diamantina .

Xl\lISustento. vestuario
e curati vos dos
presos pobres ..... 205:000~OOO HO:OtH)';:(l()('



"'
De orçamento

o -•..
'" Natureza da despesa Legislação Parciae. Totaes Credito para o Lei n. 486, dea 1.o semestre 12 de setem-
~ bro de 1908.

- ,

XI V IDiligencias policiaes
e esta ti,tica crimi-

XVIFO::~ '1':"bl'i~~':""'1
- I - -

I
17:000$000 34:000$000 c;.)~

a) Pessoal. ......... - - - í60:610$750 1.521:221$500
b) etaplls p:lm 2.000

praças a SDOO ..• : - - - 328:500$O(){' 657:000$000
c) 1"arnallll'nto para I 100:000$000 200:000$0002.000 l".açus ...... - - -
d) grat itic"ção a re-

15:000$000 30:000$000engaja(j()s, a S2UO. - - _.
e) fU''I"a~elll, ferra-

gem I' IIlcdicamcn-
tos para os ani.
maes e forra"'em
para os dos olfi-

Iciacs montados .. 1 - - I - I 10:000$0001 20:000$000

XVII

xn

1.337:3~SOOOI 2 674:760$000

o
si •..., .

g) remonta de ani-
mac.s 0."0 •••••••

h com fJra. concer-
to de armalllcnto,
muniçóes e equi-
pamcl'to .

i) aquartelam en to,
entcrralllento. ex-
pedil'ntc.luz c....
1:000&;000 para a
eonsrrvaçào da Li-
ntlu de Tiro .

Soccorros Publicos,
sendu 4: 00:3000 ao
Insti'uto \'accino-
geni:o de Juiz de
Fóra, desde que se
obrigue a fornecer
ao Estado quinze
mil tuioos de Iv~-
pila ali! i-ntrio'losa

Assistcllcia a Alie-
nados .

XVIlJ Ilnstrucção primaria:

a; Pessúaj .
b) foruecimento de

livros e mobilia-
rio c"cular .

5:000$000

1:300'-;':000

1:500$000

25:500$000

20:000$000

50:000$000

25:000$000

10:000.$000

2:6oo~000

3:000$000

51:000$000

40:000$000

100:000:;;000

50:000$000

c.o
<O
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Natureza da despesa LegiSlação Parciaes Totaes

De orçamento

Credito para o ILei n. 486, de
1." semestre 12 de setem-

brO de 1908.

c) construcção el
lim peza de pre-
dios " .

d) escola Franr'isca
BMelho,em Pitan-
gu~'- vencime!?'to
annual do profes-
sor ...•...........

XlxlEscolas Xormaes
suspensas:

Gratificação a 10 di-
reetores a 3008000.

Gratificação a 10 se-
cretarios a 240$000

IAIUgllel de p r e dio
para deposito de
mohiliarlO escolar

4 profC'ssores a .. '" .
6:00\t:0OO. •. . ...

2 ditos a 4:800'::0011 ..
1 professora a: .

3:6111),,1100 .
1 professora adjun-

ta a 2:4008000 .
Porteiro .
Continuo .
Sprvenle .
tiratilicação ao di-

retor .
Gratificação ao se-

crel orio..... . ....
A lugllPI de predio ..
Exrediellte .

XX'lnternato do Gy-
mnasio ~Iineiro :

a) pessoal:

Gratificação ao rei-
10[' a 3:600$(00 ...

l::l J en les a 3:6008000
lnSlrllctor de gy-

IDnastica .
Re~ente . da bandal

de muslca ..... "

\

\

1:5008000

1:2008000

3608000

1:S00"OOO

1:200$000
6008000
5OO~000
4808000

600$0001
I

300;i;000i
2:400$0001

300$000

1:800$000
23:4008000

1:2008000

1:2008000

28:040:;;000

""'000$000\

625Soo0

2S:040~000

200:000;;;000

1:250iiiOOtl

60:880$000

>l:-o

"..-
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~atureza ua uespesa Legislação Parciaes Totaes

De orçament()

Credito para 0ILei n. 486, de
L' semestre 12 de setem~

bro de 1908.

T~i:.£;:-::':~';

I
~
I

-:-L;

9:0003000

74:900$000

4:500£000

37:450$00037:450$000

2:400$000

1:800$000
600$000
750$000

1:600$000

Prof<lssor de dese-
nho .•........•

Professor do curso
prirlJario .

2 inspe<.:lores de alu-
mnos a 2:400$000.

2 inspectores de alu-
mnos a 1:800$000.

Econolllo '.
Portei 1'0 •••••••.

Secretario a 3:200$

Ib I pessoal contra-I ctau".. .. . .
c ex pedientc, pro-

pag'-'JHin (.) gratifl-
\'a.t;à, I IIe ,tllU~WO

16:8008000 33:600$000

1:800$000 3:1300$000
I I II

XXI E

Vencimentos do rei-

I 3:000$000
I "..

tor .............. -
27:000$0001 I C..:IIr; lenh's ........... -Professur de dese-

1:500$000n110 . ' ......... -
2 inspectores de alu- - 4:800$000nos a 1:80l'F:OOO.'
I inspectura de alu-

- 900$000llUIOS a 1:80U$UUO.
- 1:800$000Secrctaf'lo ..........

750$000Porteiro ............ -
600$000Co:ninllu .. , ........ -
480$000S('l'venl,'. . ...... -

IGralif!caçào ao dele.
- 1:800$000

40:130$0001 80:260$000
gado ft",ca1. ......

500$0001 40:130$0001Ex peuicn te. . ...... -



Ul
o•...
<:>

r.
:\ a t meza da despesa Legislação Parciaes Totaes

I
De orçamento

Credito para o\Lei n. 486, de
1.0 semestre 12 de setem-

bro de 1909.

XXIII glcola de PlIarma-
cia:

Gra ti ficac'lo ao di-
rector .. , .

4 lentes cathedrati-
cos .. _.......•.....

Secretario .
Amanuense .
Porteiro .
Continuo .
3 senentes a .20$000
Expediente e cus-

teio de gabinetes e
laboratorios ... '. -

XXIllIArchi\'o Publico:

1:000;:;000

12:000",000
1:500.;OOll

600BOOO
.OUBOOO
4208000

1:080$000

5:.50$000 23:000$000 23:000$000 46:000:;;000

>I>-~

b) acquisição e copia
de documentos ....

.<X1YIExpediente com elei-
cões estadoaes ...

XXV Sellos para a corres-
pondencia offieial

XX\'\ Custas em processos
crimes - .

XXVII Expediente do jury.
XXVIII Exames de prepara.

to rios ou de con-
juncto .

XXIXIEyentuaes .

XXXIAuxilios á pobresa :

a) Aos hospitaes de
Ouro Preto. Que-
luz. C:r~o :\Iogol,
Caratinga, Itabira,
Diamantina. S, ba-
rá. Pitanf!uy. San-
ta Luzia. Barbace-
na, S. Jaão d'EI-

3:000$000 6:000$000

5:000$000 10:000$000

4:500$000 9:000$000

132:000$000 264:000$000
5:000$000 10:000$000 ~

l
4:000;5;0001 8:000$000

11:50051000 23:000$000
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Natureza da despesa( Legislaçl10 Parciaes Totaes

De orçamento

Credito para 0ILei 0.486, de
1.' semestre 12 de setem.

bro de 1909.

Rei. Lavras. Cal-
das, ;\larianna,
Passos.Arassuahy,
Serro. Curvpl!o,
lIa r de lIespanha,
Sete Lagoas, Pará,
Turvo. Bomfim.
Rio Preto, Cam-
panha, Ponte No-
va, Formiga, RiO

I
Br" neo. Leopoldi-
na, .Juiz de Fóra,
Dor.'s de Boa Es-
perl!n';'. Dores 010.
lndad. Minas No-
v"s,' Uberaba, S.
Gonçalo do Sapu-
cah.v. Oliveira,lta-
pe""rica. ;lrontes
Clarog, Catagua-

rillade lIe AJfen~
Baepentlv. Araxá.
B o III Despacho,
Poços <ie Caldas.
P"llOyr' . Rio Xo-
vo. Yarginha,Gua-
ranesia. S. Sebas.
tião do Paraiso,
Caete'. Santa Rita
do Sapuc<'l.hy,\'il-
la Xova de Lima,
Taboleiro Grande.
Piumhy. S. João
Nepomuceno, POli-
so Alegre. Passa
Quatro. Christina,
Viçosa,;llonte San-
to e hospital de
Laza ros de Sabará
a 2:0008000 cada
um e de Bello Ho-
rizon te a 5:000$000

b) Aos asvlos de ;lla-
rianna, Barbacena,
Juiz de Fóra, S.
João d'EI-Rei, N.
S. da ConceIção da

68:500$000 137:500$000

~
O>

~
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l\atureza da despesa Legislação Parciaes Totaes

De orçamento
Credito para 01 -
1.o semestre Lei n. 486, de

12 de setem-
bro de 1908.

5OO:i'0001 1:000;:;000

700$0001 1:400$000

:3:000$0001 6:000$000

1:500$000 3:000$000
.;

25:000$000 50:000$000

130:000$000 260:000$000

I 4.658:500$750 9,405:321$500

~

~

15:000~0007:500;3000

\

cidade do Serro,
asvlo de S. Fran-
cisco, em S. João
d'EI-I{ei e Collegio
Maria Auxiliado-
ra, da Ponte Nova,
a 2:000$000 cada
um, á Pia União
de Santo Antonio
e ao asvlo Santa
lzabel "de Ouro
Preto, 50e :3000 a
cada um, .....•.•

c) Aos asJ'los de 1Ia-
cahubas, de Dia-
m:\n1ina. S. Luiz
de Caete' e de
l1.am ba,cur.YJ

uma. escola de In-
strucçl10 prImaria
que mantém .

e) Ao Lj'ceu fie Ar-
tes e Oftlcios de
Ouro Preto, sendo
1:200$ para sub-
vencionar a cadei-
ra de portu:;:uez .

f) Ao Asylo ae In-
validos da Ponte
Nova, ao Recolhi-
mento dos pobres
de Diamantina, e
a ° Hospital d e
Saude de Diaman-
tina a 2:0DO$000
cada um , .

:l(XXIIA' Escola Livre dei
Musica da Capital

XXXII A' Faculdade LivreI de Direito .
XXXII1'lnspecç;Io technica

\

' do ensino ..... , .. ,

Somma .•.•.....

a

Terceira secção da Secretaria do Interior em Bello Horizonte. 18 de janeiro de 1909. - Octaviano Simonelli
de Assis, Visto.-Luiz Mag'.1Ih1les. Visto.-O. director, Antonio Benedicto Valladares Ribeiro. ,'I Irl



-50-

DECRETO N. 2.397 - DE••.22 DE JANEIRODE 1909

Crea um lo"(\r de primeiro omcial na Directoria de Agricultura,
Comme;'c!o, Terras e Colonizaçil.o o supprimo um dos de segundo
official nella oxistontes.

O vico-1>rosldonto do Estado do Minas Goraos rosolve
crear um logar do primeiro ofrtcial na sub.divisão do osta.
tis\ica d sec~àO teclloica. da.Diroctoria do Agricultura, Com-
moroio, Torr~ s o ColoCllzaç.ào, ficando supprimido um dos
de segundo oIDeial nelJa OXllltontos.

Palacio da PrpsldonDia do Estado do Minas Goraos, om
Bollo Horizont<',22 do janeiro do 1909.

JULlO BUENO BRANDÃO.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.398 - Im 22 DE JAN}<~IltODE I90lJ

Approva os estatutos da Federação Cooperativa Agricola
Leopoldinonse

o vlce-Presidonte do E~tado do Minas Goraoll, no exor-
cicio da attribuição quo lho é conferida pelo art. 57, n. 1,
dll Con~tituiçào, considerando quo so !lcba organizada do ac.
cardo cbm a legislação fedOl11,1a Federaçào Cooper!l~iva Agrí-
cola LeopoldiDonso, resolvo llpprovar Of! respectIVOS Esta-
tutos datados do 6 d outubro do 1908, fioando llssim reco-
nhecida a llssoolação para llufHir 08 b neticios orticii.oS ga.
rllntidoll pelo Estado.

Palacio da Prosldoncia do I~st~do de Minas Gerau, em
Bollo Horizonte, ~ dO janoiro do 1009.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Juscelino Barbosa.

- 51-

DECRETO N. 2.399 -IDE 26 DE JANEIRODE 1909

Converte em uma unlca mixta as cadeiras dos soxos masculino
e feminino do S. Gonçalo do [Rio de Pedras, municipio do
::)erro.

o vice.Presidente do Estado de Minas OeraeR. usando da
attribuição que lhe confero o art. 4.' da lei n. 439, de 28 de
sotembro do 1906, resolve convor~f\r em uma unioa mixta
as l1a.deiras dos sexos masculino o feminino do E. l."iocçalO
do RIO de Pedras, municipio do Serro.

Palacio da Prosidoncia do Estll~(l de Minas Geraos, om
BolIo Horizonto, 26 de janeiro 110 l~üi).

JULIO ~\JENO BRANDÃO.

Este~iio u'te de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.400 - DE 26 DEJA~In.o DE 1909

Converte em uma unioll mixta' as cadeiras dos sexos masculino
e feminino de Nossa Senhora da Piedade do Rio Grande muni-
cipio do Turvo. •

~ v:ice.Prosidente do Estado do Mina!! Goraos, usando da
attnbOlção que lho confore o art. 4.' da lei D. 439, de 28 de
setombro de 1906,resolve converter em orna unica mixta llS
C'ado!ras dos sexos masculino o fominino de Nossa Senhor
da PIedade do Rio Grande, municipio do Turvo.

Palacio da Presidencia do Estudo do Minas Geraos om
BolIo Horizonte, 26 do janoiro de 1909. '

JULIO BUENO BRANDÃO.

Este vão Leite de Magalhães Pinto.



DECRETO N. 2.401 - m: 26 DE .JANEIRO DE 1909

Converte em uma unica mixta as cadeiras dos sexos masculino e
feminino de S. Sebastião do Taboll0, municipio de Rio Preto

O vico.Prosidonto do Estado do Minas Goraos, usando da
attribuição q no lho contoro o art. 4. o da lei n. 439, do 28
do Iletombro de 1906, resolvo converter em uma unica mixta
as cadeiras dos EeXORmasculino o fominino de S. Sebastião
do Taboão, municipio do Rio Proto.

Palacio da Prosidoneia do Estado do Minas Goraes, om
Bollo Horizonte, 26 do janoiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.402 - DE 26 DE JANEIRO DE 1909

Converte em uma unica mixta as cadeiras dos sexos masculino e
feminino do districto de S. S. Sacramento do Dionysio, muni-
cipio de S. Domingos do Prata.

O vico.Prosidente do Estado do Minas Geraos, usando da
attribuição quo lho oonforo o art. 4. o da lei n. 439, de 28
do sotombro de 1906, rosolvo convertor om uma onica mixta
aE cadoiras dos sexos masculino o feminino do dlstricto do
S. 8 Sacramento do Dionysio, municipio do S. Domingos do
Prata.

Palaeio da Pr.'sic1 meia do E~tado do Minas Goraes, om
Bollo Horizonte, 26 cle janeiro do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

- 53-

m~CRETO N. 2.403 - DI<:26 DI.: .JANEIRO DE 1009

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino de Carmo
dos Arcos, municipio da Formiga

.o ,:ic:o-Prosidonto do Estado de Minas Goraos, uSllndo da
attrIbUlçaO quo lho confero o art. 4.' da lei n. 439. do 28 do
sotom bro. d.o 1906, resolvo converter em rnixta a cadeira do
soxo feminInO do Carmo dos Arcos, municipio da Formiga.

Pal.cio da Presidencia do Estado de MiDIIR Geraos em
Bello Horizonte, 26 do ja~eiro do H)09. '

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhãe.f Pinto.

DECRETO N. 2.404 - DE 26 DE .JANEIRODE 1909

Converte em uma unica mixta as cadeiras dos sexos masculino e
feminino do districto de Santa Maria, municipio de Silo Pl'd 1'0
de Ubcrabinha.

.0 -..:ieo.Prosidonte do Estado do Minas GorBes, usando da
attrlbmção que lho confero o art. 4.' da lei n. 439. do 28
de setembro de 1906, resolve convertor em uma unica mixta
as cadeira~ dos sexos .ma~culino e feminino do districto do
Santa MarIa, municiplo de S. P,'dro de Uberl1bi:lha.

Palacio da Presidoncia do Estado do Minas G(lraes em
Bello Horizonte, 26 de janeiro de 1909. '

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.405 - DE 26 DE JAN EIM DE 1909

Convorto cm cadeira do sexo masculino a mixta do dlstrlcto do Con-
co19!l0 do Pará, municlpio de PltAnguy

O vice,Presidente do Hshdo de Minas Geraes, usando
da at,ribuiçào que lha oontoro o art. 4 .•, da. lei n. 4,39, do
28 do Retembro de 1906, rosolve oonverter em oadOlra. do
sexo masolllillo a mixta. do distriotIJ de CJlloeicã) do Pará,
municipio de Pitanguy.

Palacio da Presidenoia do Egtadl) do Minas Geraos, om
Rello Horizonte, 26 do janeiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETON. 2.406 - DE 26 DE JANEIRO DE 1909

Cr/~a wna ca/leira de instrncção primaria p:tra o soxo feminino
no ,listricto dI' Concei-.llo do Pará, municipio de PitangllY

O vice.Presidente do E,tado de Minas Goraos. usando da
attribuicã." que lhe conforu o art. 4 .• da lei n 439. de 28 de
setembro do Hl06 resolvo orllar u[JJa cadeira de instruocll.o
prim iria para o' Rexo feminino no diatricto de Conoei Cão do
<,ará, municlpio de Pitanguy.

Palacio da Prosidcnoia do E~hdo de Minas Gerae', om
Rello Horizonte, 26 de jll.~oiro do 1909,

JULIO BUENO BRANDÃO.

EstevtllJ Leite de Magalhlies Pinto.

-55-

DECRETO 1 • 2.407 - DE 26 nI~ JANEIRO DE 1909

Tmngfere para a ~lOvoaçilodonominada- flapal1'aio -do districto de
MaraVIlhas, município dp Pitang-uy, a oadeira do sexo maSCll-
hno daquolle dl,;trlCto e a convorto em mixta.

,0 vico Prosidoote ,to Bltlld.l do Minas Gorao~. Ilqando da
attnblllcllo qUJ lho OOnrMOo art, 4: d" loi 11. 4J9 dd 28 de
il ~i!mbr.J de J!) 16, rosol ve tr.tO, rJri •. para a p')v.Ja~ão <leoo.
mma,da - Paptlg"io - do di~tl'lct') do Marli.vil!laR. munioípio
de f'ltanguy, a cideira do ~IlXO masoqliQo daq\lelle l1istricto
e cou vertol.a om mixta. .

Palac!o da Pl'osidoncia do Estado de Minas Goraos, em
Bailo Horu:onto, 26 do janoiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N, 2,408 - DE 26 DE .JANEIRO DE 1909

Crêa o g-rupo escolar' de Pedro Leopoldo

, O vice Pre~i.donto d" Esta:fo de Mina~ n,.raol'. de conf"r-
ml,hlllo CLltn o dl"posto .no art. 2!, c, mbinado com () art. 45
r!olegularr.e(.ltoqllo halXou Cllfl1 () decl't:to D. 1.0dO,do \5 110
dez.moro cid IPlJt:I, rtl,olvo c['oar o lrrllpo e'sC:lIJi.r do tii,tr'i,
"[0 do Pedr'o Lo('pJI.1o, muoic.:i"io do Santa Luzia do Rio dldl
Vclhah.

Palaoio da Pr',)sidoncia do fl:starlo do Minas Geraos, (.m
Be1l0 Horiz JOtf', <:6 d(\ janeiro do 1\)09.

JULIO BUENO BRANDÃO.

K.Hevão Lelte de Mngalh(ie,~ Pinto.
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DECRETO N. 2.409 - DE 26 DE JANEIRO DE 1909

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino do districto
de Maravilha., municipio de Pitanguy

O vica.Prosidente do Estado de Minas Goraos, usando da
attribuiçil.o que lhe confere o art. 4.' da lei n. 439, de 28
de setembro de 1906 reRolve converter em mixta a cadeira
do sexo feminino dd districto de Maravilhas, municipio de
Pitanguy.

Palacio da Presidencia do '3:stado do Minas Goraos, om
Bollo Horizonte, 26 de janoiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.410 - DE 2 DE FOVEREIRO DE Hl09

Crea uma cadeira mixta nocturna na Fabrica ?e Tecidos Santanen
se, districto da ViIla de ltallna

O vice,Presidonte do Estado de Minas Geraes. usando
da attribuição que lhe contero o art. 4: da lei n. 439, de 28
de setembro de 1906, resolve crear uma cadeira mixta no,
cturna de instrucção primaria na Fabrica de Tecidos Santa-
nense, distrioto da YilIa de ltaúna. '

Palacio da Presidencia cio Estado de Minas Goraes, em
Bello Horizonte, 2 de fevereiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.411 - DE 2 DE I,'EVEREIRODE 1909

Crêa uma cadeira mixta de instrucção pri maria no logar denominado
,Juramento, districto da cidade de Montes Claros

o vice. Presidente do Estado de Minas Geraos, usando
da Ilttrlbuil,:âo qu.' lho conrí'ro o ar-t. 4,' da lei n. 439, de 28
de a 'tembro de 1906, r Iwlve crellr uma cadeira mixta de
in tru ção primaria no logar denomin d Juramento, distri.
cto da ci,1a,je de Montes Clal'oE.

Palaeio da Presidpnnia do Estado de Minas Goraes, em
Helio Horizonto, 2 de fovereiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.412 - DE 2 D8 ~'gVERgIRO OI' 19(19

Converte em uma só mixta as cadeiras dos sexos masculino e fe
minino do districto de Olhos d'Agua, municipio de Bocayuva

O vice-Presidente do Estp do de MiGRa Goraos, Ilsando
da allribuição qUA lho confere o art. 4.' da lei n. 439, de 28
rle ~et, mbro de 1906, reRolve con \-erter em uma só mixta as
clldeiras dos sex, B masculino e feminino do districto de Olhos
d' AguR, municipio de Bocayuva.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 2 de fevereiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.413 - DE 2 DE FEVERi IRa DE 1909

Gonverto em cadeira dp sexo femillino li mixta de anta Antonio
do Matipoo, mUQicipio lIe Abre Cllmno

o vice Prosiiollto do Etilo ,{o Minas Goraos, u!!lando da
~ttribllicAo quo Ib<i confere o art. 4: da lei n. 439, do 28
do setomb:ú du 1906, ro.wl vo con verter em caduha do soxo
fommino lIo míxta do Santo Antonio do Matipoó, municipio
de Abra Campo.

Palllcio da flrosidoncia do Estado do Minas Goraos, om
Bello Horizonto, 2 do fevereiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estev;io Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.414 - DE 2 DE jo'EYEREIltO DE 1909

Crêa umu. cadeira de instrucção primaria para o sexo masculino
na estn.çlio de Pedra do Sino, lIlunicipio de Barbacena

o vicí).Preside)to do Esta~o de Minas Gorao~. nsando
lia nttribllh:Ao quo Ibe confore (I arr. 4: da lei n. 439, de 21'\
do .etombo .1e 190ô. re~ol \(:l cr(,UI' uma cadeira C1u instruo
c~ào primaI ia parlt o IH'X o mas; ullDo na estação do Pedra ao
Sino, IDunici)ílio de Bubacenll.

Plll~cio da Prosidencia do F},tado do Minas Gerae!', em
BelIo 1T,)rizonto, 2 de fe vereilo de 1909.

•TULIO RUEN J BRANDÃO,

Estwão Leite de Nagallules Pinto.
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DECRI~TON. 2.415 - OR 2 DE FEVRltRIltO DE 100g

ConVl'rte em uma Ilnica mixta as cadeiras dos sexos masculino
e feminino de Santa lUta de Cassia

o vico.Presidente do RElt9,do do Minas GeraoEl. uqando
da attribuiçll.o quo lhe cooforo o art. 4,' ih loi n. 439, do 28
dl! setembro do 1906, rosolve convertor om uma unica mixtll,
aR cad iras dos seXON masl\nlino e tominino de Santa Rita
de CasRill, municlpio do Caldas.

Palaeio da Prosidoncia do E~tado do Minas Goraos, em
B 110 Horizonte-, 2 do feveroiro de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Eltevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.416 - DE O DE FF:YKREIRO \lR 1909

Orll'anizn 11assistencia Jllll,liclt 11 IJ1pninos dpsYalldos P cr('l1 o Insti-
tuto Joi1o Pinheiro.

o vice.Prosident~ do l';~tado do MinaR Gerao!1. uSllndo da
attribuição que lhe oon(61'0 o art !)7 da Gomtitu'çllo Minei.
r' o para oxecução da 101 o. 444. d" 3 de outubro de 1906,
r Folvo c~Ollr o clnstitutn JoAo Pinheirol' o aoprovlll' o ro~u.
la!T onto que baixa co!:) o proFootu decreto. as~ignado pelos
'l'crotarios dl s Negocios do Interior e das Finan~aF.

PaJacio da PrcsidC'ncia 110 ERtado rio Minas Goraos, em
B~llo II 'rizonte, 9 de f<Jvoroiro de 1909 .

JULIO BUENO BRANDÃO,

E.~tevãoLeite de Magalhães Pinto,

Ju.~ceUnoBm'bosa.
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RegulalDento a (111ese ref'e•.e o Decreto D.
2.4t6, de !) de f'eve•.eiro de t9U9

CAPITULO I

DÂ CRBAÇÃO, FINS E LOCALI~AÇÃO DO IN.1'ITUTO .TOÃO PINHEIRO

Art. J. Fioa desde já oreadr. sob a denominação de
clnstituto João Pinheiro •. um intornato para menores desva.
lidos ouja educação será provida pelo Estado.

Àrt. 2.' Servirá. o estabe]ecimento ~e typo c modelo
para outros que o Estado ulteriormente. msta~lar e p3:r~ os
que forem creados por inioiativa da asslstenola mUnIcIpal
ou particular.. ..

Art. 3.' Os instItutos não otficlaes somente serão. sub.
vencionados pelo Estado si, além de obedecer~m na msta!.
lação e no tunccionamento ao plano do clnstItuto João. PI'
nheiro., tiverem patrimonio effectivo pelo. ~enos de omco.
enta contos de réis. Verificadas essas condlçoes, o Estado con.
tribuirá com um terço da despeza para manutenção do es.
tabelecimento municipal ou particular, sobro o qual exercerá
permanente fiscalisação. .

Art. 4.' Os tins do Iustituto são recolher e cUIdar dos
meninos desprovidos de assistencia natural, para tratal.os
preventiva ou regenerativamente, dando)hell educação plly.
sica, moral, civi~a, intellectual e profiSSIOnal. Não serão ro.
cebidos menores delinquentes.

Art. 5.' O Instituto é localizado na fazenda da Gamel.
leira na parte actualmente não cultivada.

Àrt. 6.' A administração do Instituto p~rtence. á Se.
cretaria do Interior A estaçlio agropec~arl3: contmuará
subordinada á Directoria de Agricultura, cUJo dlrector, ~es.
soalmente ou por intermedio do administrador da Gamel!Olra,
inspeccionará o ensino pratico de agricul~ura e de crlaçlio
e tratamento de animaes, dirigindo e facilItando a acção do
mestre de cultura.

CAPITULO II

DA ADMISSÃO DOS EDUCANDOS

Art. 7.' Serão admittidos orphãos desv.alidos, meninos
desassistidos e cujos progenitores tenha~ Sido privados do
patrio poder, ou cujos paes, pela S~la SItuação de pobresa,
não pos8pm curar da. educação dos hlhos.
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Art. 8,' A internação 8e fará medeante despacho do
Seoretario do Interior, em requerimento do tutor ou proge.
nitor, acompanhado dos seguintes documentos:

certidão do edade ou documento legalmente equivalente,
provando ter o menino mais de oito e monos de doze annos
completos;

auctorização do juiz de orphAos para interna~ão, ~om
expressa declaração de ser o educando desprovido de mo~os;

attestacão do juiz de orphãos de pobreza do progenItor
que queira entregar o filho ao tratamento educativo do In'
stituto ;

oertidão de vaccioa e attestado medico de não sofirer o
m~nino molestia infecto.contagiosa nem padecer de detlcien-
llUl organica que o impossibilite do serviço intenso da la.
voura.

Art. 9. Os requerimentos para admissão podem sor foi.
tos om qualquer tempo. A internação, porém, só se verifica-
rá, salvo casos especiaeso li juizo do Secretario do Interior,
nas segundHB quinzenas de junho e de dezembro.

Nos ".ezes de maio e do novembro será publicada no
orgilo oftleial e commuoicblta. a~s juizes de orphãos intoros-
aados a lista dos meninos a selem admittidos, a qual será
organizada tendo em vish as vagaR .LIO Instituto, a prioridade
do requorilll ento, a di.tribuição pelos municipios do Estado,
os documentos que instruirem o pedido.

Serão fornecida'! passagens nas estradas de ferro ao
interDlmdo e a uma po~soa que o acompanhe á Capital,

O candidato á internação que, admittido por despacho,
não se apresentar n;; época determinada, perderá a ordem de
admissão, !'laivo CllSOde força maior, a ariterio do Secreta-
rio do Interior,

CAPITULO III

DO RBGIMEN ESCOLAR

Art. 10. O Instituto, organizado sob a fórma do interna-
to e destinado a conter trezentos alumnos, se dividirá em pa.
vilhões Reparad.)!!. oom terreno par~ jardim, horta, pomar,
I(alliuheiro e (outra8 dopondenciall, e podendo cada um conter
trinh ertuoandos no maximo; cada aposento será oocupado
por trelo!meninos No pavilhão rosidirá, com a familia, o
professor ou me~tl'e.

Art. 11. O pavtlhão terá. orE!'anização autonoma no que
mpoIto a hua vida interna. O ch«fe de pavilhão, profesBor

ou mOi,tre, interessará. os educandos na ad inistração e re-
gimon disciplinar dos aposentos c do pavilhão; aos alumnos
IIcará incumbido o aceio do predio e dependencias; a eHes
caberá egulllmente o serviço da copa, de auxilio na cozi.



DA EDUCAÇÃO PHYBICA.

CAPITULO IV

CI\.PITULO V

HA EDUCAÇÃO lOltAL

,
Teres ,lo t1irector, profefsores mostres contra.mcs.
i (un 'cionarios ; , ,
tbuicões da Congregação.

17. SJrll.o rospoitadatl as oronClls dos alumnos, não
t n:lo, porém, no estabelecimento propaganda roli.

8. A ('.rluc~c~o physiea, moral. ci vica, intollectual e
n I-HOI'a mlOlstl'ada de lio~ordo com lUl bases con-
do capi\UlolS tioguiutc .

. . Ao vedados (s castigos CGrpOlaes. Âos cdn.
dlroctor, pro/essores, mestres e contra.mcstres

o, pola SUlI condllcta irreprehenlliveJ, a prlltica ha-
.rdlldf\ da IhJdlld.p~ o sentimento de digDiclade,
111. odre PO~~liblhdBde, de altruísmo e de de.
IIV Aoaos VICIOSC ars maus costumcs.

~ a d a~t08 00 oocurronoia de fllctos servirA. do
do oeca SIão par a consclhos paternaes, dlldos indi.

Dte oU a .grupo~ de alumnof, commentando, se as
.a más acçoes e tuando'Ee os relativos (mirllmentos

c~}ellI1Ddc.te c culthando'S6 • limor ao bem e ao
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tabelopimento o so -encontrom todos os dados relati.
ada ltlumno j

ninç!o e gOStA0 do fundo da reserva do es'abe.

g. O desonvolvimento phy ico do lI.IumDo serll.
por. "I~meDtaçAo Elldill e sobria. pel kygioIlC indi.
dOllJlCllIs.r,p~lo trl!.balho diario na JIoI.V~urll,pelos
recreaçoos de patoo, pela natação, pela' equitação

eltç~~õo a pé no oampo. - ,
usina militar os eX1l1ciclos dll tiro a diet. Dcia

Dl.trados por ofricih1 do exercito, na lórma da lcgis.
Igor. .

li apho unico. Além do oneinamfntos de bYlli.one
o alumno noções prattcal:l de medicina domestic~

}lr mpto lSoccorro om accidentcs no trabalho por.
guardar a intel'"fonçào m diea. '

nha, do jardinagem, horticultura: e pomicultura, de lavag
e concerto da Nupa. DJ pessoal de serviço domestico,
mente serão contractlAdos pela director e pagos pelo estab
lecimonto os cozinheiro!!.

Tambom no serviço do escripturação dos pavilbões e
directoria serão, oscllllldamento, aproveitados os educand
unic mente para que adquiram os conhecimentos relatlvo.
o habito de ordem e exactil1ão, mas evitando se quo cO
traiam costumes burocraticos.

Art. 12. Em editlcio diverso, no qual residirá o direc
com a ramilill, haverá o Illmoxarlfado para o fornecirn
dos pavilhões e das aflicinas, o Plllilo para reuniões pl n
dos educandos, a bibliotheca provida dO livros, revist
jornaes, proprios para a cultura moral. civica e protlssio
dos. educandos, a secretllria, o archivo. Construir S6 ao
bom 08 pavilhões de oftlcinas e trablllhos roanulle8, a co
maria e outros que (orem julgados indisponsaveis. obcde
do todas as construcções, interna e exterDamente, ao c
rio da mais rigorosa simplicidade e modestiB.

Art. 13. O Instituto fornecerá ao alumno roupa. e cd
do, material escolar e prol1ssional, assistencia m611icao
que lhe for essencial.

Art. 14. Não haverá ferias para os IlIumnos. O dir
e professores terão direito a um ml'Z de descanço no 8
gosando delle o direc1;or por auctorizaçil.o do Secretario
Interior e os professores pela do director, escaladllmente,
seguradas a8 substituiçõ l:le sem prejuizo do serviço d~
tabelecimento. O mest['e só terá direito a ferias si for ch
de pavilhão.

Art. 15. O alumno não poderá ser, antts de 21 ano
retirado do estabelecimento sem auctorizllcão do JUIz de
pbãos ou determinação ao progenitor. Desde que o edUCliO
attiDja a edade de 16l1nnos, e si já. tiver oompletado
educaçao, o director communicllrá este facto ao Governo,
juiz de orpbàos e ao tutor ou progenitor, para que se pro
Ja á sua collocal;ão em estllbeleoimento agricolll, que olle
'Ia ao menor garMntias de moralidade, de trabalho e de
muneração.

Art. 16. O directo[' redigir á o Regimento Interno,
será submettido a aJipravll~ão do Seoretario do lnterio
DO qual, cuidando-se de tudo que concirnll á Ol'gl'DIUlÇã
funccionaroento do Instituto, se disporá especialmente o

a) borario pu!' cumpJimento dos :Pl'oglllD.mllB. pr
rindo sempre o serviço e urgencillb da I ~oura a qualq
outra occupação o educando j

b) orgllnizaçii.o da c R ublica Escolar ~;
c) cidi dlls PlDII~ e VlISHCO pc lllti. e attriboi

para lnfiingil.Ji,S e conlel'il.as j
d) l'scriptlll do HHtbelecimento, de fÓllIllt quc. do

JI1~Dt~1 se conhcçb a vida cconomica do cada )llt.vilhAoe
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justo, omfim formando-so cuidadosamente o caractor d.o
alumno.

As penas serão de :-admoestação om particular, admo-
estação em publico, punição condicional para ser executada
em CIlSOde nova infracção, privação de recreio, separaoão
temporaria do grupo de alumnos, isolamento com trabalh.o
escripto adequado r.o ensinamento moral, suspensão ou prl'
vação de cargos administrativos ou destitolção de postos
militares, multa, exclusão do Instituto sendo o educa~do,
nesto caso, reentregoe ao juiz do orphãos ou progemtor
para que o intorne em estabelecimento de disciplina mais
apropriada á sua indole.

As recompensas consistirão QDl:-Iouvor, colloeatão do
nome om quadro de honra, cargos na c Rcpublica Escolar.,
postos na c Guarda Republicana., premias consistentes em
diplomas e medalhas, retrato no c Psntbeon. do Ins~ituto!
designação para contra mestro do coltura ou de oi1lcma, ~I
ao comportamento alliar o adeantamento technico.

Estas e outras punições e rocompensas, que serão dota.
Ibadas no Regimonto Intf rno, visarão corrigir e elevar o
moral do alumno, fazendo.Q comprebander o sentir quo a
autonomia propria está na. razão do conbecim('nto e senti.
mento da propria responsabilidado.

No capitulo reforente á educação profissional se consi.
gnam as recompensaR ao trabalbo do educando.

€lAPlTULOVI

DA EDUCAÇÃO CIVICA

Art. 21. O Regimento' Interno fará no o!ltabelecimonto
applicação da instituição podago~ica da «Republica Esco.
lar., a qual attenderá ás necossidados do Instituto e ropro-
duzirá om mi.oiatura a nossa organizaçã constitucional.
Esta croaçll.o--lIP int.uito mol'll1. civic(l o (\isclpl.inlJl'-~üIá
por fim h bitulir o dumno ~ recon! pCfr o li pr ti J ••.r f JU.
tiça para com os t\ompaohelrob e a cood ,z I'-SOaUlonoml'
camonte.

Nas lioçõeB de Historia e de Gee grspbia. nOR bymnof pa.
trioticos, no culto á bllDdeira, na comm' morllção Íl:E>tivl>d~8
grandes dlitas narionacll e mlD61ra~, ndS ooufurenClltll donJ1-
niaaes, se ouidal á de desperbr e de arraigaI' o amor á Pa-
tria e á Republica.
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CAPITULO VlI

DA EDUCAÇÃO INTELLECTUAL

Art~ 22. A e.dncacã:0 intellect!lal consistirá no ensino
do. -Le.Itur~, Escnpta! LlDgua Patna, Arithmetloa, Gcogra.
phla, HI~torla do B!asIl, Historia Natural, Desenho, Desenbo
G~oDl.ettlCO,e Noço.os de formaR, de physica o cbimica -dis.
trlbUldo pelos segumtes periodos: '

Pn'meiro períOdo

Leitm'a (licções diarias;.-Leitllra inicia!,por palavrap, de
accordo c?m ~ metbodo adoptado no pr~gramma aetual de
ensino p:lmarl~ das escolas do Estado.

. EscrlptCl; (Ilcções diariüs).-Copia a lapis de palavras in.
t. IrIlB, ~scrlptas no quadro negro polo professor, em boa cal.
hgrll~hla do typo vertical. Depois, o mesmo exercicio a peno
na,. devendo sompre a~ palavrlls dadas ser tiradas das plÍ.
mOlras !en_tonças do lIvro de leitura adoptado, acompanhan-
do as I~cço~s deste até que ()S alumncs possam copiar son-
tenças mtOlras.

Lingua Palria (Iicções diarias).-Conversa com os alu.
~no~, provocando cada um a falar o a corrigir, com boa
dICçao_e clareza, as suas expressões, a principio em repro.
duccçao or~1 de pequenas sentençaEl, depois em narrativas
curtas OUVidas do professor .

.Artthmetí~a (licções diarias).-Agrupar e separar objcctos
Varl<E1,}:cla f?rma, tamanho, côr, qualidade, etc., o contal.os
de I a 10 e vlco.verEa, de ~ a 20, idem, a 30, etc., até 100,
f9_zen~0c~~ ('s mesmes obJec1oB, progressivamente, opera.
ÇOC'SlI.tUltIvas o oraes de sommar o diminuir, de multipli-
car f,or 2, por 3, por 4, cojos resultados não (xcedam do
100. -Pr('ble~as oraEs com OSfes numeroso -Idéas de me.
tad£', ~(bro, trlp~o, terço e quarto, d('zena e centena, conto
o duzla.- 9onheclmento do tamanbo do metro do dccimetro
~ do ccn1tmetro, do litlo e kilo faundo IlppJica~ões pra.tlCas. ,~

. Gecg1'oplda (2 lictões por fcmllna).- A sala da aolo ~ua
J:.oslção (m re).8ç~0 aos demais aposentos do predio.-Loca-
h2a~ã? (lado dlr~lto, NquerdC', posterior. anterior, do cima
de bano) dos obJeetos dentro da fala de aula em roJaçã~
ao alumno.-AEEcoJa, lua pOlição em rolação'aos )lredios
tcrr~nos dos ar~cdor(p.- LocalizR{ão do prcdio escolar, pel~
na~cJmonto o. for do sol.-Idéas do nasconto, poonto, norto
e eul.- ExerclcloB, pelos quatro Jontos cardeaeEl, determi.

D.M.-5



nando a orienlação do predio escolar, das construcçõos da
Uamol1oira, dos cl:lmpoil de cultura na occasill.o.-Accidon.
tes geographicos da localidade.- Cartographia: Linha do
contorno do torre>no da Oamelleira.

Historia (I IiCÇãllpor semanll).-C'nvorsa sobre a locall
dado da esoola, a antiga fazenda e a aotual. Fundaçã:> desta
pelo presidente Jcll.oPinheiro. Primoiros homons quo ~,diri.
giram. Primeiras experienoias de cultura. Fundação do eln.
Btituto João Pinhoiro.-Narrsçilo anecdotica sobro o desoo.
brimento do Brasil o sobro Podro Alvaros Cllbral,-Habitan'
tes quo os descobridores en.ontraI'am,-L~ndas o anocdot;s
sobru Caramurú o outros l'0voadorm:.

Historia Natural (Ilicção por somana).- Convorsa ~obre
os animao~ dom! sticos, fazenju observar as ditreronças do
tamanho, fórma, movimentos. alimontação, et~., o saliontan.
do 11 utIlidade que ell.~s têm para o bomem.-Idem sobre
os IlDimaes sol vagens mais conhecidos dos alumnoil.

Desenho (2 licções [-OI' somana).- Copia do natural de
objeotos do pouco contorn", que possam ser representados
por simples traços, com': agulhas, prégos, grampos, etc.-
Idem do obj' ctos le contorno mais pronunciado, apresentan-
do leve sombra, o que so possam desenhar roforçando apo.
nas os traçoll simples, como: I'oguas, esquadros, um livro
fechado, facas, otc.

Noção das formas (I Iicçll.o 'Por som ma)'-Obsorvll~ão do
cubo; Cacos planas o arestas.- Noli! ear o comparar olljectos
eguaes e approximados do cubo.

Segundo per£odo

Leitura (licções diarills).-Leiturll,com Expre~são e m.tu.
ralidado, de composições faceis, em typo impresso bem le.
givAI. observando toda~ as pau8lH'.

Escripta (licções diarias).- Continuação dos mesmos exer-
cicios du copia do quadro negl'o, U! as em lettra de cursivo,
passando-so depois á. cópia du trechos Impre~scs.

Lingua Patda (licçõps diari&s) .. Os mesmos exercicios oraos;
fazendo-se com que os alumnos ~ppliquem const~ntemento
palavras novas, que Corem adquil'lDdo nesta e nas outras
disciplinas. Esse vocllbulaIio será enriquecido tambem com
as palavras novas qUí) sejam deI ivadas das adquiridas, por
identidade de Córma. No fim do periodo os alumnos deve.
I Ao estar escrevendo as pequonas sentenças de sua compo.
sição oral.

Arithmet4ca (liocões diarias).-Ler e escrever numoros do
1 a 1.000 e de 100 a 100.COO, l1rcclmndo por e~cripto as
opera~ões de sommar e dimiLoir com os nomeros interiores
~ 100, depois de cOD~lluir l s 1&108s IH}:cctival.-PIoble-
,Dias f~(oip, oIaEs, enve lvendo as duas operaçõEs.- Conhe-, -
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cimento doa valores do n09SO d' .
moeda, do Bnno o suaa div' m~elro, em papel o em
visões, do milheiro da r Isões, do dia e da hora e suas di.
culos orae~ e escriptos g ~zi' razondo applicações em cal.
por mbmultiplos, fazend-;;sea ~:fS 10motro, do Iitro.e do kilo,
manos até XII com 8 lic cu os oraes.-Algarlsmes 1'0.
culos oraes e~ trocol~e :i~~o n~s horas do relogio.-Cal.

. ren os moedas nacionaes.
. Geographta (2 Iicçõos por se ) "

h~ação no municipio; distrlctrsma.na .-0. d.lstrrcto, sua loca.
PIO,sua localização no Estado c~rcumvl:-ln~O!l.-o municio
que o compõem -Séde do mu .. ~CUR ImItos.-Dilootrictos
d.os. do mesmo.- VillBdo c(,mmOl~lpl.O e prlncipaes povoa.
hmltroJhes.- Prod uctos do mo n~c~ç.Ao com 08 Illulllcipios
tação. -Excurções pelos al'I edo~I~IS1U;équaes os do expor-
os alu~nos aprendllm de vis" o a s. 110 osco~ar, para quo
graphlCcs. -Viagens sin, ulada qUf feJllm. ~c~ldontes geo.
phia: Linha de cnntomo da G s pe.o mUDlClplO Cal.togra-
mente, na parto Interna o prin~~~lleIra. figurando grapllica-
e Os terrenos cultivados o nll.o u~tsodll'agUa, os OJirtcioB
na a designação dos terrenos c II lva OP;:na parto exter-con D~ntcs.

Historia (I Jicção por semBDa) -N r . . .
pies dos logares bistoricos ou d;g o JCJa!OdosclIpçllo sIm-
Estado.-L'iarrar f/tctos e lendas !lr~s .eno~a que houver no
m~ns do Estado.-Conversa sobre sc~I~cas e cousas o !lo.
mInha, Thomé de Souza Anchi t mbp, Poro Vaz Ca.
~re. os bandeirantes, WiÚogaig~o~ eMNubrega.-Convorsa so-
l1~dlOScom os deBcobridorrs -c' e~ de Sã.-Lucta dOIl
DIas e Camarão. • onversa sobro Henrique

Historia Natural (I lic lio
o.nimaos, plantas e mine;aosp~rpso~1ana).-D.i8tincção entro
taS.-Nom( s, cõr o dureza c~m ar (Os prlnclpaes das plan.
côr Odureza das pedras preclostsa~ta tdOS~~ta~s.-Nomes,
!Jumano. . ar os VISIVOlSdo corpo

Desenho (2 Iicçõos por soma ) C .
jectos pouco espossos. de cont~a.- °PI!! do nl:itura.\ do ob,
S91llbra 'PeroE'ptivel com O' um rno VIlrI!&do,apresentando
Bllcca-rolhas.-Idem' de obj~ctos lid sr:r:. tbosourap, chaves,
a pr!nclpio, como: mo.tI'ad"res dee In ,as .curv~s. rogulares
depOIS irrogularos, como: rcuctas c:et oglO, "plrt't', utu., (',
etc. etc. r altas, .olhus SImples

Noção das fàrmas (I Iicçll.o
das do cubo.- Observação da ~~r hBema~a).-Fórma8 doriva.
mas derivadas da e~pilera -N p era !ices; curvas.- Fór-
oguaes e IIpproximadoB da .~sPh~~~ar e Icomparar objectos
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Terceiro pel"Íodo

Leilw'a (licçõCil diarias). - Continuaçã.o da mesma leitura,
em livros diffHentes. exigindo.se que o alumno commente
a licçlio e faça, na soalpropria linguagem, resumo oral do que
leu.

Escripta (licções diarias) -Os mesmos exerci cios, por di.
atado moroso de palavras e expressões de uso commum.

Língua Patria (licções diarias).-'1omposiçõesoraes do alu.
mno, !titas com exprcsl ão e com as pausas bem accentuadaE',
para sorom depois reproduzidas por cscripto. tondo-se om
vista o emprego emptrico da pontoaçll.o. Noste exercicio se
aperfeiçoará o alumno na applicação do seu vocabulario
noVO, o qual dove ser dia a dia adquirido com boa dicçio
o emprego eucto das expressõos, o mais abundante possi-
vel.

Al'ithmetica (licções diarlas).-Ler e escrever numeros até
l.ODO.OOO.-Formar as taboas de multiplicar, applicando.as
progresEÍvamente em calculos oraes e problemas concrotos.
-Operações escriptas do multiplicar por um só algarlsm<',
seguindo' se o raciocinio para a solução de problemas. -Cal-
culos oraes o pel1uenos problemas envolvendo as tros ope-
rações aprendidas.

Geogra1?hia (2 licções por somana).-O Estado de Minas Ge-
raes; sua localizaçlio no Brllsil e com relação aos Estados li.
mitrophes.- Principaes acoidentcs geographicos.- Gran-
dos vias de communicaçãoj eatre das de rodagem, estra.
das do forro, navegação flovial.-Communicações com
c.s Estados vizinhos o com a Capital Federal.-Clima o
producçÕllS minoiras, rolativos ás dilforentcs zonas do
Estado.- Capital o cidades pIincipaos.- Viagens simula-
das ás cidadosmais importantes cto Estado. Cartographía:
Esboços do tcrritorio de Minas Geraes, por uma linba de
contorno, figurando graphicB,mento ou sómento os grandes
rios, ou montanhas. 011 as cidades principaop. Na parto ex,
torna Eorlio eEcriptos os nomes dou Estados lImitrophes,
com aS respectivas localizaçõos.

Historia (uma licção por semana).- Tribos quo povoavaM
o Brasil.-Fundação da Bahia o da cidado do Rio de Janoi.
ro.-Primoiros terrenos povoados om MlnaF.-Dcsooberta do
ouro opedras prrcio£:as fm Mintis.-Os Emboabas.-Conver.
aa sobre Ouro Preto; I:iflmantina; S. Joeé d'l'.;I,Rei e Sabará
nos tempos coloniaes, 1em assim sobre Caeté, Mariana o
outras' localidades dCHu época. - Convorsa sobre PaES
Lemo, BOIba Gatto, Antonio do Albuquerquo, Felippe dos
Santos o Nunes Vianna.
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Bistoria natural (llicção .ral, utois e animaes nocivo ;por se~anll),-AUlmaeF, cm gc-
somente; partes de uma tio; I1Es8tgrruICt°ltUrl!.~Flor,fructo o. _ .- c ora ammal.

Desenho (2 1Icçoos por sema ) C .jeetos rectangularos om go I na ,- 0pla do natural de ob-
utc.-Idem do olljodos cvl:~d'1icomo: dadoF, mesas, livros,
um regador, copos, potes, 'etc. co£:, como: tfmbor, tanotas,

Noção das formas (1 licçãcylindro ; faces circulares.-F~r~r 8~l! ~na).-Obsorva~ãodo
no~ear o comparar objoctos eg as erlvadas do. cyhlldro;
cyhndro. . us os o approxtmados do

Quarto Per iodo

Leitura (2 licções por semb ) Cde 1~ltura !lo periodo antel ior n~. ',i" s mesD' 08 exercicios
p~'eVlo, adoptandoso para f ppiic Clã8, lPorém, ,S( m (stndo
Y1btas,jornaos o composições ma~~s o . tvtros dlvorsos, re.

E
. orlp as.

scnpta (2 licções J:or H .) .dichdo, do composições facei~ana .-I!scrlpta lapida, por
rllftlcultadas pelas letlras Dl' (lI ~rogresslvam(>llte mais
ção especial (I signaos ortb:gl~:pog ,aF, libroviatul ti s, lontua.

L
' ICOS.
lngua Palria (licções d' . )cur t, s e simplos, ~oguindo so la~laJ .-Es~udo do sentouças

plexas para a diBtinccào dos sous d~~Smalls extonsas e Gom.
co.mo conhecimonto da funcção do fó' c emoutos capita( s,
pllcação pn,tica das no ões ~'1. do cada um,-Ap-
composições oraos ás escr1Ptlls ~prendldud~' precodendo !IH
grd;sivamcnte mais oxtonsas.' s quaes overão sor pn-

Ã.rilhmettca (liccões diarias) -T b d .,.
caudo.so progressivamento em calcu~ oa o di vldlr, appli-
problemas oraes com - 08 or&os,- Pequenos
combinadas -Divisão ll~s~~frf~oeosrdo multipli,car o ~ividir
-:-Multiplicação abroviada p~r l~ lO~mlo~oma's algarlsmop.
dlr,por 10, 100, 1.000, otc.-Idéa. do 'dedo ,otc. o, do divi,
1061mo,oto.-Valor do ]'000$000 Imo, celltoslmo, mi.
nhecidasj exercicio em ú-ocos d' om todas as. cedolas co.
ca das medidliB metriclls apr~ V~~~OB.- Appllcação pl'bti.
quantid~des de comprimento ~ I a~d edm po~ar o m\ldircommum. ' !PllCl li e o poso do uso

. Geographia (2 lic~ões por scmana) -O .hzaç~o na AII:enOa e aiz '. BraSil, sua loca.
\ica.-Estados fi aritirtos ~sc~~~ o lImItam.-Di ..•..isão poli.
-Grandes vias do communicllÇãraest o Ebtados fl'ont.eiriços
tluvilleB -Viagens simul<ld.s ó. g~ .rrc:tres, marltlmas o
taes do todos os Estados.-No õesa~1 a e,doral o ,6.9 ClIpi.
Ow'wgl'aphia: CllztarlOMinUE'Çlim.t 00 tIall o cOllllOente.-
nlJos,llgUf'podo grllphirumedte' I a u l-t os .E~\ados \Izi-. os IIOS pllnClpacs com
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!lons maiores arill1ontes. as cordilheiras" aR ~id8dos .11ri~cí:
paos o as estradas do fOITO,em cartas C8pecl8es pnmOlra
monto e depois 000 conjuneto

H;sio,.ta (1 licção por semana),-CoDjuraçõ.~ minoira, Ti.
ra.dentes sna oxccução.-Convorsa sobre os conJuradoE; cone.
go Abre~ Vieira' dodicaçào fõmininll do Bar'ba.ra E\eodoraj a
dedicação afri('~na ropresentllda pelo escravo de Abre~ VI'

. D J ão VI beneficios do seu governo para o Brabll.-
Olra- • t, P d I I dopen lencia -Rovolução do Pt)rnambuco.:- o rJ e a n •
Trafico africano.-,\ menorld~do. . .

Bistoria natw'al (1 Iicçll.o por som8nll).~ .utilidade do.s
vegotaes . productos animars e vogetae8j utlhdado dOil001-
norae!', o~pecificat1amoDto.-caractere8 geraes, communs a
certos animaos.

Desenho (2 Iic~õo~ por'sc~8na).- (ó~ia do L.&1Uralde
folhas em geral e de animaes Simples ou partes sJllJples ~e
animaesj COlIJO: uma aza. uma borbolotll, oma ponna e
avo, etc., quo apresentem soml:lrf.

Noção dos fôrmas (1 licção por semanu).-Observação dos
prismas. Nomel>r e compar~r object( s quo tenbam f, rma
de prisma, verificando a dltIerença entre estcs e o cubo, o
ont~e esses o outros.

Quinto Periodo

Leitura (1 licção por semnna).-Os mesmos exercioios do
poriodo antorior. sondo a It'itura feita por um só I,)om~o
e ouvida lleloll demllis da olbsse, quo a comment~rão o.
pois. (I!Rtli leitura !lOI í1 '.:l£mbe~, H'D pro quo posslvel, ou.
'Vida pelos ll.nalphabetcl; do Instituto).. .

Escripta. (l lil'ção por se mana). - Escllpia '\ al1~da 000 ty-
p08 de Iottras ditrCl'ontes, communll o d,l .p~lIntau~.

Lingua patria (licçõrs diariH).-Exerclclos varlad.os com
o vocabulario loprondid o, 1ara. a obH'r vação da~ fioxoes, de.
duzindo so praticamento loS Ir I~ do cor.cordanda e o ~ m
prego dlls rliftolonte8 [fpecies e {órma8 de pal~vrLP, em
como a conjugacão dos vOlbos conmum. Pr&tlca deS!~~
{órmas 1101' observação DOS .1r£CbOll de le1tur a o 'PIapplicação (.m compo~içõos e~cllptllF, Cl mo: pl'queDos dr~ o.
{Zos do tr&tamntul div('lIoF, reclll1(s o bIlhetes, cllltbS,
etc.

Arilhmetica (licçõos díaripll).-J!:6crovor e lor: numore 8
extomos inteiros, o doci mac" ~té mlleslmos .. AppllC8Çào d08
ml'smo. em calculos I'SCriptOF, com OR multlpllls o submul.
li\Jlos d~S me~irlas mOlriCllll IIpTendidb!l. Pr:IJblrmas o~crl'
J,t08 rom 3 o 4 oporllçõcs CO"biLI dall,.llrplJc~ nrlo.s(~~~ J a-
cioc!nio o mClhodo do recuc\ào t1 \lDld~<l(. ~ 1111 l,:0cs \.1"
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dínarias; convorsão a dccimao£l o oporaçõofl. Exorcicioli
oraos o escriptos COlOn'lmeros docimaes até milopimos,
combiollndo dopoi'l oporaçõC's d I intoiro~ e fcaeçõos ordina.
riaEl. Calculo I oraes de multiplicar e dividir com numoros
do 2 e 3 IIlgarismos. Conversõo~, por oscripto. rlo todas as
medidas metdcas aprondidlls, om seus mulliploS e submul.
tiplos, combinando operações divorsas.

Geographia (2licçõos por somanll). População da Repu.
blica e dos Estados. Clima e producçõos, coofJrmo as ~onas
Exportação e impor taçào. Princip:lCs portos da Republica.
A Capital Federal e 11.8principlIes oidarles brasileiras. Es.
boço comparativo do B~lIsUcom o l pldzes amerio nos, quan.
to ao torritorio, populaçll.o, producção agricela o industrial,
Ilgurando-so em di~gramma. Revisão da Ileo~ra pbia gorlil
do Brasil e da ospocial 11.0Minas Gorllos. CarlOgraph!a: Ca.r
tas OSPOdllOSdo Brasil. coroprebcndondo sómonto: ou (S
grandes rios com os seus attluontos principaes, ou a1 mono
tanhas, ou os Esta dOEI,ou ~R [stradas de (erro princi paes
ou os portos principal Sj o depoi~ carla goraI com tudo isso
000 conjuccto o Clm a espl.'citlcação gr~phiea dos paizes OX'
tr,mgiür'O" 1imitrophcs.

Histm'ia (1 licçào por sorraDll).-A, maioridadej Podro H.
A oscr<ividãoj Euzobio de Queiroz e li cosaaçAo do tratlco.
Rovolcção de 1842. A guerra do Paraguay. A IiboliçAoj Rio
Branco, PlÍncl za. lsabel, José do P"trocinio. o Jangadcirl'.
Propap:anda ropublicamj Silva Jardim, QlIintino Bocayuva,
João Pinheiro. 15 do novemhro; Bdnjamm Constallt, (1'101\.0'
ro da Fonsoca, Govorno Provisorioj a Cunstituiçll.o Rapu,
blica:la. As rovoluçÕ"8j FJoriaao Peixoto. Governo civil:
prosirl.entod dllo Ropublic~ _ .

Historia Natural (I licção por sem~ na).-Clll acterl's es.
pociaos, communs a certos anilDaC'~. OrgAOEl.apparclboR o
(ancções. NutrIção e JO pirllçll. I. Caraet6ro~ gora os com.
muns a cC'rtas plantas.

Desenho (2IJCCÕI'Hpor Femana).-Desenho cem porspoctl.
va do quaesquer objl1cto~ (J ~nimacs isolad. s ou a~l'upudol',
como: cade!ros, uma bl'ndeija e a\l chicaras, uo:a sopeira, um
Jampeão, um ramo de tlorl'~, um passaro enl gaIOla, uma
g lIinha com pintoR. 1tem do 1- rooh s, arvoro", terrenoEl,
IigUbS e paysllgfllJS.

Noção dos formas (I I c~ào por semana).-Obser VfÇi10do
piraruides. NIlUlC'1Jfe 10mplln<r objectes que tenham lórm,
dOpiramido. verilicandn 11 Ititr<lronç~ entro ost s, o cl.ho II

08 prismas. Dotennrnar a, rórm~s do objectos commUI,S clas.
sificando a do cllda uma de SUliSpu te s o fllC(,S.

se.'Clo perío1.o

Ltngua patl"ia (lil(õl.'R rliariall).-Exo cicicR, om reda.
('ção orb I e O~l'Iiptll, CI'DItod o~ o. '('rbl s do formas h I'C'IIU'
I~JC~',l' (,Fp«i~lllJellt( (s de emprego mlllCS Ctmnúln, até
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,que os alumnoB dellos se utilizem habitualmente com a de-
vida correcção da linguagem. Composiçõos longas, oraes e
osoriptas, para applioação de todas as fórmas de oxpre~sõ 3S
ospoeiaes aprendidas.

,Â.1"ithmetica (licções dia rias) - Recapitulação das lioçõcs
antorioro~.- Medidas do supertlcie o agrarias, com multiplos
o submultiploH. Opel'açõos fobro as mesmas, lazendo se appli.
cação de medidas de aroas o torronos, b)m variadll.-Equi.
valencia das modidas inglozae, do alqueir<l o outras medi,
das braüleiras com as metrica£, em goraI. operações com
as mosmas, especialmente com hectares o alqueires.-Escri.
pta e lcitura de algarism( s romanos até miJo

Geographta (2 lioções por semllna).-Fórma Omovimentos
da Terra.-Partes do munio, seus portos e oceanos que os
bllnham.-Lattitude o longitude.-Paizos com quo o Brasil
faz commercio, seus portos, oapitlies e cidades mais impor-
tantes. - Viagens simuladas da Capital Federal o das prinei.
paes cidades brasileiras b.s oapitacs o portos extrangeiroll
mais importllnto~.-Noçõos de g"ographia economica do Hea,
si), especialislldas quanto a minas, particularmento as do llgri.
culturu. Oartographia: Cartas espociaes de cada Estado, com.
prohendendo os accidontes geographicos mais assigna.
lado~, ao estradas de furro, as cidades o os portos mais
importantes, e a limitação dos Estados fronteiriços.

Hi!tol'ia (I licção por scmana).-Rovisào da ms teria ante-
rior.-Governo Provisorio do Mioa~; Cusario Alvim.-Consti.
tuinto Mineira. - Prosidont('s do Mioas.-Mudaoça da, Capital.
-(Nos dois periodos so~uint(s elo curso os alumnos farão,
000 dia deslgoado pelo directof', exerci cios oraes o cseriptos,
tomando pO.' t!Jema homens ou f"cte-s da nossa hiato ria,
quo 8e prestem a dissertação e otTercçaro ensioo civico.-O
director, ou o pl'ofeE'sor dará aos dnmnos desta classe c.•
ntlOoilOonto, em gran:los E'yu\hcsos, dus f~ctos capitaes da
hnooaoida 1(', qllo exprimem os üRtadioR 110 fina evoluçi!.o-
ChristianisJ.o, grandes descobrimentos e invooçõ(lS, revolll'
ção franceZ':l.-incutindo-'hos o Ienti 1ento do solidariedade
humana no progre£E o uoiverEs).

Historia Natural (I Iicção por s('maos). - Distribuição dos
animae3 p('la~ 7,( ;')as da Terru.- E, peciel:l do animaotl m;,ia
oommuns no B bsiL-R"giõeflde indllstrla extr2ctiva miacr,]
e vegetal do Brasil, o (spocihlmroto as do Minas Gorller.-
110m quanto b. indmtria pecuaria,

Deunho geomeldco (2 licçõe, por 8,mlln&),-Linl1as rectap,
sua~ espeCiEllj modo do obt( 1-3s em deseoh(\; instrumentos
nece~sHÍJs pua o seu traçud) no papel, no terreno, etc.--
Problemas 8(b~e lôS linhas rcctas.-Meoição elas !inlBs rec'as
no papel o no terreno,-Medição dl3 torr('nos inclinados.-
110m 80hre )in!Jas quebradas,. I fom £obro linJ1as curvas.-
110m sobrí) linlJaa mix ias.
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setimo periodo

~l~gua patria (I!c~ões diarias) -:)rganizaçll.o da Ih,tas do
~oc8: !l.0rlsde compoSll,ão idontica, de signifIcação similltanto
e slgm ar.ação contraria, do ró~ma ou depronunciil, e'u11'

~oomo~ quaes so f4rão numerosos e variados ororcicios gra.~
scr ~toa, p~ra a sua exacta applicaç1io.-Ob.el'vação nõs

i~echo~ dfolOltura e na~ propriap composiÇõ03 escripta~ da
rma. e unc91io dos vaeabulos in varia vei!', !los aao;

o:~aOlzarão listas, .eoopr.:>gmdo o. dl)pois em novas
q

comp~~
Slçoes orae~ e oscrJptas.

4rithmetica ( Jic{õeJ diarias).-Modidas de volumo com
~UltI~loB e submultiplos, fuzondo,so appliea~ão pratica à mo-
b!r C;lxa

d
8,lIposeI?tos o cousas oquivalentes.-Oporações com.

ma as as medidas do volumo com as do osos o c .
dade.-P~oblemas variados com todas as ope~açõ's a ~~~âr
tas, ll:pphcad~do8.13conjunctamonto numeres jntei~(s ~ixtos-
r;.cçoes lar marIas o dccimues e todas as medidas ~otrica~'

- ormu ação de f!lcturas com todos os calculos a r d. .
0imp:ogando so quantUades e modid~s as mais varfa3a

n
s l~OOSS,

s vels. k •

Desenho geometrico (2lic~õos por somsna) -An ulo fmats por linhas, suas especiesj xr.odo de obtel,os go p~p~'
no errono, otc.- Modos de modir os angulos no a el '
tOl'~OOO,etc,; modos do compal'ul-os.- Triangulos P tu' 00
pec1C3,mo,ios do obtalos no papel no terl'eno otc' ~s des,
do m(l,11l:0~.-;uIU)ooS da maior ~umoro do lado3 ~Jté ~)ll~~
quer 11l~:l\t_.-. úlygonos l'eglllares o irregularos' moti q ri
c~nstr,Utl.01 o (l.) rn8rJil-o>, no p\pe', no torr~n) 'otc.- ~'~'an~
Sl

t
o
é
rm,lr.um polYJono om ou,ro de menor numoro de lad ~

ll, o trlUogulo. ,c,

Oi/avo pel'iodo

,_Língua pafl"ia (1licçllo P0l' 8omana),-Roc&pitola~ão das
nO~~8s aprllulÍlJas, f,zando o alumno composiçõos orafS o
I'S~.rlptas, bom, variadas,. empregando todo o voca _
IllrlO que l'eUnlU o ('xercl~ou durllnto o COISO -R~(h~Ç~;S
long:s de fdctos ou, aconteci~üntop. proseoeia.-t"os pIos alu.
mno.•, na~ quaos SP.J 1m doscrlptus com precisão e boa (órma
as sltuaço(ls, movun0utos, inci,jontes, de, (bf el'vados.

AI'Uhme~ica (J ijcçõos por Femana).-Opcraçõ( s com ro,
hlemas_ pratlc<!s de doscouto e commisfão pelo mothodt d
r<ld~lCÇ80á nllldad~. - JurM.-Divi~ão propol ci, na', f'm OO(l~
r~çuos do transacçao commuro tom variada. - Re .t I.çao geral da matoria. .• Ollpl U a.
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Desenho geometrico (2 hcções por semana).-Circum(e.

reneia; moti. s do , btel a no c1o.anho j sou traç!l.l1o DO papo I,
no torreno, otc.-ldoJM de outras figuras curvilineas de maior
applicaçll.o.-Doterminaçllo das áreas limitadas pelas divorsas
figuras geJmetrica!l. apr,mdldas. - N leão de levantamento de
plantas facois, com lIppllCIl~ão o roducção do oscala. -Porspe.
ctiva.

Art. 23. As no~õ's do physica e chimica sei ão dadas
em clieções d~ COU:lIlS•• metllO<1ICamonto fcittltl para cada ti.
tulo o desonvolvidas,om 2 licçõos por semana, á. medida que
o alumno progredir nC-i\periodos do curso.

Art. 24. Na oxecuq!o do programma do cada uma das
diRciplinas, torá. o pro1ilBRor sompre om vista. e como obje.
ctivo essencial. que o proparo dos a/umnos soja dostinado RO
trablllho prons~ionll/, agricola e offteinal. Assim

no ensino de Leitura serão do protoroncia usados na
classo livros de assompto rurlll;

em Lingoa PatriH til! Íl o ,dum n 1 R maior copia, de voca.
bulario pocullar fi. prol1sssil.n. obtido nas suas composições o
fi(slivros manlllOl.dos om classc;

88 ap~licações pratic~ s no f'ndoo do Arithmot;ca vorsa.
rão, quanto possivol. em calculos do qlJllntidade que repre.
sentom cousas da vida profissional;

no ensino lIO 6eographia so rspocialisarão os conheci.
montos dos productos do industria llgricola o oxtracttva ve-
gotal, zonas llpropriadas li cada um dol!os, sou v.lor com.
Ulorcis I, otc; ,

a Bisturia Patria telá egualmcnte foiçào oconomica para
conhocimento dos antecedentos o ovolução das principaes
culturas o raças do llnimaes. habilitando o alumno ajulgar
do passado. presonto o futuro da industria agro-pecuarill,
particularmento O'" Minas;

as Df ções do Chimica vonarão 08pecialmont~ no emina.
mento p1atico do tudo quanto pos a apparelhar o oducando
para conhecer a torra, os adubos chimicos, forragom, dosa.
gom desta, etc. j

as de Physica seIão dti das de modo quo o oducantlo so
famIliarizo (lI m o mo e manl'jo dos aopll' elhos quo o habi
!item a conhecol' lJS variações atrnospher icas. prob!lbilidados
do mndança do tempo, quantidade de chuva cllbi.la. otc j

. além dos hymn08 p"<ltriolicos aprl'nrtcrão os ti lumnos
canticos aI') tra lJalho. á terl'D. á vida rural.

Art. 25. 1>lIra l'xecução ou pl og' amma. organizar so á. o
horario do tal modo que liS licções do cada materia sejam
rie 30 minutos do Primeiro !lO Terceiro Pl'riodo. lIO 40 do
Qualto ao Quinto. e do 50 d' Sl'lt'1 om llcaotp• bavenllo.
niarillmonto, intE'rvallo de 20 minutos pllrll canto do by-
mno!'1.

~ 1.0 O sabbad" ó ri SOlvado plirl!. assl'Íl,ml'nto ~oJl\1
do Oltabc!ecimoot" para excur>ões a pé polos aI redores do
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fostituto, visitas instrllctiv !l ti
tiS CISNSCSde Qualq oor H~" , ~o ~o alvo, etc.,. disponsadas

~ 2,0 NOl do:nin 1)8 h rclClO o orluoação lOtelloctual.
ctor. profos- ores, ou lCpar o~~~rá I palestra,a feitas polo dire.
ás qoaes comparocerão os a,:n lOS con y~dados polo diroctor.
roocibF, ao alcance <1osf'duc mnOl e. VIsitas. Essas confo-
011 mappllll o por 1>rt>joccõ~s i~n~oll o 1Ilu.tradas por cartas
SlIlDP-u de educação cívico mItlOs.8s, versarào sobro as.
graphico, agricola. a, l!O onslnamento historico, geo.

CAPITULO IX

DA EOUCAÇÃO PR'WIR~r(lNAL

~iza.~:mt. 2rl6a.E' ~briKllt >ria parn todos os oducandos a lIpr"n-
•.. all'rlclllturll Il u I U

in~('I'nacão. Director p~or q. a comoçará lo~o dopois da
tomoote om viBtll qno' o fll;~H'I,rO~ e ,mo~trI'9.torão constan-
cão de lavradorotl ua pr \nC pa ,lo In!'1tltuto é a forma.
Mino tochnico co~~ so ~ qut'! nã? ~Ó Jhos porá. dado o on.
pola protlllsã~ rural hcs IDSplrarlt o cultivará. o amor

Art. 27 O onsino agro e .
to e conformo afl nocossidad'~ ~llarl~ sorá dado. dlariamol'l'
doo animacs. na fdzond'modos as 1>antaç?es O lia croação
do cultura. que sorão dirlgid lo dai Ga~ollOlra, polos mostres
Ahi 80 CXOIcitarão no ro' os po o dlrfctor de. agricol tura.
colhoita. otc.; nraticar~o paro td~ torra,. plantiO, irrigação
rirs: lidarão com 09 animO u ~ ~~t OR lostl'Umento~ agra.
lhe IlS racas edado~ o utilaoR• a uando,se a distinguir.
rinal'ia. A i~rdinallem h 'f.ad~s, recobeo.do noçõos do voto.
de bnirnaeR 'domesticos 'se ~~I~~UOtura, dPomlColtura, C oriação

Art 28 C . m CII a pavilhão.
mnos e ~ 1mn r~muo e~R~nr'hl á condirão do tOdOR os alu.
o edur'andn ta~á ~ :';lt~~I;oao fllcllltativo on~ino oftlial. todo
cl'D'rabir h,bitos do P8eicn~:.alJal~omanual elementar. para
lho, lopurftr o c(lnjugar os ,el;~~rie o per~o."ol'ança no traba.
as mA, li. bllbihtbr-~n para pro\' ~s e .osprClalm.onte adoxtrar
d.rif's commUDS /la vida rural er, po~ ti prl'prlO. aR neccssi.
fIlei ,. l'nt ou.ia aprell1izallom • o rO~1 or .a vocllçllo.para o

Esse curso se distri hui, á pOdorda .dopols ~o l'llpecllllizar •
, no. OH tOgUllltcS poriodos :

PrimeIro perioio

Trnnnlho em 1Jnpel- Dobr'3monto ('ortê
p'I.-Trancado "e PP(lI'/ -c: r .' o recorto dê pa.
ohjP{lt."IS recta flg'uILl'P" -li; t .on (~ciona,' pao"ltl'n. fPlllIin rio
n'oll'N desrgUHs -Idem' da~lln I~~ 1'l/IIIH'R.-I,fl'm. cio ta.
rbJ 08 ., O ormlls llrrc~ondadas.-Amar.
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Trabalho em cartão-Confeocionar figuras gcomotricas
simplep.-Idem, mais complicadas, -D2Broancllal.as pua ta.
zel-as de novo.

Trabalho em argilla-Model&gcm facB de figuras geo
metricas em argill" oU massa.-Model9gem de causas de for
ma geometrica simples.

Trababalho em couro - Corte preparo do courJ.-N6s,
laçada"" t[ ançados.

1'1'abalhoem bambü, embí•.a e úutl'as {lb/'as - Preparo pa' a
trabalhal.as. -Nó!, laçadas, trançados.

7'rabalho em madei1'a-Preparo da madeira. 8tHrar um
pau ou taboa em oSQuadro.-Fazer uma regua, um esqu~'
dro, dados e outros objectos derivados dos solidos goometrl'
cos simples.- Cunhas, taramellas, ca'los para ferraD:enta""
~o. 'Trabalho em folha-A principio será sUb,titutlVO utll
da oartonagem, - C\lnhecimento da solriagem a frio. da aber.
tw'a de canaes, !le vil'agem de beiras, de voltagem.

Trabalho em (erro - Uso da forja, maneira de l!ccend~l.a,
de accional u, de limpai a -Meios empregados para re lIga.
rem doas ou mais peças de tel'l'o.-Exercicios de forja (con.
duzir o 1'<'1'1'0á forja, reconhecer as dillerentes côce3 que o
Cerro toma ao Cogo, tramformar a barra com o martúl1o,
etc).- Caldagcm - 80ldagem- Tempora-AjUstagem.

Segundo periodo

Tf'abalho em papel e panno-8iccOS de papel. .Costura
de saccos de pa nno. - Romendo de peçlis do vestuarlO. - Ca.
sas o botões. .

Trabalho em cm'tão-Confecção do caixas,
Trabalho em argilla - Applicações bs neoes~idados ruo

raes: adobo!', tijollcs, telhas o objectos do uso commum.
Trabalho em CCJuro-Applicações: confecção de cab eg.

tos, do redo!!!', romonto do arreio~, etc.
Trabalho em taquara, embira e outras fibras-Applica.

ções: cestos. balaio!', ok; confecção simples do peças do mo.
bilia de bambú o CipÓ3.

Tf'abalho em (olha.-Applicações: cano.~as. funis, cafehi.
ras, regadores, o ontros obj('ctos de uso rur~I.

T1'abalho em (en'o. - Applicações: pequonas p£lças do
ferro, ganchOf, élos para correntes, era vt s parra ferrar,
etc. Trabalho em pedra eargamassa. - Preparo de llrgamS\;:
sas. _ l,iem do tintas communs. - U;;o da colber de poctfll'
ro do fio a pltlmO, do n\vel, da brocha, da trGlha, OIC.

, Arl. 29. B' facult~do o ensino da um (.fftcio, do ai c r.
do c()m a (Holbll do lllumno o vceaçil.o por el10 manil'os.
tadll.
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Art. 30. O governo ir á montando ofticinas ã. medida que
so dem~nstrar a sua necessidade, tendo em conta o valor
o?onomlco da profissão, a possibilidado de exploração indi-
VIdual do (rtlclo, a prompta collccação dos productos ofd,
clnaes, etr.

.Art. 31: Dois annos d(lpois do internado o oducando !ell
tI' b~lbo nas c~lturas e na omoina sorá quinzenalm'ente
av~hado pel? dlre~tor, o mestros de cultura e de oftlcio e
a lmportauCla arbItrada será assim distribuida o oscrlptu-
rada:

70 •/. como r(lnda do Institnto'
15 '/. como pcculio do educando, recolhido trlmcnsal.

monte a uma ca~erneta nominativa da. Cai~a Economica es.
t~doal, a qual so será entreguo 80 proprietario após a maio,
ndado j

10 '/. como fundo do reserva do lostituto, para seu
melboram('nto o para a fondação de estabolecimentos con'
gcnorosj

5 ./. como salario do cducando, a elle úntregue men.
Balm(lntl'.

A consignação do pecnlio o a entrega do salarlo do.
ponderão da boa conducta, e sobra elles l'ccahirá a pena de
molta. •
. Art; 32. O e~uc.ando que rovelar cxcepcional aptidão

htterana. ou al'tlstlca e quo ti ver exemplar comportamen.
~o,podelll SOl'polo governo, de accordo com o rI ~pectivo
Juiz do orphãos,. tutor ou p.al', transferido para estabeleci.
me~to seCUnda!lO ?U supollor, em que espooialise Bua vo,
caça0 extraordmarl9.

Art. 33. O que IDsnifcbtar especial e decidida inclinação
para a mochanica .pcderá, mediante as mesmas condiçõo!'
Bel' educa.do no llalZ ou no cxtrangoiro, na fórma do art. 2..'
D •• 2 da 1£1 n. 444, do 3 do outubro de 1906, e do art. 10 da
leI D. 454, de 6 de setombro de 1907.

. Art. 34•• A todos (11'1 ~ducmdos que se retirarem do In'
sfltuto dq:OlS do COD(IUlda a educação e Cjuo I ão tiverem
nota Q.ue (s de~abono na vida pratica, conce do) á o Estado
o m.ax1!D0de favores que, pela legislação CID vigor, forem
8ttf1bU1~OBa cdonos rxtnngciroB (U a cld8~llos brasilcil'CB
que qUOlram se bar no s(,lo mineiro.

CAPi1ULO X

DO DIRllCTOR, PR(IFESSORES, ME.TRBS E DEMAIS FUNCCIúNARlOS

Art: 35. Ao diroctor, que residirá com a familia no (B.
tabele.clmento, c~mpoto, além do outras attrlbuiçõe!', quo
lho sejam conferIdas 1'.0Regimento Intorno:
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1.' Exercer a dirccçno e inspocção geral do Instituto,
2.' Rodigir o lIubmetter á approvação do Secret.rio do

Intorior o RORimento Interno j
3.' Ob~elvar o fazer executar o presente rogulamento o

o Rogimento Interno;
4.' Vhital' diariamento os pavilhões, offioinas o campos

rlo ou1tu'a, para volar oscrupulosamento peja educação In.
tegral dos alumnoH na Corma e sogundo os tlDS do prosente
dooroto;

5.' Propor ao Secretario do IDterior liS medidaB quo jul.
gar cODveDiontes á exocução o aperfeiço~meDto do plano de
oducação j

6.' Coutractar, mediaDto previa o especial lluotoriza~ão
d) Socrobrio do Intorior, OBmestres de oullura, do oftlcina
o do tra balho " anu!>.1o rospectivos contra-mostrcs;

7.' Apresentar, fm jIUloirC', rolatario :Jf1nual detalhado,
com fBpociilcado bal~n~o 110deFpeFli o !'l cl'Íw, o ('om obser-
vações BObre 8 oxecução o I esultados dos proco~soH do Idu.
cação e do onsino praticados;

8.' Abrir, enCl'rrar o rUbricar todos os livros do ORcri.
pta do ostbbelocimoDto, bem como 08 dos pavilbões;

9 Dar popso aos profeSSVI'OB,mestrea, cODtra.mestrelJ e
domais (uDc(oioDariOt;

10 Requisitar, recobor o applicar as quaDtias nocOSEll-
rias á maDutr nção do ostb bclocimonto, prestando 1rimcstral.
monto, ou dei do quo lho forem cxigidas, contas documenta.
daE'

, 11 Assignllr a folba de pagam ooto do possolll titulado e
contractadoj

12 Conferir aos alumnos as recomponsas e lhes impor-
as penas, na fórma pl escrlpta peio Regiu onto Interno;

13 Rrcebor as oocommondos o contractar as obras que
Corem encommeDdadss ás ofllcina! j

14 Presidir l!S rl'uniões dl1 CODgregação;
15 Rodigir, roce ber e expedir a corre8pondoncia do 'n-

stituto.
Art. 36. N s tllltlJS momentaneas será o director sub.

Btituido pl'lo prote.seor oU mestro por elle do~iRnado. Em
caso tio licoDca ou fer hfl, sua aub~tituiçAo SOlá determioa<la
pelo Secl etario do Iotedor quo, para esse 11m, dosignará pro-
fessor ou mo~tre, ou possoa oxtr8Dha.

Art 37. Os veDcimeDtos do director sito do 4:800$000,
divididos Da Córma ia lf'giBlação em vigor. Sua nomeação é
do Pre~idcnte do Est~do.

Art. 38. Os proCessores, incumbidos da execução do
programma do onsino primllrio COnl tanto deste rogulamento,
são de livre nomoação do Socretario do Interior e serão dis-
ponsados si se patentearom in babeis para a educação o en"
sino intellectual Cundamentaea do Icatituto. A' exoneração
precedorá audioncia do proCessor, contra quom sc arguirclJ)
.faltas que aconselhem a demissão,
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vilbtor\~ro Jeb~o o: professoros, 9~e torem cbords de pll,
1'800$'O a I an o com a famlha, 08 vencim ntos do
úoos808; os que não inspeccionarem pavilhão vencerão

.Art. 40, 08 most.os o contramestres do otdcinus do
OD~IDO m~I1l1 J e do cnltura serão lJontractadoll p.lo tempo
quo CouvlOr e.modeanto as cODdições quo so ajustarem

.~rt. 4\.. ~uaDdo o scrvico do tco.otaria e do ~Imo.
:8~lfado o l'Xlgl", p.odo à o 8o.•retarb do Interior' o medean-
rn e propr sta do (lI"Cctor, n 1mE'ar secretario ou almoxari-
o UIlIporre~s\lr, mostr,' ou c IDtrame8tro (não alomDo) quo

perceber ~ a gr.l1titicação mOU!aI do 60 000. (ls deveros' dos'
80:;~nCC109nllTlOfl~erão meneioD Idos no Rrgimento Intorno.

o ,rt. 4_. O dll'cet'lr, pr.)fOSROres,mostres e contrllmeQ-

11(6 con~tltuirão a Congrogllçã<), que aUXiliará o diroctor n"R
r.~ocur;ão do plar.o do oducação o de llneino. SUllS attribui.
çocs !l01ão dctiuldas DORegulameDto IDterno.

CAPITULO Xl

DlsponçrsR8 GERARS B TRAN8ITORIAll

Art. 43. P~ra 08 casos omissos Doste regulamento
no quo ~o~apphcaveI ao IDstituto João PiDhoiro constr.
tuo SUbSIdioo decroto D. 1.127, de 14 de abril do 1898.

Art, 44. Emquanto funccionar um ó lIh
rObidirá com a familia o diroctor o qual SacfU~Ulaã~ neHe
llugmonto de vencimentos, o car g~ de pNfes!lor. r, sem

Art_ 45. Quando opportuno e flob pr t fi d"
fi a~ct'}rizacão do. So.crotirio do Interjor,o~~~: c~ntr~r:t~t3~
pro,eB8or ~'I mU8Ica IOstrumoDtal, atim do ao a '.
ço tl.o Instituto o re?reio 10s aIU'OD'lS, h.j~ u'm~ ~:n~:r~~
muuca no e!ltabeloclmento.

. Ar~. 4~. FioaM d'"sde já abortas na Socretaria d
torlor IDS:npções do matricula pua trinta educandos, o In,

. Seorot"ü do Interior, em Rollo Horizontf' 9 de te
r'olro do 1909.- Estevão Leite de Magalhães Panto' lu l :ve,Barbosa. ,- sce mo
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DECRETO N. 2.417 - D,,~9 DEFEVEREIRODE 1909

Restabelece as vanta~ens e regalias do collegio de Nossa Senhora
das Dores, de S, João d'EI-Rei, e concede ao estabelecimento a
faculdade de realizar os exames em março proximo.

o viM- Presidente do Estado de Minas Garaes, attenden.
do a quo, por offlcio, a mesa administrativa da SantA Casa
de Misericordia do S. João d'EI Rci,-quo mantem o collegio
de Nosn Senhora das Dore~, equiparado ás oscolas normaes
do Estado-declarou reprovar o acto das Illumnas, de que
resultou a suspensi!.o das re~alias de equiparação t fficial,-
bem assim que "Vãoser punidas as ditas alumnas e dadas
providencias para que a acção fiscalizadora do governo não
sofIra embaraços no futut o, resol ve rostabolocer as vanta.
gens e regalias da equipllração do estabelebimento e Ibe
conceder a faculdade de realizar os exames no mez de mar-
ço proximo futuro.

P31acio da Presidoncfa do Estado Minas Geraes, em
BeBo Horizonte, 9 de fevereiro de 1909.

JULIO BUENOBRANDÃO.

Estevão Leite de Maga?hães Pinto.

DECRETO N. 2.418 - DE9 DE FEVEREIRODE ID09

erca UnJl1 cadeira de instrucçãO primaria lIara o sell.o masculino na
estação de Vcspasiano, municipio de Santa Luzia do Rio úas Ve-
lhas

O vice Pr' sidonte do Estado de Minas Gaacs, usand o da
attribuição que lhe confere o art. 4.', da lei n. 439, de 28 de
setembro de 1906, resolve crcar uma cadeira de instrucção
prill' aria pa ra o S(XO masculino na estação de Vospasiano,
municipio de Santa Luzia do Rio das "dbas.

falacio da Presidencia de Eslado de Minas GOraes, om
BeIJo Horizonte, 9 de fevereiro do HlOP.

JULIOBUENOBHANDÃO.

Estevão L eite de Magalhães Pinto,
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DE<JRRT0 N, 'l.4l9 -, TlE 9 nufi ,,'EVBERm'l IJE I!J09

Convorte em cadei1'a do sexo fom' , ,
p(lsinno, município ú~ S(lnl,:II:n~ ,n 11ll1xt:~da estação de Vos-

" , ,UZIll (O RIO das "CUJaS,

o vicePrc:si<ionte do E,tado d .attl'ibuição que lue confere o a t ~ ~hn3s G~ra£'!:. osao,10 ria
Fotembro do 1906 rosolvo c r,"t" da 1£'10. 439, do ~8 do, , ' on "el'ter om cacle' c1mlDlno. a mixtll da ostacão do V.', I:", o IHXII fe-
ta LUZIado I{io dlJs Velhfs, e8pas1300, IDJ'lOlClpio(1<: :)~O'

P!dac~o da Pruidoncia do E~t.do do
B,lIo HOTlzont£', 9 de fevereiro de 1U.9. Min.1) 00r .•(l8, em

JULIO BUE:-IO HItAr\DÃe.

EslelJão Leite de Magalhãe.~ P/n/o.

DECRETO {\. 24,)0 9• , - - 1Jf.: DE l'EVEltEmO DE 1909

Crú:! 11m '/" da,), ca eim de instrucçlio Il'íllla" ,
lia cidnde dI: Qlle)l\~ pal'oIu sexo masculino

o ,ice Prc sidonte do Rstad d .da attribuigão quo lho .' o e MmaR Goraos, usaodo
do setembro do 1906 ncotntodroo ar~, 4: da loi n. 4%J de 28
U

I' d 2 • ,') en o em vIsta a o "c a a ," cadellamarculina d 'd d xcesslva matri,
no corrente anno re£:olvo crEla a CI a ~ de Q~eluz, verirtoada
8eXO na roferida cidado. r uma 3, cadeIra para aquel10

Pala cio da PI osidonc ia do E t d '
Hú/loHorizontr, 9 de fevereiro doal~:e Minas Goraos, em

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de !J{avalhães Pinto.

D, M,-(5
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DECRETON. 2.421 - DE 9 DE FEVEREffiO llE 1909

. . ilo rimaria nO logar Ioenomi-
Crea uma cade}ra mlxta ~e ~~~:~~~~milO~,do districto de Jesus, Ma-

nado M~rces do AV1.t~aomunicipio de Ouro Preto.ria, Jose da Boa IS ,

d Minas Geraos, usando da
O vice.Presidente do Estado te 4' da lei n. 439, de 28.de

attribuição que lhe confere °e:: úm~ cadeira mixta de ID'
setembro de 19~6, reso ve cr nominado Mercês do Aho. dos
stTucção primarIa. no.lotgad'edJeesus Maria, José da Boa VIsta,
Tres Irmãos, do dlstrlo o ,
municipio de Ouro Preto.

- . do Estado do Minas Geraes, em
1'l1lnoio da PrOllldeDCla iro de 1909.

Bello Horizont(', 9 de fevere

JULIO BUENO BRANDÃO.

E&tevão Le'te de Magalhãe& Pinto.

N 2 422 - DE 12 DE 1,'EVBREIRO DE 1909DECRETO •.

fi 'r n" o das lo teriaslnstrucções para a sca Iza.••.•
Approva as estadoaes

Minas' Gerues, usando da facul-a Vice-Presidente do Es~~dS de ConstituiçllO estadoa!, e pra
dade que lhe confelr~ o a~~i de fo de setembro de ~90~'da~esopel~
b execuçllo da C1 n. , t companham asslgn
a~;ro~ar. as ln~trucçõdes 15qN~g~C?~seda~ Finanças, para a flscalizaçilo
SecretariO de Estado o
d loterias estadoaes.

as Presl'dencin, em Bello Horizonte, aOS 12 de fevereiroPalacio da c
de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Juscelino Barbosa.
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lnstrncções para fiscalizaÇãO das Loterias e ladoaes

Capitulo'

DA IMPRESSÃO, EMISSÃO t: SELLAGEM DOS BILHETES

Art. 1.' Os bilhetes das Loterias estadoaes serilo impressos por
ordem immediala do governo, correndo por conta do thezouro
as resrectivas despezas de impressilo e remessa.

~ • Antes de auctoriZllda a impressllo dos bilhetes, cada Lote-
ria sujeitará á approvação do governo um modelo para os mesmos,
assim como um plano geral, untco para cada uma, o qual entrara
em vigor 15 dias depois de feita, pela Secretaria, a cOlllpetente no-
tificação aos concessionarios.

li 2.' Fica salvo ao governo o direito de supprimir dos modelos
qllaesquer dizeres ou signnes que julgue inconvenientes, assim
como O de incluir' nelles os que julgar convenientes.

li 3.' Feita a impressão dos bilhetes e delles de posse a Secre-
taria, serão designados, ou nomeados, dous aIflanuenses, que, na
secção competente, fiquem exclusivamente encarregados da sella-
gemocarimbaçilO e expedição dos mesmos bilhetes.

li 4.' O selJo será applicado no verso dos bilhetes e inuti1isado
corrocarimbo especial com as iniciaes S. F, e a data de cada ex-
tracção. A carimbação será feita por emissões inteiras. do accor-
do com os planos approvados, mas com antecedencia tal, quo cada
Loteria encontre, na collectoria da séde, bilhetes selJados para 15
extracções, ao menos.

~ 5.' Os bilhetes sellados o carimbados serão remettidos á co1-
Jectoria da séde, a qual debitar-se. á pelas partidas recebidas e cre-
ditar-se-á pelas vendidas aos concessionarios, respeitadas as lnstru-
cçôes da circular n _ 20, do 23 de setembro de 1908 (3•• secção).

li 6.' As remessas de bilhetes á col1ectori:t forão feitas quinze-
nalmente, conduzindo-os um dos amanuenses, a quem serão abona-
das duas diarias de 12$000, além dos passes necessarios.

Art. 2.' Nenhuma extrncçllo de Lotcria se fará sem que o colJe-
ctor da séde tenha communicado. por esc~ipto. no Fiscal respectivo
que o concessionario adquiriu os bilhetes devidamente sellados.

\lI.' Qualquer bilhete vendido. exposto á venda ou encontrado
em poder de qualquer representante da Lot.eria, depois da data da
respectiva extracção, segundo a illUtilisliÇ<10do sello. será conside-
raclo ilJegitimo, devendo, portanto, ser aprehendido nos termos das
presentes Instrucções. -

li 2.' Nos termos do paragrapho precedente, serllo apre-
hendidos quaesqller bilhetes que nllo estejam nas condições exigidas
por estas instrucçõcs. promoYl'ndo-se. em qualquer caso, a responsa-
bilidade fiscal e criminal dos infrfctores.

Art. 3.' Ficam supprimidos os logares de ajudantes dos ftscacs
e os de escrivlles. devendo os respectivos flscae', sem qualquer au-
gmento de vcncimentos. accumular as funcçô('s de cscrivr,('s.

li ].' As verbas ate' agola deótinadas ao pagamento dos escri-
vães e dos ajudantes dos flscaes das Loteriaa continuarão a ser rc.



- 84-

colhidas pelos concessional'ios, com destino ao serviço quo passa a
ser foito na Secretaria.~ 2.' A's loterias fica salvo o direito de, si o preferirem, no-
mear escrivães de sua escolha. mediante proposta feita ao Secretario
das Finanças e approvação deste, COl'rendo exclusivamente Jlor conta
dos concessionarios os respectivos vencimentos.

CAPl'l'ULO 11

DA FISCALIZAÇÃO

Art. .l.~ Ao fiscal de cada uma das loterias incumbe velar
escrupulosamente para que so não verifique emissãO clandestina de
bilhetes; si ficar provado que tal facto se tenha verificado por não
ter o mesmo fiscal empregado os recursos ao seu alcance para evi-
tar o abuso, ser-lhe-lI imposta a pena de demissão; e, provado que,
conscientemente, tolerou a falta, promover.se-á a sua responsabili'
dade criminal.Art. 5.0 Apenas tenha verificado qualquer infracção dos con-
tractos e disposições legaes em vi~or, assim como algum acto que
importe em fraude, tera o fiscal de lavrar immediatameute o com-
petente auto de infracção, que transmittirá ao collector, ao mesmo
tempo fazendo :'t Secretaria a devida communicação.

CAPI'l'ULO III

DOS sh:Ll.OS DEVIDO';

Art. 6.0 A taxa de 10 "/0' que recahirá tanto sobre os premios
de bilhetes vendidos, como sobre os de bilhetes premiados, mas não
vendidos, será recolhida, dentro de 8 dias contadoa de cada extra-
cçãO, mediante guia passada e assignada pelo respectivo fiscal e
pelo contractante rubricada. (Dec. n. 1.763, de 24 de novembro
de 1\)04, art. !1 O).!:i 1.o Essa guia será ex ped ida em duas vias, sendo urna en-
tregue ao contractante para a elTectividade do recolhimento e
outra entregue ao collector, dentro de 2.1horas, depois do sorteio,
para a conveniente tlscalização.

!:i 2.0 Da guia constarão os numeros dos bilhetes premiados,
as importancias dos respectivos premios, a data da extracção e a
importancia total a ser recolhirla.

!:i 3." Expirado o prazo de 8 dias, o collector fará, )lor ,;i
mesmo ou por qualquer funccionario da replJrtiç!l.o a sell cargo,
que se torne efl"ectiva a intimação ao concessionario para fazer o
recolhimento, no prazo de 24 horas, lavrando-se disto certidãO nu
propria guia; e si, flndo o prazo de 24 horas, não se houver efre-
ctuado o devido recolhiment.o, lavrar.se-á o eompet.ente auto de
infracção fllndado na guia e certidão, as quaes, depois de verifica-
das pelas testemunhas ,Ia infrucçãO, ficariio como partes integrall-
tes do proprio auto, em que tudo se mencionara.

~ .t.o Xos autos desta intracçD.o, clljo processo oberlocorá {,ti
1I0rm~s adcanto 0sh.belocidas p.lra CIlf!OSi:QT»'es de infracções, im-
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P°l"ilo colleclol' a 1lIIIIIa de 300"00 -~lào lizcr :~illd:1o promplo l'ecol1' U litIlO$OOII: e, si o cont,rnctunle,I? conheCimento do respectivo fi~n:-ll o, o col1ectol' levar:', o facto
lia seglllnte extracçã scu, para que este não . t'devido " o, emquunto não fó f.t COIlSIIlaA ,i _ ° r OI O O recolllÍmento

I. ,. O sollo de cad' b"1I trcspectivo valo/' .1 I 10 e ou fracção será de 10 0/ I
!lloN' 0'0, . o caso de se/' e t1I11Cnã,o.esteja sellado d~ 'lCC~c~n rado a1l?um hilhete ille"itimo 011

lar-se"a Immedi:ilamellt!' ~ ) 1'10 c,om o dIsposto neslas in;'trllc ões
1'1':tlldo-seauto de inf " IIre J("II,ilo do bilheü" 011 bilhet ç I '
'P"" no c ~ r.tcç"o e, selll prejuizo I e~, a-
li ) 3S1 also,,~ollberem, impolldo-se as' 'It ,as pen.a~ crimilla('s

. . ., e ~:) de abril de 1900 ,.t ~ mil as segulll1es: (Dec
(j()08000ao cont ' . . . ai. ;>7): .
20o.j!;OOOao a"en 1~.~cI:allle;'1I concessiolla rio'

qne
l
~e/lha prete~ldido faz~l~ ~~:a ql,letfizher ou I~alldar fazor a venda

011 nlh,:;tes; , que en a em seu puder o bilhel~
1Il0,,,,OOOa qualquer P' '

lenfler 2noão,:;cndo agente e~~o~~;~~stg~ra ~o~iII!,ete ou bilhetes pnrn
, . "o caso do para. I' ena.

h(,~ls:10II i~fracçlIo sed la ~r~f1l'[1~ lO.prece~ente, o a uto dI' a I ,re-
",H Ira os ,bilhetes apPl'ehcndid o c~ duas VIllS~ficando junto} I ri-
t,~n.lento 11 segunda via do aut~s'-r~~.~Jl(lo-se diSSOlIlenção em aSdi-
,tsSI~nU.~I~PAortodos que houye~e;n a~s~:~n~'lndofIue se~:í novamelltl'

. ~ '. segunda via do a 1 "'.' o o proprlO auto
C~I\'ulnde das penas tlsc:les SI" u ~ llc:!ra .lIa collec10ria a;a e/l'-
d,ull' ou fUllccionario que ,~ fl~~dol,t pflmelra enviaria pelI a uctort
comlll'ca par'l () ,. r avrar ao promoto f . ,ctores. '(eOd' ,p,ue promova 11responsabilidad . r." a ,llls1J9a dll
r .) O) • enal, al'I. 367: L"i 11 "28 )e cl~l~lI1.d dos Illfra-

~, • • v ., l l' ~!':',arl. 3." ~~1.0

~ -I," De tudo qunnto ., , •. '.
~ presen!e artigo, farr1 o coll~~tlle, .IMS dlhgenci:ls de que I/'/tia
, eer,et[~p,~I. OI' lIumedJ:lla commnnicação rI
d ~ o.. Quando a inf/"lcçào .o da ~esldellci:1 dos contra~ta ~e vBrltlcar e~u mllllicipio diverso
~~n~~~~I;oJodepois. ~~ .inlgam~~toes f~~~jc~~~~:~I?nari~s, o) co)]ecj~r

mUlllcIJlIO da séd(l d' I t' . r,l COpia, o auto 'lO
l~l~Vaa cobrança da multa impo t o erm, all.lIl de que este p;o-
~iep7;~cobra/'a as outras multas ~~~)o~~a~O:\~esslO_n~rio.e, por sua

~. G o .' pessoas do seu muni-
. r' . A 1. vIa do auto serl
JUS Iça da comarca em que se v a. sempre. enviada ao promotor da
coner o respectivo processo cri~i~ctr a lllfracção, por onde rlevo

~ 7.0 A remessa da ' . a .
~i;s~~~g:E~~d: ~~sq~~~i.uer.~~!;~:f;:~)~I?d:d~oal~om 'd~sm~~~~cdrtJ~;
vIa lasao o~\fins lfiscaes. nos terlllo'; g~~~~~~n~ollse lcSoma segullda
tl t." "nanl o, por qualquer cir t" a .~ ~c 1]'HI!1enteappl'ehendidos os b'lIc~msancia, nAo houvl'1'em si ,lo

.In o ue lllfracção nos 11'1' . I 10 es. mas se houvel' hvrad
~~~~ngIg:~~I,. ~je.ve, ailldam:~:Sil~)~S;:/'~le~~l~:~f:~to••.~cllnd~ 11 .ing:l~.Jus Iça, \ 1.1 rl'Ill('1tHIa tIO
, ~ 9 ..0 Ao promotOI' indica '. às<lmdOPri1r sl:bro a infracção. l se- o out/'as testellJllllhasqlle pos-

li . Nos CHSOSde :Intos' r
~~.l'equ(\rel'fJo trnsial!os S(""'uill:;~(~oc~~~. Oil de rat.iflcaçiles dpsles
CIllllC, '" OllgllWI fi marcha do pl'oce8s~
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CAPITULO IV

DAS INl'rlACçÕES

Art. 8.' Nenhuma pena fiscal será 'imposta, sem que tenha sido
lavrado o competente auto de Infracção.

Art. 9.' Serlto apprehendidos quaesquer bilhetes ou fracções, la-
vrando-se o~ compet.entc8 autos e tomando-se as providencias legaes:al estando o bilhete, 011fracçãO. sem sello;

b si o sello for insufllciente:c si. depois que se tornar ptÍblico o resultado do sort.eio, o bi-
lhete for vendido ou estiver exposto á venda;

d) finalmente, si o bilhete, por qualquer facto ou circumstancill,
não estiver nas condições prescriptllS nestas instrucções e em dispo-
si t.ivos legaes vigentes.

Art. 10. Cada apprehensilO constituirá'uma só infracç1l.0, e nM
uma infracçilO para cada bilhete.Paragrapho unico. As multas serão impostas, <le modo que
em urna s6 infracçC'lO(em um só auto) não se imponham ao mesmo
IIfnctor. ai lI'! ',I que seja de divers:1S clallslIlas ou disposi"ões.
multas de importancla superior á do maximo r"spectivo.

Art. li. Os autos de infracções podem ser direct.os ou indire-
ctos, podendo t>t.mbem ser lavr.tdos como directos e ratificados o
completados indirectamente.~ 1.0 Mesmo que nM tenha, por impossibilidade, sido lavrado
auto directo di! infracçãO, poder-se-a proceder a auto indirect.O
sempre que, existindo e podendo ser otrerecidos na policia (na dele.
gacia ou subdelegacia de policia) os bilhetes relativos á infracção,
houver tres, ou mais, testemunhas contestes para prova da in-
fracçllo.!l2.0 Sllo competentes para lavrar (ou fazer lavrar, assignando-
os)autos de infracções, fazendo ou mandando fazer em sua presença
as devidas apprehonsões : os Inspoctores da Fazenda, os fiscaes am
bulantes, os collectores e respectivOs escrivães, quaesquer fnncclO-
narios em commissões de fiscalizaçãO, os administradores de Rece-
bedorias, vigias flscaes o auxiliares, qualquer auetoridade pl)1Icial e
os eommandantes de destacamentos, sendo que só podem funcciouar
no auto iudirectO. promovendo-o, os funccionllrios da Secretaria (in,.-
spectores, flscaes ambulantes, funccionarios em commisslio de fisca-
!izaç1l.0)e os collectores e rospectivos escrivães.

!l 3." Quando qualquer fllnccionario estiver tomando couheci.
cimento de uma infl'acçliO, nM pOderá outro intervir simultanea-
mente.Art, 12. Vorifica<l.a qualquer infracçllo, sorá fello o respectivo
auto directo ou indireeto. pola fôrma soguiu te :

li 1." O auto directo será assim :

A ulo direclo de infl'acção

.A's .•. horas ,Ia tarde do dia ... de ... mil novecentos o.. '
nesta cidade de ... Estado de Minas Geraes, em a casa de residcucia
• do ... , onde .me nchni eu F ... , collector estadoal neste municipio,

-frT-

: com as t~stem ~lUhas F .•. , residente em .
em... , verifiquei quo F ...• a"ente (ca b. t "t" o F •.. , reSidente

• vtendeu (vendIa, tinhl~ á venda tinfla n;: IS a e c) da loteria de".,
• antos bilhetes inteiros, ns. 'e' t m sel~ poder etc.) n F .... ,
• estando destacados do cader~o' r '. ant.os m?lO,.de ns' .. , os quaes
« factos que constituem a infracçã~~pectI~o. (.tqlll se mencionam os
• ção legal)... ' em lace da respectiva disposi-

«E como esse facto consti tue infrac ão d• ,I~... e do art ..•. (das presentes Instr ç o dec. n ... de ... de ...
« h~lhetes, que acompanham o prese t ucções), aPl!r~llOndi os mesmos
« Vias, levando cada um, no vor~o ~ o ~ut? de m!racção, om duas
• testemunhas. Para os lIns I ,,' , ,I,l11m.h,1 rubrICa « •.. - e as das
« o presente auto de infr'w .n°,.a.es, I,~,vrel (ou fiz lavrar por \<' )
• ~i~nado por mim com ~s f~~t'ei)~\~I;I~~~J11 ~lcllll"Oconforme, vao' ;{s'-
« llllra~tor. porque a isso se r,'cusou i£' l\? o sendo lambem pelo« e asslgno. . 11, ... , colleetor. o escrevi

« F , collee toro '
« F , testemunha
«1.'.... »
li 2.0 Si as testemunhas (devem ser dudollas, se recusarem a assignar o auto d a.s, ao menos), ou alguma

que o houver lavl'ndo, depois de f<lita ~ ~nfracçli~. o funccionario
mara duas outras testemunhas . no au o a deVida mençl1O, cha-
statada a recusa das testemunl:a~ara que, em outro auto, seja eon-

3 o •li . Present.es as duas testemunhas I's~vel que este auto e respectivas dili" .c lamada~ (não é indispen-
d.la da recusa), e tendo ellas verific:,snclas se. verifiquem no mesmo
trvas aftlrmações de outrem ue.l ?I'.or SI meslllas ou 1'01'posi.
testemunhas mencionadns n~ a~to p~I:~n::~ml?n.t.~ se recusaram as, a \ r,lr,,sc,á. o seguinte

Aulo de dec/araçi"Je.'

.A's ... , horas da manhã do dia d
« ". F~esta cidade de ...• Est:ldo de Ã1ina:. G de mil novecentos e
«e,u ... , collector estadoal neste munic' . eraes, onde me achava
« F... e F , residentes em t 1 'dIPIIO

, com as testemunhas
« contra 1<' por ue m~"~ em o SI o .avrado auto de i::frac lio
« vos da infracç11oi. e 't~~do a~c~ontm.se brmnud.en.temont~ os rn~ti-
«dente em ... e l~,~., resident.o e~ emun as da llltracçll~, F ... , resi-
« mo auto, chamei os cidadilo v... se ~ecusado a asslglla r o mes-
« dente em R l' .•• , reSidente em F' .

e
. .., paral0marl'm cOllhecjl11~lItodl ..• ,e : .. , resl-« r nClas. /, reclIsa e mais occur-
« Procuraram os ditoR 'd' d .«que ouviram de F. r'cs).(c'elIIa11108 cerhflcar-se de tudo. e 1)010

«(ou pel '.' e em fl de F 'd •o que pessoalmente observa' .). fi ... , resl enle ,.m ...
• commetteu a infracção cOllstar t 111m caram certos de que F
(,m. '1')' que fica rubricado por n~: e~~ ~~~o lavrado hojo (ou lavrari~

« 'ara os fins le"aes lavrei esl as as suas folhas
« Ru,F , collecto~. o' ~scre\:i e 'Ies~uto, que vao por nc.s ~ssi"nado

.F , eollector: ' sIgno. '" .
«~ , testemunha.
.1 .. '. test.em unha_
~ 4.• Quando, no ca~o ddeclararem 110auto f u~ vo pl\~n~rapho precedente, a,s testemunhas

ta ra completo o auto' d . erltlcaram pessoalmente a infracçllo
e 1Il racção. nilo ha vondo necessidade d~ d~~
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• Collect"l'ia de •.••... , •.............. , .
• Collector ....•.. " . '. (a ruhrica) ......•...... "........ Jt'
• EscriviiO., •.•....... ( ) , ", , .. I"

- 1'\U -

.~' ' ..,

Auto de inl'racção

HlOS

• F ... (agente da Loteria de .•.• etc.), infractor.

Art. li, Com os autos assim processados, est.ar:', provada a
illfrucção, como no caso de auto directo completa e cabalmonte
feito, seguindo-se as diligencias quo adiante vão estaholecida~ para
continuaç'lo do proeesso, em seguida ao auto directo.

I'ar'agrapho unico. Ficando provado dos autos que alguma tes-
Illunha se recusou eflectivamente a assignar o auto de inffllcção,a mesma testemunha (a cada Ullla dellas, si mais de uma se hou-

ver' recusado) impoJ'lÍ o collector a multa do lO::; a 30,-'000, que, ob-
servados os tramites legaes, será cobrada executivamente. j;'ica
sllbentendido que ás testemunhas multadas serão facultados os
lI1esmos recursos. praws e meios de defesa facultados aos mais in-
fraetores.

Ar!. 15. Encerrado o aufo de infracçào, na f"rma já prescri-
"tu, "erá elle, seja dirreto ou indir'ecto, entregue ou rcmettido ao
,'olleclor do municipio em que a infrac{'ão hou\'er sido verifl.
cada.

'!lo formalidades imprescindiveis ou essenciaes :
(I) a notlttcação dos multados, feita na fórma exigida por estas

illstrucções ;
li a assignatura de duas testemunhas nos autos de infracÇi10 :
,:) a ohservaç1lO dos prazos destinados á defesa.
~ l.' Si o collector reconhecer que no auto não foram gual'-

,Iachs formalillades imprescindiveis, devolvol.o-á immediatalllcl1t,',
"al'l serom preonchidas laes formalidades, o qU(\ tilrú expondu as
lilita" ou dll\'idas e recommendando (<,aso se tratfl d,l funccionario
subalterno seu) as necessa rias providencias; qualldo o auto houver
sico lavrado por funccionario que lhe não seja snhalt.erIlO, I'edid
o collector as mesmas providencias, mostrando como Sl\O impl'c-
scindi\-eis .

li 2 o Estando o auto revestido das tormalidades imprescindi.
,'eis e substanciaes, mandar:'! o colleetor, por despacho, quo seja
pelo escrivão llutuado, ou o autuará, quando a collector'ia nAo tr-
11ha escri vão.

li 3.' A lIutuaçAo ser" feita pela fÚI'llla seguinte:

•. Aos ... de .... fi" mil novec"nlos e ....• nos!!, cidade de .....
• na colle~toria estadoal. autuo o presenle auto de infracçll.o com
• ...• (mencionam-so os docllmelltos. 01('.); rio 'lue faço esta autua.
• ç110, Eu, F ....• escri\'110 ela coll"cllJrill. O o3creri e assigno.

E. R. :\10 •.•.
de •.• ,I(l 1903".c •.••.

•.F ••• (:I a,lctoridade) ••••

. r 'tas 'IS intimaçi)(>s, proceder-sl'~
!l :\," Autuados o, pape\sn" el dill;lte termo dt, assentada, como

:10 depoiment.o das leslemllnl,,~, me
1I0S inqueritos. .1 ' '1Iém de illqnilidas pela anctoridade po-

I' 4.(' As teltem~ll 1,1~~'1 " pelo repr('sentante do tlsco e pelo
licial, poderãO ",,(' remqulIlla _' • ,
infractor, podendo este c~nte~ta~;:tos serlo os antos conclr.sos ~

!i f,." Encerrados os . erOlO! " I1le'lIça pela forma se"uinte:
:luctoridarle policial, qU~Juilgara p~rsse.e d~s' depoimeutos de lls ...

cEm face dos anlos (e s: .. a á il~ roced('nte qualldo não tique
c a Ils ... , Ju!go pro~CldeJlt;)U~lbp"~~senteP anto de infracçllO para ql\e
c provada lIItracção ,\ guma
« Jlrod nr.u os elleitos legaes. dI'

• Custas a !lual, na forma lt\ etle' do tlsco traslado dos pre~en.
E t eO'ue se aO represell all '.

« n r" - . do se nus dili~encias aimmaes." tes autos, prosegUln -,
c •••.• (Ie •• , de l\lOS,

I)oinlenlos n'l policia; mas. quallllo as mesm:,l", lestemunhas declara-
, ~ . 'e.: ll. JlI'OVlLem JUiZO.

rem de ouv!r <J.lzer. segu~r'f" ,\ se reCU8af a assignar o auto. t~n-
!l 5.... SI so~ent~,,~ I~~~~II~\~~haS e feita no mesmo auto a <leVI~~

do-o asslgna<lo as di, "'d '. <los p',ra"raphos precedentes. (~Smençllo, dispensa-se a provI enelU • ~ .
j! o :~." e.1, "). . tI' f acçào mesmo sem aSSl-

. , A 1'1. 13. Com o auto, dlrc~o, ..~ to:n: com ~ auto de declar,a-
gnatura lIas testemul~I,la~ 30d~l.tnf!2 c o dol1eetor, o lnspector da !<a-
ções, nos termos do !i 3. . , I~ \ler fllnccionario em commlssi1o
zenda u !iscal ambulante, 011 'l¥a I nl' 11\110in<lirec1o da infra-. .' l' ã d endas podera reqUl'rr ...de t1SC1'Izal ....o . e r , 'I. . auctoridade policial do mlllllClplO
c~'ilO, o li'''.' ~ara pCl'an.teqlhle'll~~~\tradas as trsletnllllllfls qlle hOllve-('1lJ que "l'sl,hrem 011 10rl'In ,
rem de depôr. I' t .. h o presf'nl •. a rti~o ,', iudispeusavcl

!l I" Para o ali to ( e. lj,I~,( ',I. 's nconlrauos cm l1agrante f,a udf'.
a citaçllO dc cada uuylO~ IDI~aef~~~ ~or prceatori:., qualldo a pe"oa
.Ic\'end,? a mesma1cI I:~,Ç,O(l~l rCircumecrip('ilo policial em que se I1zrl'a ser' cltad:, resl< Ir (11'.1 , ,

a diligencia. . d' t d' infrac~'110 ser:', assim r'equerido:
!l 2.' O auto, lD Irec o, , > • '. [) le ':ldo\ de: ..
~llllllo. SI', SlIb.de!~,gd\(I.o1d~ l~a~~~:;~s~~.'~n;.Jo:g qne'. tendo "(>rit!-
.Di? o coIle,clol "~ ~ 0.1, ,I . coufrnettido !p.fl'acçilo do ...

c cado IJlIvl'r I' .. " resl(lentc,em,::", ;',c,ão} porque ... \(>);1'<',1"'('
(o dis],ositivo de ':u(' telll,)a ,1:1\ Ilul~r~~I~;ldeu o's hilheles em infra-
li"('iI'lIn]('r.t(' o que 1I0'!\ e .. , a '. e "s testemunhas F. e F •..•
CÇ':'ãOl' lavron o r'e..;pectlvo auto. ql! ' . qlle com o auto 1:1-

'd 1 se recusaram asslguar. - , . II . II'CSI cu es elJ.!...• , I didos documentos aqlll o erecl( os.
\'l'ado e os bIlhetes appr~ leu da lnl'rac 110 e recusa.

• quer pl'omove~ auto ll1dlr~~O I' com ç os documentos jllntos,
eRequer, pOIS, ql~e, aut~I,~ ~ es :.1 ara com intimação das tes-

e sejam deslgundos dw, log.u c, I.I?I aii (' do infractOl' F .. " soh pena
" temunhas, sob pena de desolle~:~nl;ro;'ll depoudo as mesmas te,,-
« de re\'plia. se fazer aI' lIe~.?ss~! 'e F ., l'esidentes em ....• soh,'e o
~ telllllnhas, que são '., f'. " '. • •••

c allegado na presente pe1Jç:lO.
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I .• o escriv1[O o termo de con
~ 4.. Feita a autuaç~o, avra;t~rÍ'L n1[o tivor escri v1[o e for -.I

clus1iO (dispensa-se este .1 ê ~o~~~one) 'Iallçltodo o collector o se-
proprio collector quom u, ,
guintodospaoho: " 1-1\. afls .•.. edc ....• (ou

.Em face do auto de ,"fr.\cQ<~o il';;po;li;o as se(Tuinles multas:-
c oulros quaes'luer docume;1 ~~' contractante Ir : do $ .
o: de to ••• (... .•• 1 da 10t ri'! $ .
.c •••• ( .••• ) a F.o .. , agon e . 1/"~ F .
c (. .. •••• ) a ca~fla Urlll das ~~~I\?Ir:;~12h'~I~s 't~~mos das instrucçõcs

• Sejam noU cal o~ os ,. , de . tIo 19f13. F ..... »
o: de Collectorm de e o escriv1[o lançará o termo

l:i r;' Recebido~ os autos, em (~Ulos a cada um dos qU:les se
de data, serilo notJ~cados os. muI1d~'lIlio recommendada. recehen-
dará vista por tres dms, da~ f~I;: juntando-se as mesmas aos '1ut.o~.
do-se suas allegações ? f e es~ sido verificada em outro mUIllCI-

Art. 16 Tendo a m racç o Mes obsorvar-se-á o seguinte
pio que n[o o das extracçõOs ou s -

processo:. s imposiçtJcs de mullas,. ~erão
II 1.' Recnhldos os aulos com a. ne residirem no municlplO da

vista em primoiro logar os ml~lta(~?I~ 10m quem se verificar imme-
infracçllO, começando-.se po~ .•Iq ue
diatamente a mesma Illfra~çil\flcado pessoalmente 011 por offlcio:

~ 2.' O inf~acto.r. ser n9 I • ITInnidi io; por onlcio, si rcsi-
pessoalmente, SI resHhr na sede do Offlci!: expedido sob registro
dir fora devendo, neste cas?, ser o h' to
do corre\o. com .direito a aVlls001)~~a~,er7Iel)I:~ep~ec~dente, será lavrac.a

li 3.' No prImeIro cas.o I. n ' .

nos autos a seguinte ce,rtld[o. t da loteria .•..•.• notiflquCl de
o Certifico que a F ... , agen es autos de uma infracçilo a elle

o: que se acham nesta cOllectOrl~sO~utos lhe ficam, desde já, c?m
o: attribuida. e de q~lC os, ftes~o I[UC no prazo de tres dias, diga
o: vista, n.esta repartição, a, m direitos: Dou fe'.
o: o que tiver li; bem dos seus d 1908.

o: Collectorla de..... .' de. .., . e
« F ..... (escrivão) •.

, de tres dias pa ra cada infractor,
li 4.' O prazo Jlar~ defesa sera . nio ontro nãO houver falado

nll.o se I)odendo abrir \'Ista n. 11,10,emqua
. d 'd prazo 'I revelia. . ..ou nilo for ecorrl o ? . ..: . r fora da sede do 11H11llCIP10,

li 5.' Quando o IlltraclOI .resl~ Ir ar-se-á nos autos certidllo da
expedida a notitl~açllo por 10lflcIg~ 1~~tjficaçllo expedida e aos mes-
expediçllo. referlllrlo.se o eor 'da o certiflcado do correio.
mos autos juntando-se, em se~uh ' , cdentc o prazo de tres dias

li 6. No caso do paragrap o'hrec'1I0 c~nlaudo-se wais_ além
contar-se.á do recebimento. da noll tca" fo;em precisos para a ida Ú
dos tres do prazo. tautos dms, q.llan os
séde, fi ra7.l'lo de .r, leguasd pOI' ~ht'.la o li 5.. lançará o noliflcado a

\> 7.' 1\a nollllcaçi1o. e 'll~e r.l.o 11.sciel;cia, devolvendo-a pelo
declaraç[o. da~ada e aSflsl~nadda~gec~llector dando-se por notificado
primeiro correIO. ou of cJan o a d • '
o: na forma do Off1clO de ... : dej~~I~r~çll'e' de sciencia do notificado.

li 8.' Qualquer que se./.I ~ I o o avisO de recebimento da
serú ella jun1.a aos aul0s, assIm com
notiflcaç[o. 'fI ã O oftlcio será sempre explicado o modo

\; 9.' 1\a noü caç' o p r. ' lo o II 6 o deste artigo.
de c'ontar o prazo do tres dms, segunl .'
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~ 10. Assim feita 'lualquer notiflcaçi1o, será lavrado nos autO$
o termo de vista pela forma seguinte:

.Aos ... de de ... faço estos autos com vista, na collectoria,
• ao cidadllo F' , do I]ue faço este termo. F~u F'... , escrIvão, o

• escrevi.
• Com vista ».

li J 1. O notificado ollerecerli sua defesa em separado, juntan-
do os documentos que julgar con,'enieotes,-to~os os papeis devi-
damente seIlados: nos aut.os. entretanto, lançara a cota seguinte:-
« Vae a delosa em separado, em ..... folhas e com .. " documen-
tos '.

• ( data 11 assiguatura ) •
!l 12. Por termo juntam-se todos esses papeis aos alllos, pro-

cedendo-se egllalmellte com IJlIIl!qucr olltro multado que resida no
lIIunlcipio.

\; l:l. Não havendo luais multado que resida no municipio, se-
rôlo os autos conclusos ao coIlector. I]ue, si houvl'r infractor resi-
donte em outro mllnieipio, nelles lan';ará o seguinle despacho:

« Sejam estes alltos remAttidos ao sr. coIlcclor de ....•... , a
« quem depreco as diligenllins legaes IlIll relaçllo 110 multado F .....

o Collectoria de de de HJOS.
• F .. (collector) •.
~ H. ltecehidos os autos, serão lavrados os termos de data e

di' remessa á collectoria doprecada, on\lo, entrados os autos, serllo
conclusos ao collector, que mandará proceder ás notiflca.,:lles e vis-
lu, na forma já. recommcndada.

~ Ir,. FAitas as diligencias deprecadas, serilo os autos, com as
dofesas (ou Sllm o))as, si O mul1.ado nilo se quizer defellller) devol.
ridos á collectoria da procedellcia.

~!ti. Recebidos o~ autos pelo collector deprecante, lançará es-
le, em face da defesa, o seu despacho, confirmando ou reformando
o primeil'o.

II li. Si o collector achar que n110 procedem as allegaçlles e
prol'as da defesa, despachara, mantendo a imposição de multas;
mRS si, ao contrario achaI-as procedentes, lançará o seguinte des-
pacho:

« A' "is1.a de ..... (retlram-se as razões e mencionem-se as pro-
o vas) ... , estou convencido da improcedeneia da imposiçilo de
o multas pelo despacho de fls ..... destes autos. Reformando, pois,
o o mesmo despacho, recorro du deci~no aqui proferida para o
• exmo. sr. dr. Secretario das Finanças.

" Collectoria de de de 1!J08.
.( li' ..... _
li 18. No primeiro caso do lJRra~rapho precedente, o collector,

ao notificaI' o multado, as~ignar- he-:"t o prazo de I~ dias, contados do
recebinlllnto da notificação, para pagar a multa ou depositai-a e
recorrer par:l o Secretario das Finanças.

A notitlcaçi1o de qu" trata este paragrapho, ser:'l f£oita na
fór:na dos ~\> 4.' e seguintes supra.

~ ]!J. O pagamento ou deposito da multa poderá ser feito na
collectoria do municipio em que residir o multado, servindo de
guia o omcio de notiflcaçi1o. Neste cu~o, o multudo oll'erecerú,
para, no prazo assignado, ser junto aos autos, o conhecimenl0
expedido pela collectoria, do qual lhe ser:'! dado recibo.

~ 20. Juntas aos autos a petiç[o e razões do recurso, assim
como a prova de deposito, poderá o collector, si o julgar preciso,
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di7.er afinal, rculeticudo 0.- auto", deutro de I:; hora", ao Secrctario
das Finanças,

Art. 17, Quando as diligencilts, constantes deste capitulo, dis-
serem respeito exclusivamente a um municipio, serão cllas executa-
das pela respectiva collectoria, pela mesma forma estabelecida, dis-
pensadas as medidas de precato ria ,

DL'lPOSIÇÕES G F.RAES

Ar! 18. As multas cll'cctivamente apuradas ser:lo, depois ti"
descontados quaesquer dispendios feitos direct.am.mt.e com a respl'-
cti"a apuraç1io, divididas cm quatro part.es eguaes.

li 1.' Si o auto de infracção e todas as diligcncias foram execu-
tUllos por uma só collectoria, sem intervenção de outro funcciona-
rio. duas dessas partes caberllo á collectoria, e as outras duas consti-
tuirão renda do l~stado;

!l 2,' Si nas diligencias funccionarem duas ou mais col1ectorias
sem intervonção de ontro fnnccionario, as duas part.es serão divi-
dida" egualmente pelas mesmas collectorius:

!l:l. Si o auto fór promovido ou lavrado por algum funccionu-
rio (taulo O anto directo como O indirecto) qne não pert.ença â co1-
lectoria. sendo as mais diligencias executadas por lima só collecto-
ria, as duns partes serão cgllalmente divididas entre o fuucciona,
rio que lavrou o auto directo' e promov('u o indirccto e a col1eclo.
ria que funcciol1oll;

li 4,' Si, no mesmo processo administrativo, funccionarem duas
ou mais collectorias, t('ndo o auto de intracçllo sido lavrado por 011-
tro funccionario, só cahelá ao l<:stado uma das quatro p:lrtes do li-
quido, sendo as outras tres pal'1es divididas egualmel1te entre cada
nma das collectorias que funcciouaram e o fnnccionario que fez o
anto: '

li 5.' Ningnem poderá deduzir immediamente parte algnma de
mnltas impostas, cabendo á respectiva secçllo apurar o quontum de
cada um, em I\lce dos antos, 4ne serila todos recolhidos,

Art. 19. Quando se tenha procedido a auto inoirecto, li im-
portancia das custas vencidas sera paga conjunctamente com a das
multas.

Art. 20 As porcentagens cabiveis a qualquer col1ectoria se-
rão divididas entre o collector e o escrivão, na mesma proporçilo
em que recebem a porcentagem commum,

Art. 21. Nos casos em que a pena de multa não estiver ex-
pressamente determinada pelo respectivo quantum, ella impor-se-á
ate' 5008000, sbmente.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrario.

Secretaria das Finanças do Estado de Minas, em Bello l!orizonte.
12 de fevNpiro de 1909,-O Secretario, Juscelino B(1rúos(I,
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DECRgTO N, 2.346 A - DE 2 DE JA:'\EIRO DE J 1-109

Creu os pontos Hscaes de Pirapóra, Do'I'es do Rio Preto e S. 'I'
guel de Gllllchima " ).

o vico Prosidonte do Estad d M'
attribuição que lho confere o a~t ~7 dlO~s Go.ra~s usa~do_da
r~solve crear os vontos tlscaea d 2 a. °lnB~ItUl~ão MIOOIra
Dores do Rio ~rcto e S, Miguel :e Ôua~I~~~ do P/rapora.

o te~b~e~~::~dli~od~ ~:~~d~:r::~~t~~,gOCiOS das Fi'nanças aB~im

P"I~ti.o da Presidoncia do E:f;tado d M'
Helio Honzonte, 2 de janeiro di) 1909, o IDas Gora(". om

JULIO B!)Jmo BRASOÃO.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2A23 - l>E 12 DI,; FEVEREIRO DE 19CJ9

Approva O regulamento:dauDirectorl'u de Viaçllo. Obras Publicas e
Industria.

o Vice.Prosidento do Eiltad d M'do a attribuição quo lho co { o o lOas GerIl.OB. OlorceD'
tuição o usando da faculda~oor~ Cdart. 57, n. I. da CODSti.
485, de 12 do setombro d c n I ao DO art, 8 .• di lei n.
monto que com este b . e 1908, rosolvo apllrQVar o rogula.
de Viação, Obras Pu bli:~~a~ )~~~ iU!11se ~egoró. a Dircctoria
tario de Estado dos Negocios dasSF?a, asslgnado polo Secro.
tal'. Danças. que o (aI á OlOCU-

B IIPalac~o da Prosidon~ia do Estado do Minas Gi:raõs, em
(J fi H'JrIzonto, 12 do fevereiro de 100P,

JULIO BUENO BRANDÃO.

JUlcelino Bm-bo.fa.
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Regula 1Il8nto oa Directoria 08 ViaoãO, Oora&
Puolicas e Innustria

Classiftcnção geral dos serviçoH

Art. 1.° A Directoria do ViacAo, Obrl\s publiraR la-
du~tria é diri:ctamente subordinada ao Secretario do Estado
dos Negooiotl das Finanças.

Art. 2." Por essa Direo10ria cnrrl'rlto os fegolntE s ser.
viços:

1.0, eatudo, cQDRtrucçAo e Ii.-calizal<áo das villos.(orroas
do E8t~do ;

2.0, comervaçAo das mtradus I xlstontl s que ~ejam de
interesse e~tadoal j fonstrucção o cODserv",çào de e~tradllS
do rnd ~gem da JIl f'sma cat£!goria :

3.0. constr'ucçào e cons(JJ'vllçAo de pontes situadas nllS
ebtrlldas de interesse estadoal j

4.0, oomtrucção e conserv8ção de oilificios portencentes
ao Ef'tado. como esoolas, cadc.ias,l'tc. ;

5.', navega\ào fiuvilll; estudos dus rios do Estado sob
o ponto do vista dbs torças motoras que podem fornecllr;

6.0, industria em gOlbl. 1.0lU oxcep"ão OIS que ,são ma~s
directamento tllilidsN á 1 gdculturll. com o SAjt m a Illdustna
pastori', li vinicultura e viticultura, a soricicu1tura a mdus-
tria do Jacticinioll;

7.0, industrill. mineral, sou fomonto e ~stati~tica;
B.", desenho do mappa do Estado, cC'm soas via8-(urrcas

C rstradas do rI dagem por mrio dos oa,1os oxi~tente~ e d( s
que 10r~m coibidos pelaR rDllonbciros em snas excursoef'.

Art. 3," Os diverws servicC's da Direo1oria ferão ro.
partidos prlas fegoiDtes ~ec\'õos :

a) sel'cão de viação e industria;
b, socção de obr.s publicas;
c) Eecçào tocbnica.
Art. 4.' Todo O J.eHl.od da Dir'cetcria é direcu,men,to

sutoldinado ao Director de Vlaçllo, Obras publicas o lndustrla.
Alt. 5.• O }-efscal da Diroctcrill sf'rá o segllintr:
I Diroct(,fj .
1 Chefe da secção toebnÍl.a. Que sorá um dos Ingenbrl-

ros do Eftlldo.:dcfignado }leio S;Clet~rio;
2 Cbofos de secção;
2 Primeiros officiaes;
2 Segundos officiaes;
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3 Amanuenses;
3 Collaboradores;
22 engonheiros do E~tado, inolusivé o chefe da socçâo

tecbnicaj
I Desonhista-architectoj
I Desenbista;
5 Conductores de La classo;
5 conduotores de 2," olasRej
1 Porteiro;
2 Continuos;
2 Serventes.
Plll'agrapho uoico, Do,; ongenheiros aoima poderão ser

designados até cinco para servirem na Diroctoria de Agri-
cultura.

Do ~Dircctor

Art. 6.° Ao Director, do nomeação do Presidente do
Estad", compete:

1.. Exeoutar' os trl>balhos quo lhe forem commettl.
dos pel~ Seoretari? dllS Finanças, inclmivé os do inspoccão
de servIços da Ca)1lthl e de fóra della, apresentar Ibe para
despacbo os papeis om andamento, depois de processados
nas s~cCÕ~P,?p~esidir o ponto dos empregados. .

~, DlstI'l~u.lr. I s .trb ba Inos da reparti~Ao . entre ros
seoçoes e as dIrigir, :lsElgnando o respectivo expediente'

3.° Designar os Ilorviços que competirem aos e~ge-
nh('ircR II Cl'))dul't' rll~ do (Ibra~, sendo que estes receberão
tbwbbw li. dirocçao dos engenheiros c'om 011quaes traba-
Iharem; .

4.° Dar posse o r1cebor;:compromisRo legal dos om.
pro,ll:ados,quan~o isto não for da campetencia do Socro.
tarlo;

5,° P!'I'ferir flOfPI1(;l>Osobre os pedidos de certidões
e b1llhentIC&1' a!l qUl1 \Iverom de for dadas pela directoria'

6: Prop"r 110 S( CTLthlin. para oxecução complemen:
tal' d.elll~ r£'bul~ml nto: as instr u3ções aflequad:-s á direcção,
dl.t'l"UI( ão f' economIa do ~orvjco'

70 • ', AS~lgm r os annuncios offtolaes;
~,. Autb.r.n1im r todoR os -papeis expedidOR }leIa Dire-

ctolla qUfef'X'JI.m essa formalidade'
9.° Fa!al' ás partes, attende'l ~s no quo for de soa

competencJa ou submettlr SUllll prctllnções ao Seoretario;
10. Julgllr aI< f lIa" dos fl)jpn'g8dos da diroctoria

bbveudo.loI' JOI' ,lLSlitlcadlltl ou nàv, CImo ú devlim fel', ~
paHaI-Ih18 os attesladcs de cumprimellto de dHrres para o
rlcebimento de vencimentos'

1.1.' Advoltir, (dm(e1t~r, HpllblndEr, }lllticular ou
,Pulho n er.te, c fUfPeLdu &té 8 di! s, diftlllinliIDJeLte,
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. d i to se tornar nocesF:t.rio:todos os SMh subordlOados quan ~ ÚdãO do portoiro 0:1 tio
12. Mandar autuaF' co.m aC i~8 insubordinados, dC~lbe.

outro empregado, os unCClon r ue se achem na rrp\r ti,
dientes, ou as possoas fx\ant;::n~o remettondo os autos á
cão procedendo deRretRpOlosa ue torme culpa segundo asIluctoridlldo compe:ten o, para q

leis i3 Apresentar ao Secretario o r~latorio ann,".al dos
. t' ã os rfEpectIvolI annexos .trabalhaR da repar Jç o, c~m. a. execução de o.bn's, de.

14. Prof,or ao Secre S rio. r llm entos e planos,
pois d~ .coD~eccionados os f('ll~~~tçl;~sd~p~is da auctorizaçãoe provldonc!ar sobre a sua l'X

do SOCl'otano. . O Director fm luas f~ltas o imp(..
Paragrapbo ume? . I cbefa da srcção technlca,

dimontoll será ~ubSltlturdlof~se3as s~cçõe!l do viação e in.
e na faIt a deBto, pe os e lO t' .dadí'
d~s1r:a e obras publica!', obHr'I"ada a an JgUl .

. I triu e de obr•._Du'" seecões de ~'iuçüo e ID( """
. Itubli('ul'l

Art. 7.° Cada uma das s~cções de v~ação e industria o
de obras nublicas terá o segulOte pessoal.

Um (.lIofe de seccà~;
Cm pI imeiro o{fie.lal;
Um segundo omClal j
Um amanuense ;
Cm coJlabhorado.",; Haverá na seoçã~ de obras mais um
PlIragrap o umco. d u cargo o ar-amanUODSl', tendo um dos emprega os a se

chivo da repartição. ã de viação e industria COI rerão oArt. 8.° Pela sec9 o
feguintcs servlço~ :

a) expedil'n1e geral j •
b) viaçllo ferrea e f1uvJal
c) indnstria mineral;
d) indulltria em geral: obr<'1l publicas correrão 08 se.Art. 9.° Pela ~eoção do ••

guintes serviços:
a) estradas de rodagom j
b) pontes j
c) edifioios publicos. - t .

t 10 A oada uma dessas seoÇoes comp£l e.t~.Protooollar todos ~s papeis que tenham entrada na
secção por despacho do Dlrector .

2 ° nforrnar ess: s papeis organi~ando o r~~~~~~:oaEd~:
cesso' c propondo as medidas neoessarlas para .
mento;
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3.° Manter csoripturação de tod~1l os oreditos que lhe
forem dist:ibuidos o das despesas f('itas por conta dos
mesmos;

4.° Lavrar, em livros competentes, os contracios que fo.
rem oolebrado!! pelo governo j

5.° Representar ao Director sobre as:medidas necessa.
rias ao bom andamento dos serviços;

6.° Organizar o relatorio annual na parte que lho cor.
responder.

7.° Enviar ao archivista, devidamente relacionado~, os
papeis proce~sados no anno anterior que - devam ser guar.
dados no archivo geral.

Art. i I. A cada um dos obefes de fecção compete:
1.0 Dirigir. fiscalizar, corrigir e conservar em dia

todos os trabalhofl de sua secção, assumindo a respomabili.
dado morai e legal dos mosmos j

2.° Desempenhar o quo lhe competir c distribuir pelos.
demais empregados os serviços ordinarios e extraordinarios
que couberem á secção;

3.° Represontar ao director. propondo modidsR extra.
ordinarias, sempre quo houver affluencia de serviço, de modo
a não poder este ser desempenhado em tempo;

4.° Informar, por escripto, sobre todas as questões
atTcctas ti secção, de modo que a informação comprehenda :

a) a Indicação do assumpto de qne Fe tratar;
b) o resumo do objecto em questão;
c) a oxposição exacta do que constar de tacto j
d) a referancia não só das disposições de leis e regu.

lamentos, como aos precedontes applicaveis ao oaso, devendo
juntar todo c qualquor documento que puder concorrer
para a Ma solução dos negocios j

e) a opinião e parecer do informante.
5.° Conferir e assignar as certidões eJ:trahidas dos

livros e papeis existentes na secção, as quaes deverão ser
eubsoriptas pelos empregados que as passarem;

6.° Authenticar as copias extrahidas dos livros e
papeis e.xistentes na secção, depois de conferidas e assignadas
por um empregado para isso designado;

7.° Rorligir todo o expedionte de aocordo c;,m os dos-
pachol! do Direotor ou do Secretario j

8.° Passar ou fazllI' passar as portarias de desposa
e ordens de pagamento determinadas pelo Secretario;

9.° ApreRentar ao director no primeiro dia util de
cDda mez, uma nota dos papeis que fstiverem dependendo
rio exame, pl'ellaro ou expodientl.', lIssim como do qualquer
trabalho quo tiver deixado de ~er feito em tempo, oom
declaração do motivo da demora;

10. Advertir os empregados quo lhe são directamente
8nhol'dinados, quando assim o exigir a sua nogligencia, falta

D.lIL-í
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do cumprimento de deveres ou do respoito devido, levando o
facto ao conhocimento do diroctor, quando ontonder ser
nocessaria maior punição;

11. Fazer parto da. junta. llara abortura o cstudo do
propostas do arrematação do obras.

Parllgrapho unico. O chefe do secção s~rá substituido
cm suas faltas e impedimentos pelo 1.' oldclal e, ausente
este, polo 2: ou pelo amanuense.

Da !'lecção techniea

Art. 12. A secção technica compõo se do:
Um engonholro chere de secçllo j
Um dosonhista architocto j

Um desenhista;
Um collahoradul' oocripturario.
Art. 13. Quando fl\[' nocesBario, por ~ffiul'ncia do BOI"

viç", o di['octu[' po '('rá augmentar o po~~oal da secçãn,
dosignando parI! nellli trahalhare_m. cngenhOlroB, conductoros
ou omprogaaol:i das outras I:'IJCÇOON. ••

Paragrapho unico. v pcsloal da fec.ç~o tochIllca é obrl'
gado á assignatura do ponto da ropa~tJçao

Art. 14. Todos Cltl servIços tecbOlcos I:Icam 1\ cargo do
cngenboilo chefü QUOpo~ rlles será. respons~ ~ol, cumprindo.
lho distribuir ('s.os SOl Vl~OSpolus seus auxlhares, da fórma
QUoentondl'l' mais CO:JvonienlC.

Alt. 15. Em particular, ao engonheiro chefa compete:
I" E.tudar ~s obras que tiverem de fel' construidas

ou r~p~radas, de aecordo com as ordfns do dirEctol', delinear
os respectivos prlljectos e fazer os Ol'Çh meutos j

2." Informar ao dhoctor SI bre os dados nocess&!los
á oonfeoção a( sses pr ojrctos e que tenham de ser cc Ihldos
no local polos engenheir?s. e conduct,ol es j

3.0 Examinai' e cOl'rlglr os proJoctos do obras que
tenham si.1o foitos lóra da accltAo techaica, quando assim
dotermina r o di r ec to!' ;

4.° Fazer rll'spnhar o mappa do Estado. com suas
vias.ferreas e estl adad rle rodagom, aseignalliodo no mesmo
as quédaB d'agua e resp, cti vas poten.cil1s. sel'vin~o.se para
isso I1()S dados £'xlsteutes e aos que forem colhidos pelos
engElnlteil'os e conductu['es;

5." Sub-tituir o director om SU~,8 f~ltas o impedi.
mentos.

Art. 16. A~s ucseuhistas competo fazer os desenhos e
copias ilJdicadoB pdo engenheiro ohefe.

Ar:t, 17. Ao c"lIb bora't, I' lbcriptulario competo OSClO'
vor os or,amentos, de accordo cem as ordcns do engen~eiro
chofe, oxtrahir as I especti Vb s copias o ftlzer o cxpedlOnto
Aa secção,
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Ol!!lengenheirol!!l e conductore

Art. 18. Havorá um corpo de engenheiros do Estado o
do co.nductores de obras, encarregados de projeotar obras,
Ilscllhzar sua coostl'ucçAo e consorvação. Os conductoros
Borão do 1.' o 2,' clafses.

Ar.t. 19. Pa:~ os cargos de engenheiros serão nomelidos
pr,l:Isslona~R hablhta109 em C'Bcolassuperiores de engenharia
da Ropubllca o dos Estal10s e bem as~im nas esoolas ex.
trllog.oiras, ~i o gover~o. julgar que conferem um titulo
suftlcllento ~ara o oxerClCIO do cargo de engenheiro. O cargo
do engenheu:o. d I Estado é incompativol com cargos fede.
raos ou mUOlClpaes quor £lÍToctivO", quor om oommissão.

Art. 20. Para os oa!'~oB de conductores serão nomeadas
pessoas quo so mostrem habilitadas, a juizo do diroctor.

fi 1.0 A nomeação de conductor será (eita proviBoriamento
peJo espaço de um anno, Jlor portaria do directorj confirman.
d,o.sea nO,moação no fi 'D desse prazo em portari ~ do Secrotario
ti ° candidato. tiver I'llVelado qualidades túchnicaB o moraes
qu~ lhe pOI'mlttam desempenhaI. o ClU'gO. Dopois das pri.
melras nomeações, nonhum conductor podorá SOl'promovido
li L" classo sem tor desempenhado o cargo durante um
anno;

~ 2.° Fica limitado a 10 o numoro do oonduotores do
quadro da rep~rti~ão, numel'oesse que poderá SOl'elovadO,com
C/lractor .pro~lsorlo, CaSO ~eja p~e.Ji80 exeoutarem.se obraI!
extraordlnllrlas. Neste C/lSOserAo diRpensa,tos os oO/lducto.
res nomeados logo quo Oftejam torminadas taos obras.

Art. 21. Além dos engenheiros pertencentes ao qua.
dro d~ repartição poderão ser nomea,tos interinamonte ou.
t:os SI houver obras ,oxtraordinll['ias que exijl!m eSSk me-
dida j ~erá., ~orém, dlsp.eosarto osso possoal intorino logo quo
não seja mais neoess~rlO

Art. . 22. Antef) tio t~m!lr posso do sou cargo, devorá o
engenholro nomeado rl'j:tlstrar o sou titulo scientifico na
dlrectoria, sem o que doixará de SOl' valida a.nomeação.

fi L" Nenhum onlt'onh iro nomoado pndorá tnrnar posso
~rm QUOaot R Rll curo!,!' mettll por rnl.'io de llfllrmaçft.o ou
Juram nl", tom "til p 'r & r o em I vr',t 1'0 'P ctivo, a dosom.
}Jcub.r le,,1 O honrlldliment:J I B devores in!Lrentes ao seu

IIrgo;
. fi 2," (I n~'uhpjro n lnf1af'lo doverá rntrar em exer.

CICIO tIectlvu n I prtZI) li Im, ti t>1J (ha~, contados da
d ta da 110mOllçAJ.

A Ieai Jonela dos engolJhairus SMá a Clipital do Estado'
poderão, ontret,olo, ser des.tacados p.rli qu.lql\or ponto:
de !l0cor~o co~ II~ necessldadel! do sorviço, lixando ahi
rCsldonol8 provlsoflll.
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Attt.ibuiçõ"s e deveres dos engellheb.ol!l

Art. 23. Aos eng~.nhoiros ín'~llmbe :
1.0 Executar as docitiõCS do governo o as ordens do

diroctor, relativhs aQ llorviço permanento de obras pu.
blicas j .• Õ2.0 Prestar OR cllclarucimcntos o lnlOrmaç os quo
pelo mosmo diroctor forem exigidos sobre qualquer assumo
pto ooncornente ás mesmas obrli8 j ,

3.0 Organizar os projectos de .o~ra8 quo tiverem de
SOl'exocütadas ou que lhes forem eXIgidos; .

4.0 Dirigir a execu,ão das obras que tlyerem, da SOl'
feitas admini8trlltivalllcnt~, ompregando o mUlOr CUidado o
exercondo a mals IlOVf'I'a.fiscalizac;ão para que ffljam olI.as
oxecuhdas com toda a solicitude, por feição e economia,
e de conformidade coro ORplanos approvad, s ;

5.0 Inspoccional' o fls<:alizar a ú~ecuc;ão das o~ras
feitas por contractos, examinando a quahdado dos matenaes
que lhes fOl'em destinados, r,a.ieitando Oqque. não deva!? ~er
aeceitas e fazendo ob"Ol'var rlgorosamonto t"das lIScondlçoes
dos respectivos contractoB j

6.0 Inspoccionar tambem todas as obras para as
quaes o Estado concorra. com auxilios. volalldo Va.ra quo
estes não sejam mal despendidos ~ ~ando parte &0dlroctor
sempre que as oncontrar mal dIrigIdas j

-:.0 Percorror as estradas propondo os melhoramentos
do quo carecerom o fazondo acompanhar as propostas dos
rospectivos orçamentos; .

8.0 Propor as obras que forem uteis o convomentos.
Taes propostas devorão SOl'aoompanhadas da planos,a orça.
mentos perfeitamemto tietalhad~s,. na. for!?£! prescrl.pta n~
rogulamonto, e cle uma memorla Justlfic~t!va, e~ vista, da
qual tlquo porfeitamente patento a !lua utlhdado e Import~n'
cia, bem como sua cla}sificação nas de caractor essonclal.
monto OEtadoal j •

9.0 Apontar as moilitlc,açõ.os quo so flz~rem proClsas
nos projectos em exocução, mdlcando os meios do levai as
a offoito; , t d10. Examinar os edilicíos portencontes ao E~ a o,
organizando a planta e orçamento dos roparos que forem
necessal'ios j •

11. Fazer exocutal' nas obraR ~xammadas os. con.
cortos que forom urgentes o c~ja deroor11.possa Occ!tsl0n~1'
maiores despesaR, até o ml'lXlmO, do dOIS cont~s dO.1'00~,
participando imroodilitan'" nto ao dlrector os motIVos JUbtl'
tloativos da mcdida adop ,Lda; .

12. Collecoionar o I'Jmott r amor,tras de matortacs
do construcção para o rousou da di,r0ct.oria, O fizer, sobro a
rcslstencia dolles, froquentos oxperlenOlllSj
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13. Communiour ao directol' as infracçõês dos con.
tractos o propor a im~osiçlio das penas neHes estipuladas;

14. Remotter ao dlrector, um mcz antcs de l!xpirar
a prazo do contracto para consorvação do cstt'adas, um novo
orçamento da desposa. com a continuação do sorvlço ;

.15. Dar, POI' escnpto, aos arrematantes o concoBfio.
narJOB,as orden.s o instrucções precisas para a execução
das obras o servIços do quu esti verom incumbidos'

,!6. Colhor e translDitt!1' ao directar, scmp;o qno o
OXlgU',.o mal~r num oro posslvel do dados estatisticos reblti.
vos fJ. mdllstl'l.a .manufacturoil'R o llgrlcoJa;

17. n,eqUlsltal' das anctoridados os auxilias do quo
nêcossitarem para não sorom perturbados na execução dos
ons trabalhos;

18. Exa~inar llS forias do obras fêitas por adminis-
tração, rubricando as quando rcgnlares;

19. Conser,:ar em porftlito' estado, todos os instrll'
montos. e UtODSIS a fali cargo, sondo reRponsavois pelo
rospectlvo valor, si por n('glig~ncja os perderem ou estra
garem.

Art. 24. Os 6ngoniJeiros quo forem incumbidos de tra-
balhos d~ campo. poderão fazer. indopondento de auctoriza.
ção.préVIa, as desposas indisponsavois com o possoal necos.
sarIO para os coadjuvar, ,o remetterào llR respectivas feriRs
dacumontada'~ fi. Dlrectorla para quo esta providoncio SObl'll
o pag.a.~ont~. T~es férias Rerão acompanhadas do lID"a
exposlçao IlIIaUCIOSa do sf'rviço feito.

A~t _25. Os engenheiros do Estado encarrogados do
cammlssoes de obras publicas ou do outras do caracter
tomporario, po~ceberão, quando em viagom e durllnto o
tempo necossa.rlO à exc~ução do trabalho, desde quo não
o~co.da de 15 dIas a Eua pormanencia no local da obra a
dlarJa do 12$000. '

~ 1.° pesdo qno a c.ommissão R desomponhar (xija £l
pormanêncla do cngenheu'o no local da obra por mais na
15 di.a!', ~u qUllndo tenh'l. Rido determinada a l'lla residcncia
provlsorla. e~ qualqlloI' loc£ lidadr, ser. lho-á. abonada so.
mente a dlarlB de 8$000.

A me~ma dia ria será abonada para o caso de trabalhofl
to)pographlCo~, sondo a dcspesa do conducção contada li
partll do accordo com o ~ 2.",

~ 2.° Além das diarias borão a~s (lngonheir('fl forneci.
floflpasseR. si a commissão (lo qno (\stivori'ffi incnmbidoR
('oreI? em zonas servidas por cHtradas de ferro: l', ~i em
IQcahdlldos não servidas P' r vias.f.~rroaR, sOI'.lhes.ão pa gllS
as despeza~ quo flzorem com a conducção respcctivlI, Plll a o
qu~ doverao apresontar á Diroctoria docnmontos cOIDproba.
torlos do taos do~pesaR.

~ 3.° E' fixado l!m 61eRuas ou 36 kilom(tros o minimo
por dia, das viaKem para localidades não servidas do eo
tradu de ti rro, davendo Bel' rcmottida li. Rl' ar tiçAo cou
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êspeclfioada na qual so dl'\termiollá a natureza do tra.
balho, os dias nece88arlos á. Bua execuçll.o e tambem a dis,
tancia percorrida.

Art. 26. Fica entendi,io que, em C1BO algum, sorão p"
ga8, cumulativamente, diariaR e a ~ratiflcação addicciona
de que trata o art. 28, primeira paI to.

Art. 27. Poderll.o 8er fiudas quaCEquor lJcalidlldes
'Para residencia d08 engenheiros do E:stado. conforme 8S exi.
genoies do 8orvico publico. senl q ne, por is~o, trnham elle8
direito á gratiftcacão addicional acima mencionada

Qu.ndo, porém, srjam obrigadcs 8 sahir do~ pontos de
sua residencia para o desempenho de trab,tlho ordena.do
pela Repartição, perceberão as dia rias calcul.ldas pela fór.
ma esta beleoida no ar t. 25.

Paragr8pho unioo. As. diarias devidas aos engenheiros
quo forem dostacados para servirem om Camara MuniciplIcR
a podido destlls, oorrerão por oonta das mesmas Ca-
maras.Art. 28. Os ongonheiros do Estado incumbirics da fia.
calizaçlio de estradas de filrro terão dire\t'l a uma gratIfica'
ção mensal de 100$000, além dos respectivos vencimentos.

~ I.. Mesmo como fiscaes poderão ser encarregados de
qUllesquor trabalhos extrllordinll.rloR, percebendo, quando em
viagem. as dlarhs fixadas no art. 25, pordenao noste oaso
a gratificação acima mencionadll, dur'ant~ o tempo quo du.
rar o trabalho l'Xtraor(linari '. Nrsta hypotheso serão obser.
vadas as regras l'stll.bolecida'l no citado art. 25 .

~ 2. Aos mesmos engonheiros, quando om viagem
para a Ihcalizaçã'l de estradas do forro em construcção, Eor ;'
egualmonto abona ia a diaria do 12$000 acima fixada.

Ar.t.29. Na verificacAo das contas llpresentadas pelos
ongenheiros para o pagamento das do;pez38 do viagem l',
das diariaR, a Directoria torá em visb o quadro de distan.
das por oUa reconheoido e o 1l0:1to do onde devam ter par.
tido para a execução do trabalho.

Paragrapbo uni co . 'Fica entC'ndido que, contorme a na.
ureza Gil. commissão, a juizo da Directol'ia, desdo que o tr a.

balho _ projf'cto, orçamento. parocrr (lU informac:ão - não
sl'ja approvlldo por di tl'itUOFO ou incolJlplet~, não serão
tl8gas aR diaria', nem fler á feib \l innemnizaçãu daR doppe.
ZBS de viagem correFpondenteF, 8illl\0 d( pois de ttitas pelo
(ngenbeirfl as rorrecções noces£<ifias.

Art 30. Todrs IS rnl!enbl'iros incumbidls da execu.
ção do trabalhos 1óra da Capital, dev" rAo dar P' r , scriplto
aviso prévio á. DireotolÍ!I, do dia de Hla partida paTa odes.
empenho da commis' 3.0 (> d I f m quo r ata ter'minar FO. si, por
QIlHlquor m' tivl', nAo tivorom do regreFilar á. ClIpitl:l.l lIgo
apó' Íl. conclOIll\.o do lrllbdho.

Art, 31. T.,doll CII tr'llb~ Iboi dOi (OiooboirOll. F(ljqrn
llt'o.i"oton• Ol'Qamontoll oU I'I'TlDle~ pfl'COOrf" Ol) fr:rcrtnll(flo~.
terão, quando complotos e porMtos, noti do approvado pelo
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Dlroctor, ainda mesveniento ma d mo ql1and.o não julgue o governo con.
11 ar execu ~al' "b trab luções a quo elles so refiram : ti .os llU tomllor as resolu.

com <iir tto á.s vantagoD!I . e so aS~lw fiCHá, o ongenheiro
Art 32 ••• D' .correspo!l10ntes.

. . ...a lreetorl" havo á. I'registrados todos os acto fd' ' um Ivro no q'lal 110('11.0
cada ong(lobeiro. • (. Olltes o d.dSptlOlJ.1t1 l'olativod a

Art. 33. Os ~ngonhelro 11dos rolatorios omcio> e i f R ~verão archi 'ar aR minutas
tração o oolle~cioDar as ~O;i~saç~efl qu~ dirigirem 11.8dmlni~.
tas e mllppas. os pr"Joçtolj d9 99ras, plano

Do~vcncimcntos c pCDn~ disciplinares

, Art. 31. Os venciment)s d f .tição e dos engenh . <lS LlQccronarios da reparo
d,nas partes ell:uaes, ~~r~~oeu~~ndU'1tol o~ serão dividido;; em
tlllcação, o FÓ têm dlroito li u ordenado ° a out:-& 8 gra-
omquant:> o;tiverell no ol:'~~~?obOI 11'0se.m sua intogridade
cçõos . e octlvO do SU s fun'

Art. 35, Qua1do aco t .fie suas fUGcções S9111 uoOtoCç'l lOtorr0!Dporom o'exercioio
conça, tf\rão direito á p~rcOP;ãlJa :rooOdllO a necossaria li.
montos (u ordon1do) qUllnd ? >1 metade do flOUS vonoi-
30 dias e provarem que ~ ~ Inl~orrupç~o nã" fór matar de
Para l'ste tim, além do 11 OI ( a ~otJvada por molcstia
outros mllios rle provll ::. S~~d~'tmedICll,. • ?rão IIdmitü~ol! o~

Art 36 Nã d _ 1'01 o pormlttlilod.
. . opo erao IIfr priv d . d"SOIlS vencimentos que sã . li os JU lClalml'nto do

scquestro. ' o Isentos do em bargo, p~nhora ou

Art. il7. Ccnt8ndo maiR d .po lerão ser demittirlos o cInco Ilnnos do serviço não
l[lfcacçõos do rogul\lme~ 'oa monos liue commettam graves

Alt. 38. Neste caso poré d'
as pe;as do acclJs'tç!') f~U'mOLi~'s ~fl I:ecto~ lhos notifioar á.
t10'ltI'O em 10 dias c"nt.do rt .• u~pOICAo, otlro do qllo
t1cfasa escripta e ~8 doemn R li. notltloação. o11'<Jroçam sua
ter em seu favor' !'utos qU'j por v, ntura pussam
bhão 110 Presirlenif~~.c~~~:~os Hns o outro~. documentos, fU.

Art. 39. Durante as I: o,~uorlsolverad£.finitiVllmoDte.
poderão os seus logare' s~eon .'s ou faltas dOI!ongenhoiros
Ilngonhairo extranh, tI. RO;J r /~CUP~d()s interinamente po;
meado interinamente perc:bo~~ o, dStO ?aso o que for no-
do cargo. 03 voaClm'3D tOl! in tl'graes

. Paragrapho unico. O ,Iir!' t 'sO'lamonto qualQu r' en"'onl . c o,. poderá d~slgn~r 'provi.
sUai falta" a ill1p~l1imon"'t 'W lOIra pl:I.ra substituir outro nli8

• Art, 40, 01(lnfoolJol"~8n o1nduoto' fi
B sogulIaos penas, nos caBOS infra dcola~:doi ~arãO 8oJoito~
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1.. Multa de 10 a 20 por com de seUs vencimentos men.
saes até o maximo de 500$000, dontro de um anno, por falta
de cumprimento de deveres;

2.. Perda de emprego por infcacção do regalamento
como revelação de negocio reservado ou de qnalquer acto
ordinario, patrocínio, directa ou indirectamente, de nego cios
de interesse privado seu ou de outrem perante as reparo
tições do Estado.
.~ Art. 41. Ao engenheiro ou eondnctor que retardar por

mals de trcs mezos qualquer inrormação q\le lhe for pedida
e por mais de seis mezes a organização de qualquer projecto
e orçamento, será s\lspem'o o pagamento dos vencimentos
até q\le apresento aquolles trabalhos, e lSi ninda decorrer
prazo ogual, sem que o tenha (eito, ficará sujeito Íl. exonera.
ção do cargo, salvo. para \lma e outra hypothese, o motivo de
força maior, resultante do propüo serviço o reconhecido,
em vista de requerimento, pelo Secretario de Estado. Tal
motivo, em caso algum, prevalecerá para justiticar a (alta,
decorrido um anno da ordem dada para oxecução do tra.
balho.

!'l 1.. Não poderá o Director expedir attestado para pa.
gamento de vencimentos ao engenheiro que estiver no caso
deste artlgo, sem q\le tenha conhecimento de petição justi.
ficativa do mesmo (unccionario e despacho do Secretario de
Estado;

!'l 2.. Nos prazos citados não se computarão os dia~ de
licença ou de interrupção justificada do exercicio.

Dos conductOl'el!! de oln'as

Art. 4'L Aos condUct1res de obras incambo :
1.. Cumprir as ordens do Director na ex.ecuçii.odo SOl'-

viços que se reliram ao projecto, execução ou liscaliz!lçll.()
de obras;

2.. Auxiliar os engenheiros no desempenho do suas
fancções, precedondo ordem do Director;

3 .• DeseMpenhar, mediante ordom do Dil'ector, !lR
fanoções attribuidafl aos ongenheiros, do accordo com o a-t,
23 e seus pUl'Bgraphos,

Art. 43. Aos conductores em ~orviço fóra da Capital,
serão p3.gas diarias calculadas na forma do art. 25. menos
quanto á dia ria de que trab o ~ LOdo mesmo artigo quo
sorá para os oonductores de 6$000.
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Do Ilol.teiJ'o

Art. 44. Ao porteiro li'ão iroctamento subOl'dinados os
continuos e correio ~erventcs ; incumbe-lhe:

!.o Abrir a Repartição meia hora antes de começa.
rem os trabalhos o fechai-a ao terillillarom, sendo rosponsa-
vel pela guarda e consorvação da mobilia e muis objectos
pl'rtenccntes (t mesma H,opurtiçflo;

Alóm dos dias o bora do servit;o ordinario, é obrigado
a abrir a Repartição todas as vezes quo for necessario ou
pelo Dlroctor ordenado:

2.0 Cuidar do asseio da Repartição e prover as mesas
dos objectos necet'sarios ao s(lfviço ;

3 ..0 Assignar oarga dos objectos compl'ados para o
expedlente e responder por sua applicação nos termos deste
l'ognlamento;

4. o Receber a cOl'respondenoia ofllcial fazendo entro.
ga della ao Director ; ,

5. o Sob a .inspecção dos chofes do Rocção respectivos
fechar e e'lpedlr a correspondenoia oftlcial' '

5. o Pôr o 6ello do Estado nos acto~ e mais papeis
que dependam desta formalidado;

7.0 Registrar no livro da porta. numerando-os na 01"
dem de sua apr.esentação, an~os de ~ntregal.os ao Director,
todos os requerImentos e maIs papels que tlevam transitar
pela J:0rta, fazondo um resumo succinto o claro do objecto
prlDClpal de taea documentos; ogualmente registrar, na
col~mna correspon~ento ao registro anterior, o despacho
o~t1do, entr~gando tt .parte ou seu procurador. mo diante re.
Clbopor me!o de aS81gnatura lan~ada em seguida ao despa.
cho, os papOls e documontos que não devam fel' consm'vados
na Repartiçft') ;

8, o Tomar o ponto aos continuas e oorreios sorvontes
det9rminar e inspeccionar o serviço dos mesmos; ,

9 o Mant?r a ordem e respeito entro as pessoas quo
BO acharem fora dos repostairl':R, diriginrto'Ee ao Direcwr
todas as veZ~B quo suas flbsol'vaçõos não s~jam respei.
tadas;

10. Fazo~ as despoR.as miudas da Repartiç1io, dovida.
mente auctorizarlo pelo Dlfcctor, a quem prestarÍL contas
no fim de cad~ mez.
. Ar.t. 45. O port~iro sorÍL sobstitnido, em suas f••ltas on
Impedimentos, pelo continuo quo for designado pelo Di.
r ctor.
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Dos cOllthlUOf!!lc corrcio 'l!lcryentcf!!I

Art. 46. Os o(lntin"oB (\ corroio sorventos são obri.
gll..<'os a compHro(wr iJ. RüplIrtição á mesma hora quo o por.
telro, o compl'te Iho~ :

1.0 Auxiliarem o porteiro na limpoza, conRorvaçll:o n ar.
ranjo da Repartição o !leUBmovois lJ nu tI', balho de rechar e
expedir 11 correspondencia ;

~.G Sorv~rem, durante o expediente, ao Dlrector e ás
secçoe8: acudIndo ao toque de campainha o cumprindo com
promptldão aB ordens) ocobtdas com relação ao serviço den-
tro o fóra da Reparti"ão ; ,

3.o Auxiliarem os emprogad~R rO!lpectivos na colo
loo.l?çào e I1rr/;lnjo dOB pllpois u livros remettidos ao ar.
chlvo.

Do ul'chiyil'!itu

Art. 47. O archivista, QUO-será um dos funccionarios
da seccAo de obra!", tI" á l< !leu cargo a guarita e consorvaçAo
do archivo. A e"lle funccionllrlO <:omllete :

1. ° Cla ssiftcar e conservlu' em boa ordem os papois
existente!' no archlvo;

2. o Orgmizar' o llNhi vo de planta~ o prJjectos do
obra'! exo()utadas pola Ropal'tiçào ; ,
. 3.0

• Con~erVl1r o ~ellll' ali instrumontos do ongonha.
ria, reglstran10-ns om livro esp~cil1l e entrogando-oR ao!' en.
gonhoiros modianto recibo, preced'mdo ordem do Dirll-
otor ; .

4.° C.lDsorvar os livroR quo formarom a bibllothooa,
clitalogal.os o entrogal.os a03 engonheiros para con~ult!l
no rocinto da Repul tiçll<'.

. 5.° Passar as cortldõos Tel. tiva~ a papeis já reeo.
IhlnoFl ao arcbivo, qU/;llldo assim fôr determinado por dúspa..
cho d" Diroct. r ;

6.° Eotregar com prehtrza á~ socçõo!", todoB OSpapeis
ou dOEOnhos do quo nocr Bsilarem.

Da flf!!lcalização da~ cf!!Itradaf!!lde ferro

Art. 48. A tlscaliziçllo dRq estra i~s lio forro s'rn Oler-
ei,ia por engtlnheieos (11) 'E.tAo de8i~mdo!s p ,lu Socretalio
daR FinHncas. ou "ido o Dir00tor Bohro li. a tnboições cspo.
oj/lO~ 10 l1af11 nm d(l~ mf!~m( \l I'ngenlHi '('i:,

~ \,0 O ~ervi~~odo tl cr.)bar!o 0IJ1It1nUHIÍ a !lOr c.xeouta.
do do aacordo oom o Regulamonto o:a:pcdido peJo Dec, n,
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!l16, de 21 do março de 1896, oom a<! modiftcações eehbele.
ci.lIl" por oste rrgul-mento.

!l 2. O relatorio de quo trl\t'l o !l8.0 do 3;'t. 27 do ~I-
ilIdido Rog. sorá aprosonhdo ao Director de VI'lÇ~O o conns.
tirá no resumo do ost'ilio d,) tr'ol.f'JgO <to mor, ado"H~ o pllsqa'
1I0Iro., ,'oCllamaçõos ap~emntanas poln publICO, accldonto~ o
ohqer ">lCÕOSque i ntJross irom á bô I ex:ooução do! conk,",cto~
e á policia o ~o~uranç t d fl linhas.

113.0 Os quadros esta ti .ticos, do que tI' t~} o!l 3 o do
art. 12, paqsar/l.o a s~r organiza 1oE:PI'\Il.R,proprlas o~prOBaa
c s~l'á.o conformes 11.03ffiod'Jlotj cat,tbel )cldos no re(ert.lo pa,
ra~r'lpho. .

!l 4. o As oontas do quo trat~. 3. Ptlrto II do mencIOnado
ROI!;.s 'rã., p"ef;tada!1 a u lia com Dls,/l.n cornpost1. do 11m 1'0-
pro'ontantl da emprl' a. de um engen~eir(l.tlsc91 como re.
prcsontant~ do govorno,.e de um runCClOnarlO da seoçll.o do
viação deslgnadn pelo Dlrector.

na ilulustria mincral

Art. 49, Pdr!l estud IR rolativos 11 Indu~tria miooral
~'rá d.'sta"1I. t um dos un~enhoiroi do Esta10 ao qual
c( mpeto :

I. o Irn(ormar to t08 os papeis rolativos ás questões do
miof"'I'ação na p~rto propriament 1 tnol1nica;

2 o Orgsnizgr e maot"r om dia uma estatistica das
f\'\ioa~ ri,) E~lll.do O sua pruc1uc ç/l.o. da riqueza minor.1 do Es-
t"lo r. om g~raJ, lle tudo (I quo se rO(<JrÍl' á induHtria da mio
ncr. ção j •

:l.0 De~ompcnhar a!l c('mmi,~E:Õ(R que lho. forem 111-
cUOlbidaB pelo govorno e quo duserem respeIto á mine'
ração'

4.~ Apresentar annualtr.cnto ao. Dil'octor um relatol io
ôaR OC :urrencills rrlativas á indubtrla mInorai com as O~tll-
tistieaq qU'l t!v.'r organizsdo j .,

5,. Or~~niz'r r-m uma tia" !':alas da Dlfcc!orm .u li mu.
sro mino"alogico ondo so encontrom cs mlnonas CXlbtcntos
no Es tailo. . .

6.0 Comparp.cer diuiameoto á repartição asngna'.ld~ o
pon'o sempro que não estiver deEcmpenhllndo commlSSOOS
(ora d li C. nital. .

~rt. 50. P~ra.a bôa execllQào dos serViços de' rrenfia.
mon'o f' o~ torr.mos diamA nti O"S (I snll ,.dminiR!raçA), podo
rll ser des! U'.)j 1\0 pant '\ loca I til. i" m .i~C,nnvlloi e 'lte, I,m 1'11-

~onh iro 10 qu .1, (Irt-,,(' Gll\O. Horà I dI8t.rlhu'<ta~ 'S rllD~ Õ"R

11" qU'l tr'lIta.OI n art-'. 6 .. o ,'f lluilltllA ,Ia I', n . .3--7, .If' 13 tio
~"tl'mb~n l1,e190i ('U Ollt.'~., It julzr do ~"Ver"() c <JM(orml' !li
11\ C'oqlil lS vigontíls sobre arrcndllmCIJlu do lCrrCIJOtl d 1£.
man tinos,
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As plantas e elevaçõos de boeiros, na de--
I
-
20u

. I

As plantas, cortes elevações do oditicios na do--
lao

6.'

5.0

Esta memoria sei'á acompanhada do tod03 os esclaroci-
~~,ntos e obEe~vaçõos ne?essarias para se poder formal' um
JUI~O seguro acerca .da lmportancia. da obra e do melhor
mOlo de levaI-a a e:trOltocom a devida solidez e economia'

8.0 As c_ondições espeeiaes quo se devorão obsor.
V~l'na. exeeuçao da obra. Nestas condições BO descreverão
mmuclOsamente a natureza e dimonsões das divorsas par-
te~ ~a constrl;lcção,_a maneira de as executar, a natur£za,
qualIdade o dlmensoes dos matedaes que dey,~rão ser em-
pregados, o modo de os preparar e empregar e tudo mais
que po,sa concorror para a boa execução da obr'a.

Art. 5_5. Quando so tratar de construcçll:o reparo ou
conservaçao de estradas, a memoria de q00 tra~a, o ~ 7. o do
art. antecedont~, devorá conto r tambem a descripcão da
formação geologlca do torreno sobre o oual se deverá ope.
rar. •

Art. 56. Quando a obra comprilhonder cxcavações ou
ater~op, serão os, proje?to~ acompanhados dos calculos, quo
sorvlram de base a avahaçao dos volomo~, dispostos em qua.
dros. no alto dos quaos sorá inscripta a formula empregada.

Art. 57. Quando se tratar de conservação de estradas
O!l obras de reparos, não são nece~sari8s as plantas men.
clOnadas nos ns. I. o o :.!. o do art. 54.
. Art. 58. Os orçamentos e tariCas de preços sorão orga.

Dlzados segund~ os modelos annexos sob ns. I, 2 e 3. Os
Quadros 2 e 3 nao acompanhar'ão 08 orçamentos organiza.
dos na secção tecbnica.

. Art. 59. ~s plantas e quaesquor outros dosenhos serão
feItos nas segumtes escalas:

1.0 As plantas do cstrada~, canacs e rior, na de-
I
--

2 o O fi 1 't d' 10.aaa• I S per s ongl u maes do ostradas, canaas e rios,
na de --- para os desenv.lvimentos horizontaes e na

5 aaa
I

dO-- para as alturas;
MO

I
3.° Os perfis transversaos na de--;

2a
.1.0 As plantas, cortes e elevações de pr,ntes, ponti.

I
lbões, paredões, na de-- :

loa .
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Art. 51. Logo que seja decidida pelo Secretario a exe.
cução de qualquer obra, o Director providenciará a respei.
to, de conformidade com este regulamento.

Art. 52. Sempre que se tt'btar de reparos em obras já
existente~, concertos de cstradas. etc. e, pm geral, quando
não for necessaria a organização de novo projecto, o Dire.
otor encarregar:í do orçar a obra a um ongenheiro do Es.
tado ou a um conductor de obras.

~ 1.0 O orçamento sorá romettido om seguida á secção
tochnica para ser pelo pespecti vo cbefe rovisto o infol ma.
do, antos de ser approvado pelo Director-

~ 2.0 Approvado o orçamento pelo Director e inror-
mado pela secção de obras publicas, subir:í a despacho do
Secrútario do Estado, quo resolverá a rospeito de sna exe-
cução.

Art. 53. Quando tiver de ser executada uma obra nova,
o Director mlinual á a secção technica informar quaes os
dados de qne precisa para a organização do respectivo
projocto.

!l 1.0 Do posse d>1 i.nformação da secção tocbnica, o Di-
rector onviará ao local da obra um ongenheiro on condu.
ctor par.t colher tedos os dados necessarios.

~ 2.0 Em caso de obra importante para ruja confecçã')
sejam precisos cuidados especiaes, o Director encarregar'á
de colher os dados necessa"ios a um engenheiro do Es.
tado.

li 3.0 Colhid03 os dados necossarios ;t confecção do pro.
jocto, será osto organizado pela secção technica e, depois do
approvado pelo Diri!ctor, submettido a despacho do Secro.
tario que derminaralá ou não a sua execução.

Art. 51. O pr(\jecto deve rã comprohender:
I. o A planta geral da obra;
2. o As plantas parciaes. cortes, perfis o desonhos do

(L~talhe ncc8ssarios para so formar um!!. idéa encta de cada
uma das partes da obra

3. o Avaliação d03 volumes ou suportlcies que repre.
sentarem as diversas quantidades de obra a executar;

4." O orçamonto; .
5.° A tarifa dos salarios do possoal c dC'5.preços ele.

mentares 10s matcriaes c ntcm;ilios ;
6. o A turira dos preços compostos;
7.0 Uma mcmoria dC8criptiva da natureza e qualidade

da obra, das circumstancias locaos quo com esta tenham re.
lação. tanto na parto scientifica como na economica,
da utilidade e conveniencia de SUa execução, das facilidades
o difficuldade quo so terão de encontrar na marcba dos trll.'
balhos I

Du orgunizaçâo dOM 1)J.ojectos de obras
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I

7.0 As plantul topographicas na de-, o qú.andd
50.00'

ti verem de servir para desapropriação de terrenos, nas de
I i

---e --- conforme a extensão do terreno e
100 ' 50tl I.COJ

a nocils,idado do obter um maior ou menor numero de deta-
lhes; d

8.0 Os desenhos de ornamenhção e os de peças e mo,
I I

tal, na de--ou --;
10 20

9.0 Qú.and) se tratar do obras om poqu~na ex.
tensão de um do ou um cauIIl, (ar-so.á além da planla

I I

goraI na escala de-- uma outra pareial na de-,- com
10.000 .,00

prehendendo a pal"tu em quo as obr,;., ti verem de ser execu

tada1~t. 60. AR e.,caias indicada~ no artig,) .antécod?Il~O po.
dorão se[' substituid,:s pur outrus, cum preVIa permlbsao do
director.

Art. 61. Todos os desenhos, aléLD do conterem a osca
la segundo a qual tiverom sido Ceitos, deverão ser chramen.
te cotados.

Art. 62. Sempre que se tratar da eJecuc~o das obra~
de arte em uma e~tral1a qualquer. marcar so-ao na resp~ctl'
va planta os pontos (m quo IIS obra" devem SI'[' constr~ldas,
indicando'80 ol.lda um de~scs pontos por mei~ de uma leUra,
que servirá (gualmonte para designar o VroJedo correspon-
dente. . I

Art. 63. Os pontos que ser9irem do origem d.e_1ll.Vfoa.
mento serão releridos li um ponto qualquer oe pO.Hao Illva-
riavel; (ou polo men('ll a um IDltrco tlx..mente cúJlocado..

Art. 64. Todas lIllmOl1idas serão expressa~ em umdados
do systoma metrico; 2fl de l<Dgalos,porém, serao dadas pela
graoua~ã(t sex"g(r;imld.

Art. 65. Na~ aquarellas empregar.so.ão as hnt~s eon
venciona('~ especific2 das no quadro n. 4.

Ar't. 66. Si durante a execução (/e ~ma obr'a se reco-
::Ihe"er a n crs~idl.lde do moditll.ll.lros prt'Jecto~ om ellccu ão
ou de lOugmentar l'S outras I bra', ta"-se.ão PI',]. ct, s (,u ar.
çamenlOl:IlDodl!lc,uiv sou sllpplcmentart~, orglOllIz O~ comu
Ollpl'im)tlvo~.. .

rt. 67. N 'Dhuro•.•obr;] será. aur.torlzaua ou ?ontracta.
da tendo p r t a,o um or<; rrentl' do dl.lta anterIOr a um
!ln'no antt'S dl:ld ta d 1<Utorlz ção t II contrac'o. ~ef!l que
pré~ill ente l't'ja revisto o OI çbIDenlo per ongelJhOlrO do
E tado, de lHcôrco com as ultimas t.atelJa~ de PIC(( 8 • apro
sentlldaa em rdbção á.zonll, onde tHer de 8er elleoutada a

Dbra.
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Varagrapho unico. No orçamento a quo Ee referir o con-
tl'acto ou auctoriz~ç!o, o ohoCe da secção teclJ.nica fará a de-
clJração, que se trllnscrovo á nas oópias,de haver olle sido
rovisto, de se ter, ou não, verificado 1I1teraçllo dos preços.

1)0 "'ystemu dt~ exeeuçi10 das ob••as

i\ rt. 68. Precedondo orde n do Secretario de E~tado,
serh doterminatia a execução dos projectos approvados, por
adminlstraçãJ ou por contracto. As obras executadas por
contracto o poder'a ••ser, quer por via de lIjudicllÇão pUbli"a,
qUO['por oun vonçãt> fdlta dO mutuo accôrdo.

Parllgrapho unioo. Sel.'ào oX1cutadas por cmvonçll.o do
mutuo aocÔrdo as obra quo não forem arrematadas em
duas praças c 'ns~cutivaR, o para as quaes houver propolta
Córa oa praç!l.

na exeeução de Obl.Ul'; por uchulnil!Jt ••nção

Art. 69. As obras cxeoutao111spor administração dúvo'
rão Hfr por um dos dois modoR seguintes:

I. o Direcção immediata do engenheiro ou de um con-
ductor sob as ordens de engenheiro;

2. o Direcf,:ão das camaras luunicipaes.
~ L. Sob a direcção immediata do engenheiro serão ox.

Ecutadas as obras quo., por sua naturoza, não puderem preso
cindir (/a direcção de um prollssional.

~ 2 o Ser ão confiadas ás C:lmartls municipaes, sob a fis-
calização de um engeoheit'() ou conductor, as obras execu-
t~das por admioibtração, quo não estejam nos casos do pa-
l'sgra, ho llrocedcnte.

Ar't. 70. O engenheiro encarregado de obras tratará de
lounir, lia monor prazo posslVel. o pessoal e material pro.
CISOIl pb1'a quo os tr'lIbalhos tenham começo e prosigam acti,
~amente e sem ioterrupção, até ficarem concluidos.

Art. 71. O" encarrt'gados do obras dóverão preferir
s'mpre cxec lltal as por meio de oontractos por sories de
preços, pllgando os ser"iços por medicão.

Ar.t. 72. Os administrador! s, apontadores, mfstres, con-
tra mcstre~, feitores e opel ario~ que tivor~m de ~er ompre-
gad~s nas obr'ú!', lerão do livre nomeação e oscolha do rn.
gonhdl'o ou condactor encarrogado do serviço.

Art. 73. Os ol-genlJcil OR 'Ao p'd rão, sem previa aucto-
rizacAo, l!banal' bOS administrador s, apontadore~, mestres
o 0POIarios, sal~rjos puperior6s aos lixados nlts tabellas.

Art. 74. N eXecução das obras ob'el'varão OIS en~enhei.
ros fielmente os planos apPl'ovados, não podendo, sob qual-
quer' protexto, alteraI-os sem auctorizllção escripta. Os en.
genheiros que tlzert1m ou auotol'Íz8l'em qualquer' alteração,
IIcarão responsaveis pelas despezas de demolição o recon.
lruéção da parto' alterada.
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d - eng(onheiros faze!', sem

Art. 75. Tam.bem não po era~a~s espocdlcadas nOB orça.
auctorização, ~als o~ras, a~~~ãO approvadas, sob pena de
mentos e condlçõe~ e oxo I uer excesso do dospozas que
ficarem responsavOls por q~a q dis osição.
resultar da não observa~cla de~~~Siggações maroadas para

Art 76. Os orçamen os ou didos' e no caso contra.
qualque'r obra não poderãdo s~r CXC~argodo 'quom a tiver in.
rio, ficará a d9spoza.oxco on o a •
devidamente auctorlz8hdo: sar.ão responsaveis pela boa ox.Art. 77. Os engan e~r~8..•..
ecução das obras que ~m:rrem. cluida qualquer obra por

Art. 78. Logo depOIS . e ~on motterão ao diroctor um
administração, os .eng~nh~~~Cp~Z~efeit3cspecificando a quan.
mappa demonstrativo a . e; ompregados, as quan.
tidade, qualidade e valor ~o~ mll.~~Ne~ença, se houver, entre
tias gastas com °t. ¥esso~~ :espendido, e as causas a queo orcado e o etIec lvamen
attribuom ossa di1Joronça. s mappas de que trata o

Art. 79. Juntamente com o s en enheiroB uma rela.
arti!!,o antece~onte, aprosont:~:~t~nsili~s q no tiverem sob~a.
ção dos mllterlaes,bom como te o seu estado e valor, e lO-
do especificando detalhadame~ dar.se a esses objectos.
di~ando o destino quo cho~ven ~ommunicar!o ao director,

Art. 80. Os eng~n 011'08. dias as datas om qll;e
dentro do prlizo maXlmo de ~ulg::rom ;oncluidos e o mais
os trabalhos tiver~m começo á sua execução. .
que occorrer relatlvam~nte bra carecor de reparos: cUJa

Art. 81. Quando qua 9uere~i o em esperar auctorlzação
nrgencia fôr tal que haJa.p o gue a fôr examinar, o~ ~an'
para execut~l-os, o eng~nh(llr t~ ~e auctorização preVia, ~us.
daI á fazer, mdeper.rden emo? do dentro da prazo maXIDlO
tilicando a urgencla f efvl:~sp~za a fazor-se com tacs re.
de 15 dia!!, o orçamon o a.. ovação

aros atiro de SOl' submettlda a appr ra municipal incum.
P út. 82.. 9uando fôr a]guma mC:~:ra estadoal, dov.orão
bidl\ de dirigir l:\ exocuçao dee~tabelecídaB nesto capitulo
observar as mellmas regras n enheiros.
para a direcção das obr:s ~eloBo:tag importallcia ser.á. ex-

Art. t'3. Nen.ll1?ma o ra e c ue no local tique resldmdo
ecutada por .admllllstraçãOt sede \ccordo com o que fôr de.
um engenheiro ~u conduc ar,
liberado pelo duector.

t dUIil obl'u!'lexeclItutlas por
Do Iluglunell :tlDlinbl'tru.ção

r .tas por administraArt. 84. O pagament~ das obr~~ .01
ção seriL realizado p!>r melO d~ feri feiÍas por administração

Art. 85. As ferias das. o ras los engenheiros ou ~or
serão org~niza~aB emb.tu~hca~~a P~ontendO a doapeza feitaquem estiver mcum 1 o a o I
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em cada obra o pOriodo que compr(lhondor a feria, a 1'('111'
ção nominal dos rOfopectivos credores ° da quantia a que
cada um deJlos tiver direito, e serão romettidas á Directo
ria tê o dia 10 de cada moz.

Art. 86. As fcrias dt vel ão constar: 1.0 dos documentos
dos diversos formcedoreij 2.° da feria propriamento dita,
isto é, de uma relação nominal de todos os emprl'gados na
obra, com a declaração deB cargo!', vencim!!ntos ou jornaes
de cada um, total que lhes compete, numero do dias de tra.
balho, sondo tudo organizado srguodo os modelos A, B e C
ou de uma relacão daHdiversas tarefas, nomes dos tllre(eiros,
mediçOos e calculos das quantias que lhos forem devidas no
oaso da obra estar sendo executada por serie do precos.

As ferias serão acompanhadaR de drscripção minuciosa
da natureza ° quantidade do servIço ft'ito durante o peliodo
8 que ellas se reforem, de modo a poder.se a vailar o pro.
grefso da obra.

Art. 87. Aprest'ntadas as ferias, serão examinadas nu
nir('ctoria, dopais do que s('rl1. requisitado da Secretaria
das Finanças o re~pectivo pagamento.

Art. 88. O pagamonto das ferias de operarios sorá feito
aos engonheiro!', ou a quem estiver enr.ar'l'l'gado da obra, a
quem incumbe. fob Rua respoD9abilidade, p~gar ao lIe~solJI
mencionado nellaQ. Serão passadas os recibos nas ferillS e
devolvidas estas á, Directoria, Verificado que os recibos
estão passados regularmente, uma das vias será remetlida
ao encarr('gado da obra, cessando a sua resp0D!'1lbilidade.

Art. 89. Os p8gamentos aos fornecedores, SOl110 feitos
dir~ctamente a estrs ou a seus procuradores, ou por inter.
medio do encarregado da obra. As pesroas que receberem
as impol'tancias passarão recibos nas relações de credoreF.
Sempre que fàr possivel, serão os pagamentos feitos ('m pre-
sonça dOIlenganIJeiros incumbidos dts oblas.

Art. 90. 03 engenheiros sorão responsaveis por qual.
40er pagamento quo se verifique baver sido indevidamonte
feito por flllta BUli..

Art. 91. Exce; cionalmonte, quando fôr demonstrado ao
g,)vúrno ser esta medida neceFsaria para se inicial' uma
ubre, poderá ser fdito ao encarrrgado desta o adiantamento
da quantia p'ecisa para as desposas de um mez.

Das obras executadal!l por contra cto

Ari. 92. Resolvida a execução de qualquer obra por con
tracto, porá annunciada a respectiva arrematação, com pra.
zo não inferior a quinze nem SUP~Iior a noventa. dia!':

1.0 Pela folha ofllcialj
2.° Pela folha de maior circulação do munioipio em quo

as obras tiverem do SOl'exeoutadasj
D. M.-S
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3.6 Por moio do oditaos afdxadoB nos logares mais pu'
blicos das cidades. viIlas ou povoaçõos do mesmo muni.
cipio.paragrapho uni co. Nos annuncioa o edltaes so especifi.
cará a nlltUI eza da lJbra, a quantia em que tiver ~ido orçada,
a especte e imporlanda da garantia que so exigir dos pro.
ponentos. os lagares em que podem rer consultados os pIa.
nos e condiçõ( s garaes o espociaes, o pl azo marcado para o
recebimonto das propostas E', fioalmonte, o logar, dia o hora
om quo dove tor logar a aI romataçflo.

Art. 1)3. As }lanlas o mllis dosenbos rolativos á~ obras,
os lfçamootos o as clausulas garaes o espociao •• dos contra-
ctos sorão tranque ados aOS concurroot( s, na Diroctoria ou
nas sMos dos municipios.

Art. 94. Todo o concurrento deverá aprosentar á diro.
ctoria sua proposta om carta fochada, assigoada o com 11
indi. ação 00 envolucro.

Pllragrapho uniro. O concurronto dovorá offerocor jun.
to á Ilt:a propo~ta um certillcado ou docUlrontos constatando
llua idoneidado o tambem o c(,nbecimento do uma caução
do 5 % do v&lor do Lrçbmonlo para garantIr a boa execu.
ção dos trablilbos.

Art. 95. No dia o hLrll proviame nto annunciados para
a arrcmatllção, reunir se.á na Drectl ria uma junta compos.
ta do cngenb('iro chefe da socção tccbnica e dos chefes da ),"
02." lecçõ(s e, na falta de qUlllqu(r destcp. do funccionario
que o substituir. Abi cemparecullo os proponentes, por, si ou
por seus babl antes pl ccurador es lo aprc ecntarão as suas pro.
postas, não podendo ser acceitll proposta alguma, depois de
abeda qualquer das apr('seIitadas.

Art. 96. Recebidas as proposta!', ser&o abertu, e terá
h gar a leitura dell1l8 (m pIl f er Çli dts propc nentes ou do
qUfm HIlS V('ZCbfizlr. Em HgUldlf.lIocedllá 11 junta so
Illamo dss pr OIesta!', afim c e não I Ó reconbccer ~ua regu.
ISlidadr, 10UO Jillferir anais ,antBjOla. De tudose lavra.
rá unalcta da qual comtsráo rrSUDO de cada propostu,
indicando a juntl1 qUbI a quo julga nais pteferiveI.
Esta actll, com todas as propo~hs e dccumentos, será spro.
sentada ao Secretario do Er,tsdo, pua resolver c~mo fôr
conveniente.Art. 97. Não havendo desegualdado nas outras condi.
ções, dl verãô ser preferidos:

1.0 or, concue rl'ntes quo tiverem cumprido fatisfactoria-
mento t utros cOLlractcs IInalogos, celebrados com o Estado j

2.0 os que )losfuilem habilitações para dirigir as obras;
3.0 (,s que residirem Das prlximidad(s do local ondo a

obra tivor dO ser executada.
Art. \l8. Si dois ou u aiij proponontes offerecerem proço

egual e mai;; fl1Hravel em relaçà)!lO dllS OUtfllS propostas,
pr acedEr-! e.á in meditotaD (n\l, qCllndo fêr possiv(l, ou no dia
~qí\linte, a uma Fuça votal, à qual 16 lelão admitti~oB ~lJ
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ditos concurrentes. Caso não'e t .
d. proposta serà feita 11. juizo d~ ~J:~ presentes, a escolha

Art. 99. Não poderá a j unta i J. n a.
~.o as propostas quo oxceder~:c:r para sorom acceitas:

publicado; , o proço do orçamento

2.° as que não se conformar
e cs~eocia08para a exeoução da eo~r~~m as condiçõos goraes

. Ilquollas cujos proços se b '
Pf8ta8 dOlloutros cuncurlontes' asearem sobre os das pro.

4 o '5 ° bS qulle não .0lIerecorom a caução do 5 0/ .
. aquc as CUJO<lpl'oponc to o,mais do uma vez 11 oua li o S tonvam sotfrido, por

cção do contr acto's' p e r(,sclsào por maullcsta infra.
6.• aquellas c~jos pro~ t .a fazonda estadual. ..onoo os. tiverem domllnda com,
7.' as quo tive 'em condi Õ' .fóra do corpo das prop06tas. ,ç os .ossencraes á margem, ou
Paragrapho unico O Socr t .

tar ou. a proposta indtcadb PEft ~rlo de Estado poderá accei
vantaJOSIi,comtanto quo nao Ju?ta ou a qUll p/jreça mliis
copçõos do artigo aDt .cedent~~toJIl comprohendida nas ex.

Art. 100. No acto da assig t dao arr ematante, mediante re .~a ~ra, o contra~to, dar-se-á
0&dCSOIJbos,L rç&meDtos o CIO, copIa bmbentlca do todos
parto lntl granto dO project~~1; tdl!Cbmentos que 1'0rmllm
PffSfO das til! ubulas gUllE s. 11m l m um (xemJilar im.

Qu&ndo o contracto fôr .ttn~eNo á qt:o o fllcto do esf~slgnadO por procuração, cn.
amllnal.o o buctorizli ('gUbllrllr t pl ocuradlr aUctorl2lido a
çss, nilo podeIJdo o IIrll n 111" (n e II Hceb(jI' Iili I eferidas lle
sob pretuto do extravIO db'i;~t: fliztr 1'6cla.mllção alguma.

Art. 101 O IlIrl'nal&Ltl t á o sou p:lJcur&dor.
p~ra aHignar o contllicto sob ;~naod p~bSt. mHIllJo.do 15 dias
dlCllçiio. 1 e cal' sem ellelto 11liOjU'

Art. 1ú2. As prc po~tas .. t d!Cos donos, com a d(:llllrli\ ii~l'~OJa IlSt ser lio entregues a08
çsd á mllr@em pelo ch('10 da s~~ç~oo~~o:b~:s~ejOJçllo, lan.

Art. )( 3 Quando as obr l'divenas S(C~ÕI:Sde una m as lverem do Ier executadas em
tlobCCIJCUlHIJtes IOdelás:llI:::. (dstrllda, s6. (m faltll de ou.
11UIlJIDdlVldu(l ~lljVO~e JU IC,b~a l1JalS de una becção
g(ro pHa o Est~do. debtb FoblblÇiio f('~ultlir deHanta.

Art. 104. P1tra gaTanlir -~&meDtodts mUh&b Icrá re~,ex('cuçao do contraeto e opa.
HCIbJD:ento HIlDili~o da cb ldll n('s ccfHs do Estado, até o
&P'H£'Ltllda 11PIOP~!lli, e blll~~aaC-~UÇI&O~CIo5 'I., ftita 110ur
presh~ão paga ao Hremat t e I. ceouzloa de cadaPb li:! e.

aglllpvCJ unico. O pnsente art.
Il~s ~crvl90s de comorvaçào do estrada~~o não é applica'cl
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nos contl'lu~tOI!l

Art. 105. Os contract:ls Sl\rlln subscriptos polo diractor
e assignados pelo Socrotario do E;tado, pel03 llrrematantos
e testemunhas.

Art. 106 Nos contractos se dovorá deRigoar:
1.' A naturoza da obraj
2.' As épocas om que as obras devem tor começo o

ficar concluidasj
3.' O valor dos pagamentos o os poriodos em quo do.

vem ser offcetuadosj
4.' O praso durante o qual é o arrematante obriga10

a conservar a obra, dopois do concluida.
Art. 107. Assignados os contractos sorá romottida cópia

ao ongonheiro ODca'regado do !lU!], fiscalização.
Art. 108. As clausulas gora os dos contractos, bpm como

as ponas om quo 08 arrematantes poliem incorrer, não serão
transcriptas nos contractosj far se á, porém, a declaração de
que os arrematantes se submettom a ossas clausulas, quo
serão impreBsas em avulso, afim do se entregar, no acto
da as~ignatura dos contractos, um exemplar a cada. arre.
matante, mediante recibo.

Art. 109. Os prazos fixados nos contractos para o começo
ou conclusão de obras f ó podorão ser prorogad03, provando
os arrematantes a super venioncia do circumstancias ex
tr80riinarlas e imprevistas e, ainda Rssim, nunca por mais
tempo que o primitivamente e3tipulado. salvo ainda o. caBO
de revolta prolongada ou epidemia nl!. localidade.

A proro/Zaç!o só será concedida si hou ver sido requeri ~a
antes de findo o primeiro prazo.

Chlll@ulus gCI'n(~8 dos contractos

Art. 110. Todos os contrnctos relativos á fXccu(ão de
obras publicas, quer resultem de adjudioação publica ou de
convonções feitas do matuo accordo, são submettidos em
tudo o que lhes é applicavel, ás disposições dos artigos si.
guintes:

Art, 111. O contractante da obras é obrigado:
1.0 A não alter'ar o plano d", obra:
2. o A participar á Ropartição o dia cm que começa a

obra o o logar on~e se acham os materiaes, afim de serem
exa minados j

3 o A não fazer mais obras além das especificadas
nos orcamontos, som ordem )scl'ipta to e!lg;eaha iro

4. o A f;eguir fielmente as instrucçõos que recobor do
engenheiro, podendo rocorrer ao dircotor quando por ellas
sé sentir prejudicado
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5,0 A acompanhar o ongonheiro quando fôr (oxaminaI'
8S obras por si ou seua prepostos j

6.° A tom~r as providencias necessarias para quo o
translt~ IJSO sPJa embaraçarlo ou interrompido, quanrtl) as
obres otlvoro~ ~o SOl'exe.cutadas em ponte cu via publica;

.7. A.l'(sldlr,. por fi ou sous prepostop, no logar da
obra ou SUll~ proxlmlde.d~p, communicando, no wgundo caS(l
ao engenholJo a pessoa mcumbida de dirigir a Ob!'lI, ontcn~
dondo-so como dadas ao arrematante as ordens intimadas a
cst~ j

, 8 o A retirar, deI?-tro do prazo de 24 hora~, para logar
~lstante,. todo o matorlal quo o ongenheiro condemnar como
l!llproprlo para .s~r appli.cado á obre, por não ter as qua.
hda~es ou condlçoea exigidas, sob pena de mandar o onge-
nhelro removel.o á custa do arrematante.

Art. 112. Todo o material será de primoira qualidade
~.empregado s~gundo os preceitos da arte, dovendo SOl'pro-
'l.mento examma.,do pelo ongilnheiro. Poderá este recusar,
durante. a ex~cuçao da obra e mesmo depois do empregado.
o mat.erllll cOJa má qualiflado ou defeitos tenha escapado na
o~rasJi'lo.do ex~me, fioando o arrematante obrigado a sub.
8tlt01I.0 Immed18tamente e a demolir as partes da obl a onde
o houver empregado.

,Art. 113. A acquisicão de parte ou do todo o mat€<rilll
Borabastanto para entonder-fe qne a obra foi comecada e
rst~ facto sorá comprovado por attestações dignas de f6:

Art: 1l.4. O arrematante pOdO!á r(Jpresen 181' 80 bre a
convelllenCla do altorar-se o pl:lllo da obra em andamento

Ar~. 115. O engenheiro tambem podorá altelar Cf'SO
plano, lDtlm.ando por cscr'ipto ao arl'emalantl.', que SOlá obri.
gado a aC~Oltar a alteração, c.xcepto quando importarom as
obras addltadal>, alteradas ou sopprimidas em mais de um
~.llarto do valo\. do contl'llcto. tU quando já tivor feito llcqui.
~lÇll.Ode lJ'~leJ1aOS .qU? VEnham a tlcar inutitilizados em
c.on8equonCla das modificações leitap, salvo si, nesta uI.
tlma bypo.theso, o goyorno qui~êr pagar os matoriaos peloR
preços cOIrentep. A ImportanCla da alteração f;erá calcula.
da pelos preços do ~rç~rncnto da obra contraclada. rrduzi.
d(8 do vlllor da adJUdICação. Si no£se or çamento não cl':li.
verem ,contempla/los os preços das obras additir a proce.
dcr.~c:a á f ua dêterminação per meio do liccordo entro a
admlolstrllçã"l e o arrematl>nte. As alterações serão espoci.
t1o~dasom um t(!l'mo de additameL to tO contracto,

Art. 116. Nenhum arrõrnah ntêl terá direito a indemni.
zlção de qu' Iquor natureza por motivo de perdas ava!Ías
ou damnos. '

Não são comprehendi.iol>, comlnd,'t na difposiçllo pre.
ce.deute os csso~ do for ça mlliof', do, idamente prondo.', a
.JülZO do ~rcrelallo qe Estlldo, corutauto que, LO prao de
qulnzo dHF, no IraXIIDO, contado s do a<'ontccimento que de-



Nesto caso a obra (elta e o material existento sorão
pagos aos herdeiros pelos preços da aetju<tlcação.

Art. 127. Sempre que li rescisã'l fô" imposta como pena
ao arrilmatante, terá alie ttireito 11quantia em que importa.
rem os trabalhos executadoR e os materiaes que puderem
BaraproveihdoR, pelo preço <tiladjudic .çllo.

Art. 128. Para garantir a re<pon~abilidll.de do srre.
matante no CIlSOem quo, tendo ~i to rnsciudilÍo o cont~acto,
o l:Iecrebrio do Estll<fo julgar con venient J mandar quo IIS
(b"as sejam conclui ias por ontro ou administrativamente,
ficarll.oretidas nos coCrel!do Estado as p'cstacõlS vencidas
e alndll não pagas, e a caução até a £.xpiração do prazo duo
ranto o qual é o lIrrom&tll.nte r,'sp1D!av,1 p?ll conservação
da obra, entran'io el10 neS~il ép ca c)m o excesso da dee.
pesa que Sll bouver verifi Jlld.).

Si as obras fOT'omadjudi'lad~s em praça, o primitivo ar.
rematante ent"ar à com o eICO,so do despes 1 que por Vdn.
tura se verifiquo,loKO que o novo contracto seja assignado,
ce~sando, deRdo então, RUi rc:lsponsllb'li.tade.

Art. 129. Nã.) terá o arrematanto direito ao pagamen.
to de quantia alKuma. li titulo de indemniução de doppnsaR
foitas, quer com a compra ete uteo!lip, quer com trabalbo!!
preparatorios parll a execução oa obra, si li resclfão do con.
tracto lôr impo~ta como pena.

No caeo contr!lrio. vorém, isto é. de nã 1 ter o Rrrema
tante da10 causa á rescisão, l) 1I;0verno o intie'JInizará de b.
eta~as despofas que houvel' razoavelmede feit I para 11. con.
tinuação do contracto.

Ao pag Imonto precE'derá avaliaçAo d J I'njfonheirC', fdita
pelos preços dl'l orçamento qUl'Jtiver servi<to de baso à arre.
matação, \'il,tnzidos om pr p:>rçào do abatimento que tiver
havido p('ll contracto.

Art, 130. As obra'! serão acceitas provisoriamente de.
pois de conduidas e eHminadas pelo engenheiro.

Alt. 131. Dcntro do um ml z, dcpois dll recobi,la a
communlcaçllo do arrematant(l, de cst ir a obra ,'oncluida,
doverá o engenheirJ to' pr"vi tonciadn pa"a o s('u recobi.
mento proviRorio. Si o nã) ti vcr feito. o arremil.tllnte o
communicará tO Direclor quo dará I4Spro vi1encias noces-
sariap.

Art. 132 Depois de recebidas !iS obrlls provisoriamon.
t ••, ~erão os arrematantos obl'igaetos li cons' r.V& l-as em per .
feito estado, durante um certo prazo que lõerli, determinado
DOirespectivos coutraclOS e que var'Ílorá oonforme a natu.
reza da obra, não d.ev('ndo, porém, Fer inCurior a seis me.
zes, nem superior a um ann 1, Findo e.te prno e ostando
as obras em perfeito esta o, BerAo recebidas definitiva.
monte.

Paragrapho un'co. Na (.Ita de ongenheiro ou condu.
c'or, o governo poderá enClslregar lu Camaras Municipaes
do recebimento proviso! io ou dellc.iuvo do qUldquer obra,

l~-

terminar o caso de forç'l m-ior, tenham sido communioad08
pelo arrematante 110 engenheiro.

Art. 117. Nenhu'ft arrematante poderá transfa~ir o
roap'ctivo contracto, no todo ou em parte. nem 8S-OClar.so
a outra pessoa, sem provio oonsentimento do governo.

Art. 118. No caso de tran~( ••rODcia do contra.cto ou de
associaçAo com annnencia tio ~overno, o arram~t -Dte coo.
tinúa a ser rellDonsll.vel para co '11 o Estalo pela fi<llexocu.
ção do contracto que b011ver col(lbl'a10.

Art. 111~. O engenheiro terá direito de exigir a substi.
tuicAo ou rAmocão dOI ag ..ntls e "pJririoB do arra:nll.Tanto,
por inllubrlr(ilnação, incapaoidaio 0'1 f~lta de probidade.

Art. 120. O arrematante dev8rá fornecar ao eogmhairo,
quando este o exigir, uma lista nnminlll dos operllrios.

Art. 121. O arrematante ou seu preposto deverá acom.
panhar o engenheiro nas visitas de inspecção, quando este
o exigir.

Art. 122 Serll:o foihs á custa do arrematante tolas as
despcsas com (I serviço o nojecto I necessarios para o tra
çaml'nto o mediçll.'l fias obrdo, como cordas. estacas, etc •.

Art. 123. Qlland() {)seagonheiros presumirem que ~X1S'
tom n'R obraR vícios rio con!ltrllcçll.l 011 intracção da!l dBPo'
SiÇÕOldo contrldo, ordonarão, quer em curso do execução,
q'ler Ilntl!s da rccep}ão definitiva. a demolição e a recons.
trucçAo das obras prOfumidll.s viciosas.

As despela~ resultantos tiesh Vl'rificação ficarão a ca~go
dOIl arr ):Jlatantep, si SB vl'rifil}ar o fundamento d:1 ~uspOlta,
e correrl\o por conta do E~tado si se reconhoce~ a Improco.
dencia della.

Art. 124. Sorá II obrt l'onsidilradl em abandono quan~o
o arrem'ltll.nte não der com~ç1 ao~ trab~lhos por espaço de
tprnDO superior a um f,exto do DrEZ1 mucado para a BUll

conclu.ão, ou quando a interrompor pclo mosmo eppaço de
tempo.

N('st(ls c'sos intimar pe.á o fiador para conclui! as, sob
pena de Nscigão. ~i ná'l dar I\ndamonto MO';trabdh IR den.
tro do prazo tie quinze diap, não fic ,n .0, ontr.otant~, o arro
matqnte i~onto da multa em que bl.uver mcorIldo pt'lo
abandono da obrB.

.~rt 125. Si, durante o curs 1 do uma emp"oihd I, os
preços sotrrerem nm augmonlo t ••1 ql1' '\ de>p<.lsa.t Ihl das
obraR a exocutar fique II.II'tmonta ta d,I 1/6 conp ,r.itl va!De~to
ao I precos rio orC'lmo 'lt l. o c Intracto po le á seI' rescl.n tl.do
1'0. D1di<to do a.rrem'l.~tnt.', oil.I (In 'Hben I". po'ém, du'e1to
a indomniz~çAo a'gu'llll por eBa. dir~eronça 110prcço.

Art. 126. O contrac1o po lorá ser re:sci ndid o. n~ caso do
ID'lrte rio Ilrremahntl. q laodo no prllz I de vinto dup. cCln.
t.acios do ttiol dI rall13cimo\to os ht.ll'Joi ro~ nã .• commullira.
rem quo tomJ.m sobri:l SI o .:umprlm)nto da suas clo1usulas.

-lIs-
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Art. 133. O arrematante deverá assistir ao recebimen.
to provisorio ou detlnitivo das obr8s, ou nomear procura.
1101'para o reproaenlar. Para osso fim o ongenheir'o desi.
gnará, vor escripto, com a necoHaria antecedencia, o dIa o
hora om quo o Beto de va ter logar o nesse dia pl'ocederi
ao ex mo dHS obras. Si as julgar regularmonto (Clt!lS, ou
bem const:rvarla~, QUIndo de rccllbimonto detin tivo. as 1'0.
cebel á ou dollas tom!lI á \Josso. lavrando o ter mo do rec(-
bimento em quo assignar á com o omproitoir.:> ou seu 1'0'
presentanto Ir gal.

Pl1ragrapho unico. No caso do n!o oompa:recimon~o do
ompreitoir o ou sou reprosentantf', o onganhoiro pro?odol it
ao rocebimonto, fazendo constar tal circumstanCla no
torrr.o, quo nosto caso dovorá SOl' a.signado tambo:n por.
duas t[ stemunhas.

Art. 134. Roclamação alguma do arremahn~e será
acceiti em qualqt;er tompo, e PlllitO monos attondida, quan.
do baseada om [rdom VOIbal do ongonheiro.

Art. 135. No caso do suspensão dos tI abalhoF> ou do
estarem sondo lxecutados com t,l morosidado que so possa
receiar quo não fiquem concluidos no prazo fixado no oon.
tracto, o ongenheiro intimará. por OEcriptr. o arrematanto
pH a lhes dar' mbis andamento ou activo impulso. dentro
l1e um prazo doterminado, o segun Jo os meios QUOindicar.

Si, lindo o pnzo marcado, não tivor o arrematanto obe.
decido á inlimação, podorá o contracto SOl' rescindido j o
urstu caso os sorviços até então executudos sorão avuliudos
polo preço do orçamento, com o desconto }:.ropor, ional ao
abatimonto (,.ito no aoto da arremata,lio, provlde:lciando a
reparti,Ao no S(llltido da conclusão das obris.

Alt. 130. Todo arrematlllte (xtrangeiro renuncia ao
direito do recorrer ao govorno de sua Nação sobre qualquor
duvida que houver r a execução do seu contracto, sujeitan,
do se, como os nacionaes, ó. dec s1l0 unicamente dos tribu.
naes do paiz.

Art. 137 ,,"s duvidas o contestações qne se SUfcitH(lm
sobre a in telli~encia c o cumprimento dos res pecli vos con.
tractos e d~s obl'igaçõ S que lhos e.tão impostas, serão re.
solvidas pelo govel'llo.

Art. 138. A rosponsabilHado do, anematantos!ó cessa
dopois do recebi monto definitivo da obr!'.

Art. 13\). Não será accoita r, clamação algúma sobro
l'xecuçlio do cc-ntracto~, que nlio for apresmtaóa antes de
lavrado o termo do recebimento definitivo das (,brbS, ou an.
tes do dia, paI a este fim marcado p. I, eng~nh[ iro, si o dito
termo tivel' deixado do lavrar.so Io0I' f,lta de compareci.
mento do arrelllatantr.

Art. 110 NJS clausulas do c ntracto para cons:.rva~ão
das estradas devo se obr'igar o contractantc :
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I." A evitar a formação dos atOleiros, consolidar o
terreno por meio de camadas de cascalho, pedras quebra.
dap, areia, ou estiva de madeira do lei coberh com caso
calho;

2. o A fazer desspparccer as depressões o os sulcos qu(',
o tran ito e as lIguas p"oduzirom no Jeito da estrada;

3. o A manter por(eitllmente desobstrnidoH os fossos
boelros, valletas o os vãos das pontes o pontilhões;

4.0 A abaular o loito da estrada ms varzeas, esta.
belrcer os exgottos ncoessarios para que as aguas não atra.
vessem a estrada fóra drs logarcs partl esse fim dostina.
dos:

5.0 A conservar os taludos das cavas e abrir valle.
tas ando E o tOI'narem necossarias;

6. o A remover, do leito da ostrada, quaesquer obsta.
culos ao tram ito, como madeiras, torras desmoronadas, pe-
dras, ('te.;

7.0 A faz('r os roçados quo forem' nocessa!ios para que
as margens dil estrada se achem sC'mpre dcsoortinadas ao
menos om 4 motros do um o outro lado;

8 o A reparar com promptidão qU!esquor estragos
occa~ioll8 dos pelas chuvlls j

9.0 A fazor os reparos que- so tornar(lm neco,sarios
nas pontep, pontilhõe~, boeir(p, calcadas. ~argolas e valletas.
03 concertos db s pontes e pontilhões fÓ so refe:-em ao soa.
lho o gua rda.corpo ;

10. A fazer ontorrar os animae~ quo f)rem encontra,
dos mortos na e,trada ou em suas imrnediações ;

11. A alcatroal'. fempre que se tornllr necEssario, to.
daa as peças visi veis das pontes o pontilhões á cxcepção do
soalho;

12. A. fdzor quaesqnor ootros serviços tendentes á
con~ervsção da (strada, quo lho f<irem exigidos pola Dirocto.
ria 011 polo rrsp, ctiro ong'nh. ira;

13. A aprcsentar mensalmente attoftados das aucto
ridadc l\Jca(ls para prOVH como no mEZ ~nterior a eptradll
tove crmtante consl:l'vação.

l\lcdfdns coc."citiyul'J

Art. 141. Ass;gaado o contracto relativo a qualquer
obr9,0 dirrct. r dCSlgnará um fDgonheiro ou cODductor para
olercor a re~pcctiva flsclIl zação. O (lno~ rr£'gado dovel à vi.
sitar crmtanto[[('nto o local dos trabalhe s r compenhando a
sua ('xecuçào o devrn.io mc~mo abi residi:- tal sej I a fua n9,
ture7a cu import8ncill.

Um mesmo ongel hoir o poderá ser oncarregado' da fis.
calização de diversas obrllP, podE odo ter, q,u'.odo ll( CCSfario,
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m ou mais condactoroR quo o auxiliarão nesso sorviço, S~n.

do designados pelo direct'lr.
O encarrogado da fiscalização C"ommunicar á quinzenal.

mpnto á repartição Il andamento dos serviços.
Art. 142. O ar'omatint'l que Idtenr 03 planos appro.

vados ficará obrigado a domolir a obra (eita e rerontruil.a á
sua custa, de conformidado CO'll os ditns planos. Em easo do
Trcma. mandará o ongonheiro proceder á domolição e re.
construcção, por conta do arromatante.
. Art. 143. Quando oa arromata'Jtes 80 arrependorom tia

arromstaçllo ou doixarom lia assignar o cootract) dentr,~ do
prazo firado no art. 101, ser.lhes á imposta a multa de 2 a 5 '/.,
d 1 valor daR obras arrematadas. Em egual multa incorrorAo
os arromatantos QUOabandonarem os trll bslhos, d~pois do ca
havorem comoçado.

Art. 144. Qualquor violação das claUsulas doa contra.
ctos sorá punida com a multa do 2 a 10°/. do valor total das
obras contractada!l.

Art. 145. As multas impostas por violli~ão de oontra.
otOR de consQrvaçã 1 fie estradas, s .'rão Cd Inuladas na raz\o
de 5 a 20 % do vIJlor do uma prostação trimestral.

Art. 146. Quanlfll o arrematant'l po'ir o attostldo d.)
cngo~hoiro para rccob~r qualqller prostacão O osto voritl.
car que não Ih) assisto tal diroito, sorá o arrematante
multado em 2 a 5 '/. do valor da mesm~ prostaoã ,. Além
dessa multa será tambam r~sponslvol polas dos posas de
viagem quo fizor o ongJnhoiro para proc~der ao oxamo da
obra. .

Art. 147. As multas serão impe'stas, om vÍ6ta daR inror.
maçõos dOR ongenhoiros. pelo dirootor, quo submott')rá o SBU
aoto á app ro vação do S !oro!ario do l!stado.

4rt. 148. As multas sorAo desconhdllR daR prestacõOB
corrçspondl1ntOR ao poriodo em qlle tivorem ~ido impostas.

Si, porém. tivorem sl10 motivadas por excesso do pra.
zo m'roado para a aS6i~natura do o'lntracto, ou para o
começo das obras. Rorã I aR multas 1I0,contadas da caução
dopositadll. ao aprosentar a p~oposta.

Art. 149. Podorá o Sl\crot Irlo rio Estado impôr a08 con
tr90tantos a pon ~ do r<Jseisão do q uaesq '.lor con t"aotos, nos
soguintos oasos :

1.' Si vio'arl'm, simulhnl'lam"nto, duas ou mais condi.
ções dos rOl'lpeotivos eontractns:

2.' Si reincidirom na violcl';ão dJ alguml da3 ocndi.
tÕ08 j

3: Si transr"rirom os réspootivos cont aeto', no torlo
ou om parte, ou Fi ao associlHcmá ou~ra POSlO 110 som provia
Iluctorizl ,11'1 do gover no;

4: Si ,}~mm .tterem algu 'tia rra.u le na exocução das
(jbrl<6 ;
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5.. Si abandonarAm Os trabalhos duranto Um poriodo
superior 8 um 80xb do prllzo fiXldo para Bua conol usão ;

Art. 150. Ao imoosiç\o da pena tio rosoisã) nh i30ntl
os arrematantos do plgam!nto dt9 multls 011 quo h IUVO'
rem inoorri lO.

A t 151. As 1'0 dll.maçõ \~ C'Jot.1l a imposição diS p~n 18
o~po:itl lidas n.s a"t;go'. p~l\oildontea deverão FO' apreson.
t'lJa. rtpotro do prbzo d.) 60 <iias, c lntados da data em qU3
taes Dooas ("rem imooRtas. A~ qlle não forom apr<lRentil.
daH d'lDtro deRso p-az) não !lArã'l, sob pretoxto algam, tom~.
das em considoração.

1)0 IHtgllluellto dn~ obrnH executadaH I)or
cont"ncto

Art. 152. O p\~~mento tfa\! obras do cODRtrucçl1o, 1'0'
con~trllo~ã'). melhor. mllnt 'S OI) rAparos, oxooutados om vir.
tl)lo de contract!l Ror~ e"ito em du'ls prostllCÕ'lR OgUaOR. A
pdmei"a proptaoã I <,orá paga quando 8 ob'a BO achar O'D
meio o a so~u']o1.t apó~ á rocepção provisoria.

Art, 1',3 O pagamento ddS ( bras do conservaçã 1 do os.
trlld~~ ~O'á etr lctua 10 por trirne'tN'. em pro&taçõo~ cguao.,
á vhtl do lItt,'stl.dos ,lo ongenhai.o com os quao~ provo o
arr£'m tanto t)r cUlIJpri lo satisíaotoriamonto as disposiçõos
do ro~pcctivo contraeto.

<\s prestaçõfls p91a conservacão do ostradas não serão
Jlagaq nOI tloriodol em Qua a oonservacão não houver sido
(lIU p la rórma Ollnt.actll.d~, aintl.l. IDosmo quo os forviços
não OX'10uta io~ o soj lm om os porio lo I subsequontos.

I\lt.151. Fd.r,sl.ão OR p,!~amentos dlls obras contra-
ctadaq lOertiantl oxame do engonl1airo o na (dta doste de-
pois d~s prnvitfencias tomadas pelo dirl1ot'lr.

Art, 1"5. Feito o exa.mo, o ongenhoiro remottorá ao
Dire :tor o BOUattostado rloollrando:

J.' A nlituroza, quantitado o valor dos trablllhos cxo.
<Juta<ios;

2.' Si nil slla execução f"ram ligo rC'samento obsor.
vadas as eon licõas do respoctivo contracto;

3.' No oaso nogativo, qual o valor da multa impcsta
ou si h'l. vJntsgom om Ror rosoindido o contraeto ;

4' Qoal a qnantia li quo o arrematanto t£'m diroito.
"i o pare~l'r rôr ral ••t.vo á coosorvação do ostradaa. do.

verá dilcla~ar si o ar!' 'mhta to1 cumpl iu OU nAo seu~ devo-
ros, durante o trimo~tr(l a p"gar'RIl.

Si a ob,'a cstivor rio todo O(lnClllidll. o ongonhoiro aro.
rohorá. proVifolhmolltl', lavrando um torro, OUl quo 8!'si-
gllll.'iL com o arrematanto ou seu proposto o quo ullvill.rá á
osta Dircctoria.



Tllbella eles vencimentos anlluaes eloa empregados ela Directorla
ele VIação, Obras Publicas e Industria

SecrQtaria das Finanças do Estado de Mina~ Geracs, e.m BeIlo
Horizonte, I! de fevereiro de! 111()Q-. O secretarIO, Juscelmo J1ar-
~o.~a.:
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Cargos Ordenado Gra1ifl- Total
caçllo

tor ............................ 4:500$000 4:500$oro f):000$000
de secção ................... 2:750$'000 2:750$000 5:500$000

eiro omcial ................... 2:000$000 2:000$000 4:000$000
do omcial ...•................ 1:600$000 1:600$000 :{:200$000

1:10ll$000 1:100$000 2:200$000uense.................... , .....
550$000 550$000 1:100$00(1borador ......................

heiro do Estado ... ,. ...... 3:000$000 3:000$000 6:100$000
hista architecto ...•......... 3:000$000 3:000$000 6:000$000
hista ......................... , 1:800$000 1:800$000 3:600$000
ctor de l.. classe............ 1:500$000 1:500$000 3:000$000
ctor de 2." classe........... (l00$000 900$000 1:800$000
iro........................... 750$000 750$000 1:500$000

600$000 600$000 1:200~000nuo..........................
480$000 4HO$000 960.;000,nte ..........................

scimo de vencimentos do en-
heiro designado para chefe

1:000$000 1:000$000 2:000$000secção technica ..............
'f!cação aos engenheiros que

1:20~$000virem na secção..............
600$000dos conductores, idem........

escimo de vencimentos do en.
600$000 600$000 1:200$000nheiro desilZnadopara os estu-

de industria mineral ....•. '.

Art. 163. Quanto a nomeações, démissõ.es, horas d.e
trabalho faltas de comparecimento aos serviços o substI.
tuicÕBBdos funccionariop, o quae~quer outros casos ?ão
provistos neste regul-imonto doverá ser o~sel'vado na D1ro.
ctorill, o rl'gimon QIW vigorar na Secretaria das .FmunçaR.

Art. 164. O pro~ento regulamento entrará om vIgor desde
a data de &uapublicaçào.

Secretari\\ das Finanças do Estado do Minas Oeraell, c.m
BeHo Horizonte, 12 de fovoreiro do 1909.-0 6eerotarlo,
lU&celino Barbosa.

Dirce
Chefe
Prim
Scglln
Ama0
ColIa
Engen
Dcsen
Dcsen
Condu
Condu
Porte
Conti
Serve
Accre
gen
da

Gratl
ser

Idem
Accr

/lC
dos

Art. 158. O serviço de construcção o oons ervação das
estradas de rodagêm será organizado de accôrdo com in.
strucções especi~ es, aproveitando se noJles os ongonhoiros o
conductoros da Directoria.

Paragrapho unico. Para taos sorviçJs, sem pro quo fôr
necessario, poderão ser nomeados enge!Jheiros o conducto-
res em commhsã", com os m08mOHvencimontos do pessoal
da m08ILa cathegoria do quadl'o £.ft"octivo. Esses engonhei.
ros o conductores, J.océm, serão disponsados logo quo mte-
jam terminados os trllblJlbos da commi8slto de quo tlzorem
p~rto.

Art. 159. Nas obras de caracter (xtraordinario quo fo.
rOlt om preh~nriidllH pe lo Estado, 6(rá t~m bem observado o
disposto no !lrt. 153.

Art. 16'). Hivorá na Capital um me~tl'", do obras quo
tcr á a sou cargo os serviços do consorvaçào dos editlclos
publicar. Esse mestre do obras receberá as ordens de serviço
directamoote d", ropartição ou do engonheiro quo tivcr a sou
cargo as obras da Capital.

Nenhuma cbra c lrro,á por c ,nta do Estalio si a sua
exocução Dão fãr precedid" do ordem da Diroctoria.

Art. 161. F,' mantida a furraria do Estado a cargo de
um far'oiro mrstro o dos ~judantes QUO forem n( COSHlIios
á oxtemão e urgencia dos serviços. E:sa forraria será prJ.
vida das ferramentas e machinism03 necessario3.

Art. 162. O.~ v(,CJCim(ntoR do pessoal ta Dircetol ia do
Viação, Obras Publioas e Iudustria Sãl (s constantes da ti.
bolla aonou.
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Disposições geraes

Art. 156. Não poderão os engenhoiros, (m suas infor.
maçõe~, omittir a circUlDstancia de haver sido ou não, ob.
servadas as condicões o psrticularmonto os prazos dos contra.
cto~, nem deixar do propôr as multas om quo houvorew in.
corrido os arrematantes.

Os pare cores em que so verificarem essas faltas não
sOrão IIco~itos pllra sen ir'em de base a qualquer solução da
D'rectoria.

Art. 157. Não se t ft"ectuar1Í. a rHtitUição das cauções
sem quo o emproiteiro dê quitação e dosi~ta do toda o qual.
q !ler loclamação sobro matoria do respecti yo contracto.

Esta declaração será mencionada no termo do recebi.
ml'nto definitivo.

Paragrar.ho uni co. Liquidado por esta fórma um con.
tracto, nenhuma reclamação do emproitoiro sobro o moemo
poderá SOl'acceita nem processada na Re partição.
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Modelo n ~

TARIFA DOS PREÇOS COMPOSTOS

= =os,.,
<D

'"'" "" '" "O
E '" ..c:: '" "O ~~Cl "O e; "O "'o.- til
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c.. :>
--- - --- -- ---

Alven,nins
m3

I Alvenaria de pedra Pedra ............ 1250 -
com argamassa de Argam"assa .•.. : 0333 -
partes eguaes de

Jornal de pe- dcal e areJa.
dreiro ........ l~ -

Dito de serve .... 5 -

J I



- --
l\Iateriaes- - -

Cimento, uma barrica de 10
arrobas .................... S 193 $Areia, uma carroça de Om333
de capacidade .....•...•••. ...... 8Tijolos com 0,235XO,11XO,007,

$milheiro .•.... '" •...•...•• um $Telhas convexas com 0,65 de
comprimento e 0,20de corda,

::;media milheiro ....•.•• ". uma $

S
$
$

A
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Somma Rs •..•..•..•••......•••. 1

Fllrias d03 trabalhadores empregados pela admi-
nistraç9.o Documento n. 1

n.2
n.3

RE3U1>lO DAS CONTAS DE DESPEZAS FEITAS COM •••

D. M. - 9

Recebi de •.••..•........••...••.•
Recebi de .••••••••.••••••••••••••

h
1 $

h
1

TARIFA DOS PREÇOS ELEMENTARES

Jornaes

Designação

1 Jornal de carpinteiro em 10
hs. de trabalho .••..••.•••..

2 Jornal de pedreiro em 10 hs.
de trabalho ....••.•.•.•.•..

ltlodelo n. 3
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Quadro n. 4

Somma ....•.•....••.....••••.

ALVlINARIAS

MO\' IMBNToS OH TERRAS

CORES CONVENCIONABS

Torras a (SClJ"ar .-Gomma gutts.
Espaço a atorrar.- Cor dO rosa tlita Clm carmim •

--li-

Porneci para as obras da .... ' ..•. a cargo do engenheiro do Estado,
sr ,os seguintes materiaes.

3 milheiros de tijolos. . .
OUmetros cubicos de pedra ' •.... '., ..
2~ vigas de 0,:10 de esquadria e 7 metro de

con, prilllento ' ...•.

AhcDllr'ia oldiLliria.-CHmim muito fraco.
Alvl'Dal ia do llppb r elbc',- Vermelbo ,ivo de carmim.
Alvenaria' do' 11jO!r s - Vel'molbêo (1 nHlkill" I' ri(;('os mais

carregados da me~ma côr.
Alvenuia de pedra sHca.-Tcrl a d ~ieDne calcinada o

tinta; nCLtJlJ fJb(~.-J\llt('~ deJ'a~S&l' a ti1Jta f C cH'nblm ('o.
li l'ODlla aR podIk/:l ml iN ou meno~ reotllDgulares.

di
'1>
00

I ""<\l
>..
<1>.,~
O

'"as..
:::l,.,
asc
.~

I .,
-<

.
[tll°.L 00 •

&l-<
Z
li:

tl!P lod OlUtlnt)~ 000000

oq( I I .
-tlqu,1l ap Stl!O .

:

., . . o:<1> . S8
: So

oZ : cn
:

. ...
: ::
:., :0

'" .•.., .~ ..•. :$~as
Õ ••c.~

0'- co.•..0."_ ••-o
<1><\l<1>t:<.oo.

mop.lo ap 'N I •.•••• «> I.
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OBRAS DE MADEIRA

Em olavação.-Torra. do sionno fraca.
Em córte.-Torr.l de sionno carri!gada com traços de sopia

FERRO

Em elovação.-Azul da Prussia, claro.
Em córte .-Mosma cor com traç'>s mais fortos.

FONTE

Em el(;vação.-Azul d~ Prussia e carmim cla.ros.
Em c6rte.-Mesma cor com traços mais fortes.

BRONZE E COllRE

Em olovaçllo.-Gomma.gutta o carmim.
Em córto.-Mesma cor com traços mais for~B.

CHUMI.lO, E TANHO E ZINCO

Azulo nankin muito deluidos.

VIDRO

Azul da Prussia o g\lmma.gutta muito doluid03.

TIJ(lLOS REFRACTARIOB

Ocre amarello.

CONCRETO

Em planta. - Torra do sionno calcinada o tinta noutra
traca.

podaços do pedras silo dosonbadoR duma maneira irro,
guiar, sob Il. superficio, antos de so coHocar a tinta.

P.:m eórlo.-Carmim muito fraco. Fragmonto!l de pedra
são desenliadoD a penna anies de ae pa Dar a. tinia.
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ENRr,CAMENTOS

.Em planta • -Torra do sienno caloinada o retoques com
Op18.

E~tes rútoquoa são dOiltinados a dar relovo aos seixos quo
compoem o onrocamento o quo silo desenhados a penoa IIn.
tes do se ooHocar a tinta.

. Em córte.- Cumim muito fraco. Antes de se coUocar
a tinta desenhllID.se os seix(ls a penna.

CASCALHO

Em planta.-Terra de sionne calcinada fraca.-Aro~a e
alguns pequonos sojxos a penna, com a mosma tinta mais
CortrR.

Em córte.-Carmim muito Cl'aco. Areia e péqnonos sei:<oa
a penDa, com n8nkin.

AREIA

Em planta e em córte.-Mosmas tintas q1l0 pal'a o casca.
Ih?, porém a are.ia ê desenhada a ponna sem os peqnenos
80110S.

ROCHEDOS

~m planta.-Terra nentra e toque. do torra de aionue
calcl.nada, applicadas com dois pinceis. Retoques oom terra
do Bonne mistllrada com lepia. Eates retoques são de tinta
mai~ carregada e figuram as fendas dos rochedos.

Em córte.-Carmim (raco. Fenda'! irregulares ~ão dese.
nhaljas a penna antos de se passar tinta.

VASA

Carmim muito fraco. Traços do ponna irregularos mais
011 ml'nos horizoutaos e gradativamonte strectadas são de.
senhados antes do se passar Il. tinta.

TERRENO EM C6RT&
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CALÇADA E~t PLANTA

Tinta noutra o tartnim muito fraco misturados, toquos
do torra do Mionn:l com um sogundo pincol aotos quo a tinta
tiquo socc~. I\fl pqdrall são ligeiraUlQQtO Ifowlluandas d.'ilnto
JDi\o,

lJALQ4DA E~l CÓRTII

Carmim muito fraoo. Anto!l da dar a tinta dooonham'8Q
com a penDa a8 pedras, abaixo uma camada de areia com
auxilio de pontoB, e ahlxo o terreno por alguoil (rapas do
~r80os irregularos O de seotidos diversos,

BMPEDRAMENTO EM PLANTA

Terra de BienDe oalcinada e tinta neutrd, empregadas
oom dois pinoeis. Seixos pequonos são desenhados a penna,
antes de se passar a tinta.

EMPEDRAMENTO EM CÓRTE

Carmim muito fr~ co. AntoR do 1'0 pa~sar á tinta, elMO-
Dllam ~e com a ponlla pequll/los seixu!:l sobr'd toda. a OSpOR.
BUril.do empedramento, e abaixo o to!'r eno como p.ir.:l as CIII.
çadaR.

TELHAS EM ELEVAÇÃO ou R)I PLANTA

T Jrra d 3 Ilieo no co1oina.ia o cs rmim.

CIDADIlS E VILLAB ATRA VI!SPADAB POR E~TRADA8

EdificioR particulares.-NlIoldn frtco com traço CoIto e
baixo f' á direita.

Ed.ficioB publJcos.-MC'srn8 linta mais torte, e tambem
os trtços.

P~I'te 1i0R o Iiticios quo tom do rocuar.-Amarello.sobro
o fundo ciozento dfs C"SIlF. i

PartI' Ib lua Fobro li qud tem do avauçur ll.f>com.tra.
cçõe~ ,- Cor do rosa claro.
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TERRAS LA VIl.lDA9

Gomma.gutta, carmim o um pouco !lo gank.in,

'fERRAS IWMlDAS

A mesma oor repal8.!la 40 azul olaro,

PRADO'

Azul e gomma.gutta, a primeira gom maior proporção.

FLORESTAS E BOSQUBS

Mosmas tintas, predominando a gomma.gntta.

POMAR&!

Verde amarollado ontro os prados o os das florestas.

TERRAS EM POUSIO

Ver o claro com toquo de amarollo o carmim.

OAPOEIRAS

Verde G amarello olar08.

TERRAS INCULTAS

VorJo O carmim claro,
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Credito

60:000$000 '

20.975$979

Debito

4:834$57R
2:620$700
1:558$201

815$900
274$652

1:558$140

2:531$664

992$947
300$000

400$000

66$866

413$652
4:000:lll0UO
1:031$848

59;577$031

EXERC!CIO DE t OU

Demonstração da despesa feita e a fazer-se p~r conta da verba
-«Exercicios Findos) - da lei de Orcamento n 470 de 14
de setembro de 1907, para pedido' de credit~ supp1emen-
tar ao governo.

Do Orçllme:.Jto.•....••.. _•.........•
DOOpp.Eaauctorizuda a effectuada até

hoje ..•.•..••.••.••.•••.••••••.•..•
A pagar a diversos, conformo 56

processsos exis'entes na secção, a
serem inscriptos, a 8aber:

Secretaria do Interwr:
12 referentes á instrucção primaria.
17 leferentes á foroa publica ••.....
5 referenteR á magistrutll ra ..•...•
\J referentes a sustento do presos,

etc .......•.....................
I refert'nto a carcereiros ......•...
I reforente ao pallsoal e expedlon.

to da Secretaria da Camllra dos
Deputados •••.............•..•.•

I ref~rento a custas om processOR
crimes ..••..•••..•.•..•..•...•...

I retorente a auxilios á pobreza ..•
~ referontes a oscolas normaes •.•.

Secretaria das Finanças:
1 roferente li aposentados •....•....
2 referentes a empregados om dis.

ponibilidade ..••.•......•...•.•
2 referentes a pessoal do r ecobedo.

rias .....•.....•..........•....•
I referente a aluguel de €asas ....•
I referente a introtlucção do immi.

glaotes ....•...•.•..•...•..••..
Credito supplelJlanter preciso .. , •...

0;975$979 80;975$079
SOB nd Ulcçllo, eCfot li dOR Finanç ~ do Eshdo d

leu O(lrt~eB. Bello {1e.r!l::)Qto, 6. do fovorelro do 11/(\).-
O ob.l r de o~ 0\ J, h.ela I a i t'. Visto,-. "'" •« g "'••

I,AOÔAS
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DECRETO N. 2.424-DE 12 DE FEVEREIRO DE 1909

Azul com um POUIlO de gomma.gutta.

Azul e muito pouco nankim.

O vico.Pf(sidente do Estado de Minaa. Goraes. tendo om
vista a demonstração que a este acompanha o que lhe foi
presente pelo Secretario de Estado dos Nogocios das
Financap, resolve, usando da Bu.ctorizaollo quo lhe r.nnferg o
lirt. 4 • da lei n. 470, de 14 de setembro de H107. abril'
um oredito supplementar de vinte contos novo contos o sc-
tcnta o cinco mil nove cento!! o fotonta o novo réiR .•.....
20;975$979, il. rubrioa «ExercicÍ< s ll.ndo~" da citada lei.

Palacio da Prosidenoia do Estado de Minas GcracB, e
BcIlo Hori&:nte, l~ do Cuv:rciro do 19:J9.

JULIo BUENO BRANOÃ.O

lu&c 1'''0 BR•.bClft

Azul puro e claro sobre a cor dos prados.

PRADOS HUMIDOS

MAR

TERRENOS ESTEREIS

Azul da Prussia puro.

RIOS, RIBEIROS E LAGOS

PAl'lTANOS

Abre um credito supplementar de 20:\175$97!l á rubrica n. XIV. do
li 2.' da lei de orçamento n. 470, de 14 de setembro de 1907

Verdo pra~o para os logares soccos, e azul para os mo.
lhadop.

Vor.ie baço feito de azul, gomma gutta, sepia o nanldn,
com alguns claros de azulou do cor de rosa.
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DIl:I~RIl:TON. 2. 7-!lE 16 D~ I1I1;V&£tEIRIJ DE lD09

Converto em uma só mixta itR carl-eiras dos sexos m'lsculino o fomi-
nino do Bairro <Wi Pintos, da cidado do Christina

g,tevào] Leite de Magalhãe, Pinto.

Perdoa aos rons .JOão Ignacio Pereira. Francisco de Paula, Rita
Oracilllla do Nascimento, ,Jo~ê Feliciuno de Gonvê~, Urbino Au-
gusto do Amaral. Faustino Rascado e José Cordeiro o resto das
penas em cujo cumprimento se acham.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Este,,;ão Leite de Magalhães Pinto.

o vio,j.Prosil1ont,) do ~stado do Minas Go['aos, usando da.
Ilt ribui;áo qUf' lho coaf,ro () art. 4.° daloi n. 4::19. do 281le

telubl'o do 1906, rO~Qlvd CQnVortor om um~ ~Ó mÍ.lta as ea.
ti irail dOM ROXOSmlliloulino O f<Jminino 110 Bairro 1o~ Pintos,
dl4 0111a10 da Chrilltina.

PllI ~cio da Pro~ideDoiQ do Estado dA Mina.s Geraoll, eID
Bello Horbonto, 16 d~ te veroiro da 1909.

D~GRgTO N. 2.4'22 - DE 24 DE PERERE I~O DE 1909

o vioo.P£'o~i.j('nto do Il:stado do Minas OoraoB, USllndo
da (.euLtado QUI) lhe é Ulllor.gllda pelo ~ 4' do art. 57 da
Cln tit ,içA'l Minoir'u. rosolv". para Oflmmemorar li glorio~a
/lata d!) hojo pordoar uo~ I ous João Ignlloio Porolra. Frlln.
oi 00 do P"u l>l. Ri ta Grllcianll. do NIlRoimento. ,lo é Fl!l\oiano
do ('ou vê I. \W'blDo Augu~to 110 Amaral. Fau-tino Rasuado
o José Cordoiro o rasto das penas om oujo oumprimento !le
8oh~m. rm virtU~A ~all deoisões do jU"y das oomarcas de
P,lU o Alcn, Mar de H~sJ&nba, DO'09 d", Boa !l:speI'lI.ulJlJ, La-
vrll fl (a angols. .

P~laeio da Prl'lli !.oocia do Eitado de Minas Geraes, em
Rello H I' iZl)ot", 24 do fd V( roi u do 1909.
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JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão LelI.e ele Magalhãl8 Pifllo.

JULIO FUENO BRANDÃ/'.

Estevão Leite de Magalhãel Pinto.

DECRETO N. 2.426 - DE 16 DE FEVEREIRO DE 1909

DECRIl:TO N. 2.425 - DE 16 DE FEVEREIRO DE 11109

Supprime as escolas isoladas da cidade de Passos

o vico-Presidente do Estado da Minas Goraos, usando
da attribuição qoe lho conforo o lirt. 57 d" Constituição do
Estado e tendo um vista a croação do I(ropo escolar de Pas.
sos, rosolvo, do accorri" com o IIrt. 23. do rl'gulam"'nt~ D.
1.960, de 16 ,io dfzembIo d.J 1906. SuppI'lmu' as OSCOIIlS ISO-
Itldss dllquolh cioa 1('.

Palaeio da Prosidencia d.) Estado do Minas Goraea, em
Bello Horizonte, 16 de fevereiro do 1909,

Crea uma cadeira mixta de imltrucção primaria no. l?g:ar denomi.
nado «Emygdios., districto do Mirahy, do ffilllllCIPIOde Cata-
guazes,

o vice.Presidonte do Estadf) de Minag GorMP, usando
da attribuiçll.o quo lhe confero Q art. 4.° da ItJi n. 439. de :18
do iletombro de 1906, resolve crear uma cadeira t;nixta ~e
instrucçil.() primaria no logar denominado c}<;mygJlos», dIa,
trioto de Mlrahy, do mUDloipio de Cataguuos.

Palaoio dIA Presidonoia do Estado de Minas Geraos, 8111
Belio Horizonte. 16 de tllvorairo do 1909.
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cisomento

.(0:000$000 267:6.')3$810 227:653$810XVI li 1.0

o vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuiçll.o que lhe confere o art. 4.' da lei n. ,(39. de 28
do setembro de 1906, resolve orear uma cadeira de instruo
cção primaria para o sexo masculino em Bom Jesus da Pedra
do lndayá, municipio .1 e ltapecerica.

Palacio da Presidencia do Estado de Mina~ GerMs, em
B~I1oHorizonte, 25 de fevereiro de 1909.

Crêa uma cadeira de iustrucção primaria para o soxo masculino
em Bom Jesus da Pedra do Indaya, município de Itapecerica

DECRETO N. 2.431 - DE 25 DE FEVEREIRO DE 1909

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

Excrciclo de UJ08

N. Rubrica De orça- Despendido Credito pre-

Setima secção da Secretaria do Interior, em Bollo Hori.
zonte, aos 25 do fevereiro de 1909. - Elias Robello Horta. -
Visto. E. Mineiro.

Demonstração do estado da verba n. XVI, ~ 1.0 art. 3.°,
de 14de setembro de 1907, afim de SOl'concedido pelo gover-
no o preciso credito supplelllentar, para cobrir o exoesso
que so deu na mesma rubrica.

JVLIO BUBNO BltANflÃO.

E.st4~ão Lr cf ogal" c.s Pi to.
te ceU o Rrbe R.

OE:CRETO N. 2.430 - DE 25 DE FEVE~EIRO DE 1909

JULIO BUENO BRANDÃO.

l!stevão~Leíte de Mag£'.lhiies P£nto.

DE:CRETO N. 2.429 -:lIg 2.P'[)g l,'.EVEREIRO IlE 1909
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Indulta praças daJl:lriguda Policial

o vice.Prc:sidente do Estado do Minas Geraes, tendo em
vi~ta a lIemonstraçào que a Este ,companha, apresentada
pelo sr. Secretario de Estado dos Negocias do Interior, re.
solve, usando da aoctorização que lhe contere o art. 4:, da
lei 470, de 14de setembro de 1907, abrir um credito sopplo.
mental' da quantia de duzentos e Tinte e sote contos sds.
centos eJcincoenta e tre8 mil oitocentos e dez réis ó. rubri.
ca cSoccorro J Publicas., da mesl!' a lei.

Palacio da Presidencin do Estado de Minas
Bello Horitoote, aos 25 de feveroiro de H109.

Abre um credito supplementar de 227:653$810 á rubrica .Soccorros
Publicos», da lei n.470, de 14 de setembro de 1907

o vice Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attrlbuição que lhe é conferida pelo ~ 4. ° do art. 57 da Con.
stituição Mineira, resol ve, em 110menugem Í1 dat, de hojo.
ind!lltar das penas a que estão ~ujeitas a~ praças da Brigada
PolIciai Antonio José PereiI'a, Elviro Zaeharias AIvares da
Silva, Mpidio Manoel dos Santos o Elias José dos Santo~.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Goraes,
BelIo Horizonte, 24 do feveroiro de~lg09.
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bECRETO N. 2.4S2 - DE25 DE .'EVERÉIRO blt H109

Crêa lima 2.' cadeira de instrucçllo primaria para
na cidade de Mar de' Hespanha

o vi co Prcsidodte do EbtadD do Min~s Geeaes, u~ando da
r..ttribuiçi1o quo Ih(1 contelo o llrt. 4.' da loi D. 439, do 28
do setombro do 1906, rcseJvo errar uu 11 2,' caddrll para o
soxo fominino na cidado dtl Mar do H~SpllDhl/.

Palado da Presidencia do &tado do MiDPS Geraos, (.m
BoIlo Horizonte, 25 de fevereiro de 1909.

JULIO BUENO B.Il.ANDÂ(l.

Este'l'ão Leire de Magalhães Pinto.

DECRBTO N. 2.433 - DE 25 DE }<'EVERIlIRODE 1909

Res1abelece a cadeira mix1a de instrucçl!o primaria do logar
, denominado Ramalhete, municipio do Peçanha '

o vice.PI esidtnte do Estado de Minas Geraes, usando da
attri buição que lhe confeI'o o al't 4.' da loi n. 439, do 211
de tetembro de 1906, rerolve restabelecer a cadeira milta
de imtlucçlio ))lin ar-lIl do Itgtr (,DlJmiudo FaJ1Jalhete, mu.
niClpio do I-cçllnba, ~U~pri[lJldll pelo dcclet() D. 1.353, de 17
de jllneiro dO 1900.

Pb!llCio da Prehldencia do E~tado de
Bello HorÍ1onte, 25 de fe'vereilo.de 19(,9.

JULIO BUENO BRANDÃO,

Estevão Leite de Magtllhães Pinto.

DECRETO N. 2.434- DE 25 DE: }'EVRttEIRO DE 19(.9

llllpprime diversas cadeiras isoladas de instrucção primaria

o vioo,Presidente do Estado de Minas Gllrnos. usando da
&ttribllição que lho cunfero o Krt. 57 da Constituição Mineira,
rpsolve supp!'imü' IiS oa.deil'as isoladas do lOstrucção prima.
l'ia abaixo rOili\;ionlodas, visto não havor popule.ção escolar
snClidonto partl I:lLla m"nutançào:

Do sexo masculino dOE!dil:ltrictos de Bom Jesus do Livra-
J1Jen'n e Rosario dIA Alagoa municipio do Ayuruoca.

Idem do distrioto de Brumado do Parllopeba, munioipio
do homfirr.

Idem ('os distriotcs do Santo Antonio da B<Ja Vista e 8.
João da Ponte, municipio rio villa Brasilia.

Idem do dil:ltricto do Monte li 110, municipio de Cabo
Vordb.

Idem do districto de Cuyabá, munioipio do Caeté.
Idem do dil:ltrict'l de Bom Jesus do Carrego, município

de Cambuhy.
Idem do llhtricto do C, ystaes, munioipio do Can:.po Bello.
Idem do dibtriuli de S. Gothlirdo, muni/lipio do Carmo do

I'lilanabyba.
Idem du dist, icto de S. [<'rancisco de Assis do Panúna,

município de Conceiç u.
Idom do districto 110 PO~til do Pardúna, município do

Curvello.
Idem do dH;tricto de N. S, dIA Gloria, municipio de Dia-

mantina.
IJe'u do dbtricto de Maripá, municipio de Gnarará.
Idem d,) diotl icto da Extremll, municipio do Grão Mogo!.
Idem do di. tricto de Deste~ro, municipio do Itapocerica.
Idem do /tistricto ,10 Itatiayussú. municipio de Itaúna.
Id m do di tricto do MocllIDou, muni iplO de Januada.
Idem dos distr'ict:'1l dO Riu Pardo o Thebas, municipio

de Leop Idina.
Idem dOR districtoR do Camargo, Sumid<Juro, Santa Rita

Durão e S. SebaQtião, municipio de Marianna.
Idem do dlstricto de Solcdado, municipio do Mar de Hes-

panha.
Do lI(lXO feminino do districto do Santo Antonio do Chia-

do!', do ItItsmo municlpio.
Do sexo a culino doa htrictos do Calçá ra, Agua Boa e

Agua Limpll, municipio d Minas Novas.
Idem do distl illto de Concoioão da Extrema, munlcipio

do Montell Claros.
'1IIe d li distrio!os do Antonio Pcreíu. e S. Caetano d~

1d,eàa, moni<:iJlÍo de Ooro Preto.
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Idem do dlstricto de Sant' Anna dos Alegres,
de Paracatú.

Do sexo feminino do distrioto de Canna Brava, do mes.
mo municipio.

Do sexo mosculino do districto de N. S. de OlivHra, muni.
cipiCldo Pyrllnga.

Idem dos districtoR de S. João Baptista do Gloria e S.
R04110. município de Piumby.

Idem dos districtos do Carrapicho, S. Antonio do ltave.
rava o S. Caetano do Paraolleba. mnnicipio de Qooluz.

Idem do dlstricto de 8. Antonio do Olaria, munioipio de
Rio Preto.

Idom do diBtricto de N. S. da Lapa, município do Sabarj,
Idom do districto de Itapanhoacanga, municipio do Serro.
Idem do districto de Burity, municipio de sete LSgo8S.
Idem do districto de Capão Rbdondo, municipio do S.

Francisco.
Idem do districto de Galho, municipio do S. João do CIl'

ratinga.
Idom do districto de Santa Barbara, municipio de S. JoAo

Nepomuceno.
Idem do distrioto de N. S do Gloria, munioipio do S.

Paulo do Muriabé.
Idem do districto do Sant' Anna do Sapé, municipio do

Ubá.
Idem do districto dA E. Santo do Pontal, municipio de

Varginha. creada pela lei n. 1.064, de 4 de outubro do 1860.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraep, em

BeIJe Horiz'lJte, 25 de fevereiro do 1909.

JULIOBUENOBRANDÃO.
Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.435 - DE 25 DE FEVEREIRODEHl09

Converte em cadeira do sexo feminino a mixta de Bom Jesus
da Pedra do Indayá, municipio de ltapecerica

O vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe .Jonfere o art. 4.' dà lei n. 439, de 28
do setembro de 1906, resolvo converter em cadeira do sexo
feminino a mixta de Bom Josus da Pedra do Indayá, municipio
de ltapocerica.

Palacio da Preaidenoia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 25 de fevereiro de 1909.

JULIOBUENOBRANDÃO.
Estevão Leite de Magalhães Pínto.
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DECRETO N. 2.43fi - DE 26 DE I'EVRREIRODE1909

Heconllece a jurisdicção neste I£stado do sr. lWger Casement. no-
meado consul geral da Gran-Bretanha no Rio de Janeiro

o vico Presidento do Estado de MinI!s OCI3l'P tendo (Im
vi~ta a communic~ção con~hntc do Avi~o do Minlsterio dbs
Rd8~õeB Exter'iores, do 19 do corrento mez, do ter sido f'X'
pedido exequatur iI. nomeação do ~r. Roger Casl mont f m
substituição do Chapmlln, para comul genl da Gran B~eta.
nba no Rio de Janeiro, resolve reconhecer sua jurisdicçll.o
noste Estado.

Palscio da Prellidencia do Estado do Minas Geraee, em
Bello Horizonte, aos 26 do fevereiro do 1909.

JULIOBUENOBRANDÃO.

Juscelino Barbosa.

DECR~TO N. 2.437 - m: 26"DE;-FEVRREIRO DE 1909

Ahrc um credito ~xtraor~inario especial de 50:00('$. para cOllstrll-
cçi10 do ppmOlro pavIlhão do « Instituto João Pinheiro» um
Bello HorIzonte. '

o vice.Prosidente do Estlldo do Minas Oeraes usando da
auctorização quo lhA é concedida pelo p8ragrllpb~ unico do
art. 1.°, ~lI. lei n. 44~, do. 3 do outubro do 1906, resolvo abrir
um credito extrsordmano osperbl, de 50,000$000 (cincoenta
contos_de réu;)., pll;ra as dcs1JosbS 8 serem (eltas com 8 con-
strucçao do p~'lmolro pavilh&o do c Instituto João Pinheiro.,
em Bollo HorIZonte, crea~o pelo docreto n. 2.416 de 9 do
corrento mez. '

Palac!o da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
Bello Horizonte, 26 de fevereiro de 1909. '

JULIO BtmNO BRANDÃO.

JusceUno Barbô,a.

D. M.-Il)
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DECRETO N. 2.438 - DE 2 DE MARÇODE 190Q

Converte em cadeira para o sexo feminino a mixta do districto
de Vera Cruz, municipio de Sabará

O vice.Presidente do Estado de Minas Geraep, usando da
attrib:lição que Ine confere o art. 4.0 da lei n. 439, de 28
de setembro de 1906, re~olve converter em cadeira p~r~.o
soxo feminino a JIlixta do districto de Vera Cruz, munlclplo
de Babarã.

Palacio da Presidoncia do E.tado de Minas Goraes, em
BellJ Horizonte, 2 de março de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.439 - DE 2 DE MARÇO DE 1909
Converte em mixta a cadeira do sexo masculino do districto

de Rosario d'AlIiança, municipio de Py.ranga

O vice.Prol!idente do Estado do Minas Goraes, usando da
attribuiçào quo Ibe confore o art 4." da lei n. 439, de 28
do setembro do 1906, resolvo convertor em mixta a cadeira
do soxo masculino do districto de Rosario d'Alliança, muni.
cipio do P yranga.

Palaclo da Presidoncia do Estado de Minas Geraes, em
BeBo Horizonte, 2 de março de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Juscelino Barbosa.
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DECRETO N. ~,440 - DE 5 DE MARCODE 1909

Al'prova os Estatutos da Sociedade Cooperativa Agricola
de Ouro Fino

O vico.Pre~idento do Estado de Minas Geraop, no exor.
cicio da attrihuição quo' lhe é conferida peJo art 57 n. 1
da Con~tiLuiç o, cooslderllndo que so aoha organizall~ do ac.
cordo com II~ legi~laçõe8 fedoral o estadoal 11. Cooporativa
AgI icola do OUl o Fino, rosolvo approvar os rospoctivl s Es.
tllluto~, datados do 24 da janeiro do HJ09, l1ollndo assim re.
conhecida a ASHociaçAo pllr a auforir os bonf1lcioN o/fioiaes
garantidos polo Estlido.

Pal11cio da Presidencia do Estado de Minas Garaos, om
Bollo Horizonte, bOS 5 do março de 1909.

JULIO BUENO BRANDIo.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. ~.441 - DE 5 DE MARÇODl1:1909

Designa o dia 15 de junho do corrente anno para BC realizar nesta
Capital uma eXJlo8içIio pecuaria e agricola

O vice'PI esidonta do Estado do Minas Geraos, de con.
formidad com a auct, rizaçllo que lho concedo o art. 9.' da
lei n. 486, d13 I~ df1 setembro do aono pllssado, resolvo de-
signar o dill. 15 de junho do corrente anno 'para se realizar,
no~ta Capital, uma oxpo.i\ão pecDar ia o agrlcola de IIooordo
com o rf'gulamento approVl'do polo doc. n. 2.083, do II do
sotombro de 1907.

Palacio d Pl'esidonoia do Estado de Minas Gorpos, om
BaIlo Horizonto, 5 do março de 1909.

JULIO BUENO BRANDIa.

Jtueelilto BarfJosa.
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DECRETO N. 2.442 - DE 9 DE MARÇODE 1909

Crêa uma cadeira mixta de instrucção primaria na povoaçllo
do Retiro, munieipio de Santa Quiteria

O vice. Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuiçAo que lhe confere o artigo 4.° da lei n.439, do
28 de setembro de 1906, resolve crear uma cadeira mix!a
de instrucção primaria na povoação do Retiro, municipio de
Santa Quiteria.

Palacio da Presidencio. do Estado de Minas Garaos, em
Bello Horizonte, 9 de março de 1909.

JULIOBUENOBRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.443 - OE9 DE MARÇODE 1909

Crêa o grupo escolar da Villa de Guarará

o vice.Presidente do Estado do Minas Goraes, de con.
formidade (10m o disposto no art. 22, combinado com o art.
45 do rogulamento quo baixou com o decreto n. 1.960, de 16
de dezembro de 1906, resolve crcar o grupo escolar da Villa
de Guarará.

Palacio da Presidencia do 1'.<stadode Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 9 de março do 1909.

JULIOBUENOBRANDÃO.

E,tevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.444- DE 9 DE MARÇODE 1909

8upprime duas cadeiras do instrncçllo primaria

o vice. Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição que lhe conCere o art. 57 da Constituição Mi-
neira, resolvo supprimir as seguintes cadeiras de instrucção
primaria, visto não haver população escolar suClleiente para
sua manutenção: 2.& calleira do sexo masculino da cidade
de Abaeté e 1.&oadeira de egual sexo da oidade de Minas
Novas.

Palaoio da Presidencia do Estado de Minas Geraas, em
Bello Horizonte, 9 de março de 1909.

JULIO BUENOBRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETON. ~.445 - DE 9 DE MAR(~ODE 1909

COllverte em uma só mixta a 2." cadeira do sexo masculino, e a 2,'
do sexo feminino da cidade de Boa Vista do Tremedal

o vice,Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribai~ão que lhe confere o art. 57 da Constituição Mi.
neira, resolve converter em uma só cadeira mixta, a 2.&
do sexo mllsculino, e a 2,& do sexo feminino, da cidado de
Boa Vista do Teemedal.

Palaeio da Preeidencia do Estado de Minas Geraos, em
Bello Horizonte, 9 de março de 1909.

JULIO BUENOBRANDÃO.

E"tevão Le~te de Magalhães Pinto.

•



•
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DECRETO N. 2.441}- DE 9 DE MARÇODE 1909.

Restabelece a Recebedoria de Dores de Guaxllpé, supprimintlo
o ponto /lscal do mesmo nome

O v~ce'!,~esidente do E'lt>l.do do Mina!; Garaos, uaanrlo
daR attrlbUlcoeR que Ino coorare o !irt. 57 tia Constituição
do E~tado. resolvo l'o)~hbeloeor a rel}obedoria do Doros de
GUl:lXupé, sob o regimoa dli legislaçã:> em vigl)r com hdos
os pontos tio vigias sub >rdinados ao ponto liscai do mesmo
nome, que dca oxtincto.

O Saeret,riC! de Estado dos Nc)~ocios das Finanças assim
o tenha entendido e o taça executar.

Palaci.o da Presidencia do Estado de Minas Gorao(l, em
Bello Horizonte, 9 de março do W09.

JULIO BUENOBRANDÃO.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.447 - DE 16 DE MAR:;O DE 1909 .

Crêa o grupo escolar da cidade de São José do Paraiso

. O vlc). Presidente do Estado d., MinaR Garaps, do contor.
mlda te com o dl~posto no '\rt. 22, c"mbina:io com I) art. 45
dorc~ula'llento flua baixou com o l1ect'etn n. 1.1)50, de 1611e
dezembru do 1906, re;wlva crear o grupo e~eolllr da cidade
de S. Josó do P ••raíso.

Palaeio dll. Pr,1sidilneia do Est"tlo de Minas Goraos em
Be1l0 HorizJDte, IG de mar.;o de 1909. '

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto .
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DECRETO N. 2.448 - DE 16 DE MARÇODE 1909

upprime a cadeira do sexo masculino do Desterro. do Desembo-
que, municipio de Sacramento, e converte em mata a do sexo
feminino.

O vico.Presidente do gstado de Minas Goraes, usando
da attribuição quo lhe oonfere o art. 57 da Constituição Mi.
neira resolve tluppriroir li. earleh'a do ROXO masculino do
Desto'rro do Desemboque, munioipio dO sacram~nto, o con-
verto om mixta a do sexo feminino do mesmo dlstricto.

Palseio da Prosidencla do Estado do Minas Goraos, em
HolIo Horizonte, 16 do março do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.449 - DE 16 DE MAR,QODE 1909

Rl'conhece a jurisdieção neste Estado do sr. ba.r1Io J"erdi!lUnd von
Nordentlycht, conslll da Allemunha no RIO de JaneIro

O vice Presidente do Estado dê Minas Gorae.s, tendo o~
viBta o aviso do ministerio daR ReJ!loões ExtarlOr!lS' n. :1.
de 8 do corrente, de t~r sido expolhdo exoquatur a nomea.
ção do sr. barão Ferdinand VODNordenf1ycht, para consul
geral da Allemanhll. no Rio de Janeiro, resolvo reconheoel'
tiua jurisdieção Dcste El!tado.

Palacio da Prosidoncla do E~tado de Minas Geraes, 13m
BolIo Horizonte, 16 de março de 1909.

JULtO BUENO BRANDÃO.

Estevão Le£le de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.450 - DE 16 DE MAR(,~G DE 1909

Supprime a cadeira do soxo masculino de S. Francisco do Assis
da Ponto Alta .• ~unicipio do Sacramento e converte em mixta
li. do soxo [oIDlmno.

o yico Prosidente do Estado da Minas Goraos, u~ando
da. attrlbOlção que Ibe confere o art. 57 da Constituição MI.
nOlra,. re~olvo supprlmir a cadeira do sexo masculino de S.
FrancIsco do AsSis. da Ponte Alta, municipio de Sacramento.
e .converter em mata a do sexo feminino do me8mo dis.trloto.

Pala cio da Pl'osidoncia do Estado de Minas GAraes Om
Bailo Horizonte, 16 do março do 1909. '

JULIO BUENO RRA DÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pi.nto.

DECRETO N. 2.451 -. DE W DE MARÇO DE 190H

Suprimo. ~ ~adeira do s~x.o masculino do AlJbadia dos Dourados,
m~~lclplO de PatroCInIO. e converto em mixta a do sexo fe-mInIno.

o ~ice:PresidoDte do Estado de Minas Goraos, usando
da.attrlbUlcão quo lbo confero o art. 57 da Constituição Mi.
nelra, resolve supprimir a cadeira do sexo masculino do
Abba~la dos Dourados, municipio do Patrocínio e converter
em mlXta a do 8(>XO feminino do mesmo distric'to.

Palaei,o da Presidenoia do Estado de Minas Gera0?, em
Bello HorIZonte, 16 de março de 1909.

JULIO BURNO RRANnÃ,J.

K.ftel;rio Leite de .',1<1[/1/1hiies Pinto.
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DECRETON. 2.452 - DE ](i DE MARÇO DE 1909

Suprime a cadeira do sexo masculino do districto do Santa C,U7.
da Chapada, municipio de Minas Novas.

o ~ia~,Presidente do Estado da Minas Gorae~, usando
da attrlbuhão que Ibe confere o art. 57 da Constituição Mi.
noira. resolve Bupprimir, por falta de população escolar para
SUIi manuteDçãl', a clidoira do sexo masculino do districto de
Santa Cruz da Chapada, municipio de Minas Novas.

PlIlacio da Presldencia do E:3tado do Min'18 Garaos, om
Bollo Horizonte, 16 de março do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Esteviio Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.453 - DE 16 DE lIIARÇ) DE 190!J

Transfere par,!- a E~taç1ío de Carvalho~, mUllicipio de A,\'lll'llOCU.
:t cademt InJxta (le Gllapiara do mesmo mlluicipio

O vice-Presidento do Estqdo do Minas Goraes. no exer.
cicio da attribuiçflo que lhe é conferida pelo art. 57 da Con-
stituição Mineira e 1\0 conformidado com a loi n. 439, de 28
do setombro de 19.°6. resol ve transferir para a Estação de
C~rv~lhos, no m.unicipio de AyaruoÜ!l, a cadeira mixta do
dlstrlcto do Guaplara, do mesmo municipio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraos em
Be/lo Horizonto, 16 de março do 1909. '

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estel'áo Leite de Mnllalhries Pinlo.
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DEORETO N. 2.i54 -DE 16 DE MARÇODE 1909

Con'verte em mixtu ll. cadeira do sexo feminino do districto de S.
Gonçalo do lbituruna, lllunicipio do S. João d 'EI-Rei

o vioe-Presidento lio gtltado do Minas Garaos, usando da
attribuiçll.o quo lha confc3ro o Krt. 57 da Constituiçl\o Minoi.
ra, rosol vo con vertor om mixta a oa 'loira. 110 soxo fominino
do di~tricto do S. Gonçll1o de Ibituruna, municipio do S. Jolio
d'EI-Roi.

Palacio da Prosldoncia do kstado do Minas Goraos, om
BaIlo Horizonto, 16 do março do 1909,

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magàlhães Pinto.

DECRETO N. 2.455 - DE 16 DE MARQODE 1909

Crêa uma cadeira do sexo masculino na povoação - Espirito Santo
do Dourado - municipio de Pouso Alegre

O vico.Prosidento do Etltlldo do Minas Ooraos, usando da
attribuiçll.o qUR lho oonraro o art. 4.' dll. loi n. 439, do 28 de
~otombro do 1906, rosolvo crtlar uma cadeira lio soxo ma~cu.
lino na povoação g'pirito S.lOtO do Oourado, districto do
Sant' Annu do l:!apucahy, municipio do PllUSO Alegra.

Palacio lia Prtlsidenci l do E tado do Minas, om Bollo
Horizonto, 16 do março 110 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Ptnto.
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DECRETO N. 2.456 - DE 16 DE MARÇODE 1909

Converte em cadcira do soxo masculino a mixta do S J01l0
do Gramma, municipio de S. Domingos do Prata

O vioo-Presldonto do E~tado fio Minas Oaraos, usando
ti attrlbuição que lho contora o art. 4 o da loi n. 439. do
2 do sotombro de 11)06, rosolva /'onvorter ero oalioira do
P~X'" lIRculi[lO 8 mixta do S. JolI.'J do Gramma, municipio
do S. Domingos do Prata.

Plllacío da Prosidon~ía do ERtado do Minas Goraos. em
Bollo Horizonto, 16 da março do 190\1.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N.2.457-DE 16 DE MARQODE 1909

Crca uma cadeira do instrllcção primaria para o sexo masculino
no l1istricto do Santo Antonio da Colllmna, mllnicipio do Pe-
~anha

o vicl). Prosidento do Estado de Minas Gcraos, usando
da lIttribnicllo quo lho contore o art. 4,' da loi n. 439, do 28
dI' Sl'tom bro do 1\l06, rl~solvo crl'ar uma ca.deira. de instruo
c,ào primaria para o RPXO maFculino no districto rio Santo
AutQni(l fia l~olumna, munictpio do Peçanha.

Palacio da PreRidoncia do gltadn do Minas Goraos em
Rollo Horizonte, 16 do março (1e 1909. I

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevrio Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.458 -DE 16 DE MARÇODE 1909

Rest.ahelece a cadeira do sexo masculino do logar denominado
Figueira, municipio do Peçanha

O viM Presidente do Estado de Minas G~raes, uSBndo
da attribuiç!lo quo lhe confere o art. 4: da 101 n. 439. de 28
de sotembro de 1906,resolve restabelecer a ca~e.ir~ do sexo
masculino do 10gar denominado Figueira, munlCl{llo ~o Po.
çanha, supprimida pelo dec. n. 1.353, de 17 do Janeiro de
1900.

Palacio da Prcsidenoia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonto, 16 de março de 1909.

JULIOBUENOBRANDÃO.

Estevllo Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.459 - DE 16 OE MAltÇODE 1909

Creu o grupo escolar da cidade de Sunt.a Rit.a do Sapucahy

O vice.Presidente do Estado do Minas .Geraes, do con'
formidade com o disposto no art. 22, combmado com o art.
45 do regulamento que baixou oom o dec. n. 1.960, de ~6 do
dezembro de 1906, resolve orear o grupo esoolar da Cidade
de Santa Rita do Sapucahy.

Palaaio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, em
Bello Horizl)nte, 16 de março do 1909.

JULIOBUENOBRANDÃO.

E.~tevão Leite de Magalhnes Pinto.
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DECRETO N. 2.460-DE 16 DE MARÇODE 1909

Créu uma cadeira de-Oinsirucc,:ão primaria para o sexo masculino
no district.o de Vcra Cruz, municipio de Sabará

o vice.Preijidento do Estado de Minas t3oraes, uSBndo da
attribuição que lho confero o art. 4.° da loi n. 43\>.do 28
de setembro do 1906, resolvo crear uma cadoira do imtro.
cção primaria para o sexo masculino no dlstricto de Vora
Cruz, municipio do Sabará.

Palaoio da Presidencia do I~stado de ]\finas Geraes, om
Bello Horizonte, 16 do março do 1909.

JULIOBUENOBRANDÃO.

Estevão Leíte de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.461 - DE16 DEMARÇODE 1909

Créa uma cadeira de instrucc,:iJo primaria para o sexo feminino em
S. João do Gramma, municipio de S. Domingos do Pra1a

O vioe-Preeidonte do Estado de Minas Geraes, Ils9ndo
da attr ibuição que lhe confero o ar-t. 4.° da loi n. 439, do 28
de setem bro de 1906, resolve arcar uma oadeira do instruo
cção primaria para o seIO feminino om 8. J()lio do Gramma,
munioipio de S. Domingos do Prata.

Palacio da Pre5idencia do Estado de Minas GHlies, fm
Bailo Horizonto, 16 do março do 1909.

JULIOBUENOBRAN!lÃO.

E,tevão Leite de Magalhães Finto.
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DECRETO N. 2.462 - DE 16 DE MAl'tÇODE 1909

Converte em cadeira do sexo femininoj a mixta da Piedade do Retiro,
municipio de S. Gonça o do Sapllcahy

O vice. Presidente do Estado de Minas Geraos, usando da
attribuiçlt.o quo lhe contere o art. 57 da Con.tituiçll.o Mineira.
resolve converter em cadeira do F exo f£>u.inino a mixta do
dilltricto de Pledado do Retirr, munioipio do 8. (jllnça10 do
Sapucahy.

Pall/.cio da Presidenoia do Estado de Minas Geraos, em
BeBo Horizonto, 16 do março do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.463 - DE 16 DE MARÇODE 1909

Crêa uma cadeira mixta de instrucçil.O primaria, na povoação
~RuncMlo:t, municipio de S. Antonio da Jacutinga

o vioo- Prosidente do Estado do Minas G( rIlOS, usando da
ath ibuiçllo que Ibo confere o IHt. 4. u da lei n. 439, de 28 de
sotem bl o de I\106, I esolve arcar uma cadcir a mix\a do instruo
ação prImaria na povoação eRanohão., municipio de S. An.
tonio da Jllcutinga.

Palacio' da Prosldoncia do E~tadl) do Minas Geraop, 16
de março do 1909.

JULIO BueNO BRANDÃO.

E&tevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECR ETO N. 2.464 - DE 16 DE MARÇODE 1909

I1pprime a cadeira dO sexo masculino do distncto de Oliveira do
Itambé, mllnicipio da Concciçllo, e converte em mixta a do
sexo feminino.

~ vice.Presidente do Estado de Minas Gerll.e£l, usando da
attrrbnl(ão quo Ibo flonfcrll o art. 57 da Comtituição Minoi.
rll, re~olvc ~upprimir a cadeira do sexo masculino do distri.
eto de Olivora do Ihm 1é, m uDlcipio da Concfiçllo, e C(ln
verter em mixta a cadoira do SOlO feminino do mcsmo dls.
tlicto.

Palacic da PHllidcncia, em Bello HOIÍ1ontr, 16 de março
de 1909.

JULIO BUENOBRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DRCRETO N. 2.465 - DE 16 DE MARÇODE 1909

'upprime a cadcira mixt~\ .do di81ric~ô do Conceiçllo do Rio Manso,
mlll1lClplo de Diamantina

o vico.Presidente do E~lado de Minas (}( faes usando
da Ilttribllição qUll lhe conforo o art. 57 da CODstituiçãO Ml-
neira, IeHolve Ilupprimir a eadeil a mixla do dil>tricto de Con.
ceição do Rio Manso, municipio do Diamantina regida pela
professora d. Ga bliella Pires Rabello. •

Palaoio da Presidencia, em Bello Horizl nte J6 de março
do 1909. '

JULIO BUBNOBRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Plnta.
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JULIO BUENO BRANDIo.

E,tev~o Leite de Magal1l6H P.to.

DIWRETO N. 2.1ü8 ...: DE lü DE ~IARÇI) Im 1909

D. M, - II

SlIVI'I'Í1l1C11 cadeira do sexo masculino uo dlstricto de Bal'rll
do Ponta!, Dlunlclplo de Arassnahy

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leit~ de Magalhães Pmw.

DECRETO N. 2.469-DK 16 DE ~I.\.RÇO DF: 1909

'upprillltJ a cadeira do sexo Illascullno do districto de S. Francisco
do SaBes, municipio de Carmo (\0 I"ruc!a!, o convorto UIlI mixta
a do soxo feminino.

o vice Presidente do Estaio do Miuas (Jorao F, r.Hn~oda
a~tribuição quo lho conler.1 o art. 47 da Con8tltuiçllo Minoi,
ra, rewlvo lIupprimir a cadoira do soxo masculino do dlstri.
elo do S. Francisco de S~lIeR, munictpio di! Carmo do Fru.
o~L o converte em mixta a do soxo feminino do mesmo
dletrlcto.

Palaolo da PrcBidenllia, tlm Bello Horizoot~1 16 de marto
de (Q09.

~ !ico.Prosidonte d.) Estado de Minas Geraos, usando da
attrlbuH,)ã!>quo lho coof ro o art. 57 da Constituição Minei.
ra, reEolve supprimir a csdeira do Bl'l:O maEooltno do distri.
eto do Barra do Pontal, municipio de ArasBuaby visto nll.o
haver população .oscolar su:tricicnto para Bua m~nutcnçllo.

Pa1acio da Prosidl'ncis, em Bello HorizoDte !6 do ço
1009. •

::;lIVIJI'ime as cadeiras do sexo masculino dos districtos de Piedade
dos Geraes e S. Luzia do Rio Manso, municipio de Bomflm

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

JULIO BUENO BRANDÃO.

E~tevão Leite de Magalhães Plnto.

O vice.Presidente do Estado de Minas Goraos, usando d
attribuição quo lhe conlere o art. 57 da Constituição Minei
ra. resolve fupprimir aR oaddrlls do SPllO maRculmo dos dia.
trictos de Piedade dos Geraes e S. Luzia do Rio Manso, mu.
nicipio de Bomfim.

Palacio da Presidencia, em BeIJo Horizonte, 16 de marco
do 1909.

DECRETO N. 2.467 - DE 16 DF, MARÇO DE 1909

JULIO BUENO BRANDÃO.
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DECRETO N. 2.4fifi-DR 16 DF, MARÇO DE 11109

O vice.Presidente do E&tado de Minas Goraes, usando
da attribuição quo lh~ confl~re o art. 57 da Constituidlo Mi.
noira, resolvo supprimir a cadeira do soxo masculino do
districto do S. José da Pedra Bonita, municipio de Abro
Campo, o convorto em mixta a cadeira do sexo feminino do
mosmo districto.

Palacio da Presidencia, em Bello Horizonte, 16 do março
do 1909.

Supprime a cadeira do sexo masculino do districto de S. José dn
Pedra Bonita, municipio de Abre Campo, e converte em mixUl
a do sexo feminino.
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DECRETO N. 2.470 - DE 16:DE MARÇODE)1009

. d' do sexo masculino do districtot de S.
Converte em J~i~tdO ap~~af~~~ municlplo de Rio Pardo C ~

E t d d Minas GeraeB, usando daO vice-Presidente do fj a o te 57 da Constituição Mi.
attribuiçlio que lhe confere ~~~t~ a cadeira do 1l~:XOma.s.
ne~ra, rlSo!ve iCtonVdertser J~r:o do Parailo, munlcipio do RIo
ouhnu do dlstr (; o e •
Pardo. G s em

Palacio da Preeidencia do Estado de Minas erae,
Bello Horizonte, 16 de março de 1909.

JULIO BUENO BRA.NDÃO.

Estevão Leite de .M~oalhães P'nto.

DECRETO N. 2.471 - DE 18 DE MARÇODE 1901}

" . :, t . de illlltrucçllo primaria I!0 logar denom!:
Crl!u unlll. caoeua mlx da. t . to de Conceiçlloldo RIo Vtrde, lllUDlnado .Contenoas», IS rle

cipl0 de Aguas VirtuosaS. I" ,

E t d d' Minas Ger ael:, mandoO vice-Presidente do s a o e.. o d 1£1 n 439 de 28
da attribui<;àOd qu~~~~e r~Os~~~IeeC~(a:;' u~a ~adeir~ mi~ta ~o
de Bet( m bI o . e , r denominado cCont( ndal~, dls,
instluc~lio pIlm.arliill dno if!~Hde municipio de AgUll1l Vir.ti icto de Cunctl<; o o ,

tuosaa. ,
Palacio da Pruid(;ncia do Estlldo de MiDIlIl Gcues, em

€lUo I:lIJII2.1nt(', 18 de JLIlI ço de 1909.

JULIO BuJt)lO BRANDÃO.

&treMo Leite de Magalhães Pinto.

, \.-

DECRETO N. 2.472 - DE 19 DE MARÇODE 1909

Concede ao coronel f1oracio José Lemos ou li Empreza quo elle
organizar, o privilegio para estabelecer no Estado a illdustria
de conservação oa carne por meio de frigorlllcos.

o Preddente do Estado de Minas Geraep, auctorizado
pela lei n. l4tl. co ~6 de Julho do 1895, dccrota:

Art. 1.' E' concedido ao coronel Hor aciu José Lemos,
ou iJ. Empreza quo organizar, privilegio, durante o prno
improrcgavel de 30 annos, para lundar em pontos conve-
nientftl lle~te E~tado um ou mais estabelecimentos indus-
triaes debtinadotl a abater gano 'I' acoum, flUlno (J lanigero,
oonscrvar a carDe pelos proeessoll frigoríficos c, ncste esta.
do, v( ndcI-a ou expor'ta1.a.

.Art. 2.' No respectivo contracto, que devClÍl ser assi.
gnado no prb zo mlllimo de 15 dias, sorlio estipuladas IIS
clausulas desta conccssão, tlcando entendido quo o criador ou
negociante contlnúa a ter pleDa liberdade para exportar o
vendor o seu gado, onde lhe convier.

Art. 3.' Durbnlc o puzo de~to privilegio-que nlio com-
prebende 1111~abIicbB qUb o conceSSlonllrío fundllr para apIO'
vlitllmento da matclla pl'in a da industria pastoril-l não
aellio c(Dcedld,s (utn s prlvilegios de egual naturcza.

Art. 4.' Este priviltgiu I ão pode C'ppor,se ao descn-
volvimento d l:l P( qU('Dllll industrla9 tlíngulues do mesmo
genHo, qu já exibtam ou venham a crear-se oom modestos
capitacs.

Á, t. 5.' Revogam.se Il disposiçõcs em contrario.
Falseio da Pfesidencla do Estado de Min s Geraos, cm

Bello HoI'izonte, 19 lle ma'rço de lil09.

JtILIOBOho BR.U(Dlo.

Jtuoekno Barba
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DECRETO N. 2.473- DE 20 DE AlAHÇO DE 1909

Crêa um Gabinete de Identiflcaçilo e de Estatistica Criminal

O vicc-?rcsidllnte do E. tado do Mi(l~R nllrllr~. ~l~llndo
da attribuiçll.o ljuo lho co I'tJ/'" o !Ir • 57 da Con~tltlll Ao do
Estado e par ••. pxecu<;li') do art. 7. o dI' lei n. 445, llO 3 de
outubro de 1906, decreta: .' .

Alt. 1.' Fha crelld", annoro á S~c~l'tarla. d~ PohCla, um
Gabinete do ldontlllcação e lIe E:ltatltltlca CnmIDal i

Art. 2' Serão identificados os individuos presos:
a) em flagrante delioto i . '
b) por de~pacho e mandado d~ prull.o preventiva i
c) por f entença condemnatona i
d) por despacho dr\ pronuncia;
e) por contravenções reCerentes ao uso de nomos sop.

postos, vadio!', capooiras o caftoDs - .
Exceptuam se os casos do pri.ões admi?i.slrativas o d!B.

ciplinares, de dotenção possoa}. crimes POhtlCcS, adultono,
divorcio o outras contrlivençofP.

Art. 3.' Far.so.á a i(h'ntJtlcac~o rêUnindo-se em uma
ficha a imprOEsAo das extromida cs d'gitllCS das mãos, a
photographia de flonte o de pl'rtll, Il qUl>hficação o descri.
pçilo da pessoa. A classitlca~ão das fic1Jas terá por bllSO 8
imjlrc~sAo das extremHades digitlles segundo o sy~tolI)a
Vucetiok. .

Art. 4.' O pessoal do Gabinete const~n~ do um dlre-
ctor um encuregado do serviço do cstatutIca o -tres au-
J:i1iàros, sondo um para a o. tatistica o dois para idl'ntifica.
çilo, o um photographo oontractado.

Art. 5.' Os voncimentos sorão :
Para o diroctol', o correspondento ao de choCo do ~ec.çlio

da Socretaria do Policia, pua o encarregado da estatlstlc8,
300$000 e para cl1d" auxiliar, 150$000 mcnsaes.

AI t' 6.' As nomea~õe~ do dirrctnr o 'o rncarregado
da l'l,tatistica ~erão t'Oltas pelo Preeidento do Estado e as dos
domlloH Cunccionllrios pelo Chefo ao Policia, ptldendo sor
lIprOveitlldo8 os actulleil CanrcionaJios contrllctlldo6 da ?o.
crO\11Iia da Policia, cabendo.lho,,",nosto caso, os propl'los
vencimentos e mais uma grlltitlcl:.ção llddicio~al corrospc~-
dento a ditJoronça que faltar pua os 'Vonclmentos comI-
gnadoR nosto decreto. .~

Art. 7.' Este decroto (ntrará em vigor desde a data
do sua publicação.

Palaeio da Pro.ide:ncia do Estado de Minr s Geraes, em
Bollo Horizonte, 20 de março de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

ll,tevão LeUe de Magalhães Pinto.
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DECREfO N. 2.474 - DE 23 DE MA.RÇO!lI': 1909

Conyerte em mixta a cadeira do scxo feminino de Alllança,
municipio do ltabira

O vice.Presidente do Estado de Minas Goraos, usando da
attribuiçll:o quo lhe conCoro o art 4.0 da lei n. 439, do 28 de
sotombro do 1906, resolvo convortor om mixtQ a cadoira do
soxo fominino dO Alliança" municipio do Itabira.

Palacio da Presidencia do Estaio de MinIS GílraoB em
Bello Horizonto, 23 de março do 1909. '

JULIO BUENOBRANDÃO.

Estevão Leite de M'agalhãelJ P nto.

DECRETO N. 2.4i5 - DE 23 DE ~fARçOnE~H)09

Crêa uma cadcira do inst.rucçlo primaria para o sexo masculino
no hairro denominado Ilerberia. da cidade de POllRO Alto

O vico.Prosipento do Estado do Minas Goracp usando da
attribuiçã'l quo 1110conrero () 3rt. 4.° di lei n.' 439 de?8
do setombro do 190B,-rosolvo c~o;.r uma cadeira do instru-
I)ciio primaria para o s~xo masclllino no' t'u'ro denomiD!t10
li rboria, da cidado do Peuso Alt .

r'ill.cio da Prrsidencia do E.tado do Minas G?ruof', em
Hollo Horizont(J, 2ldtl mal'Co ti! 19(.9.

Jr.LIO RUE:>; J BIUNOAO.

E"tet'ão Le te de Jfll'}nlhães Pi/l(o.
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DECRETO N. 2.476 - DB 23 DH MAROO DB 19o9

Crêa uma cadeira mixta no lagar denominado -Tavares, dis tr1cto
d!! cidade do Pará

o vioo:Presidente do Estido da Minas Garaes, usando
da attribniQão qua lhe con(or,1 o art. 4.° da loi n. 439, da 2a
do setombro do \906, rosolvo oroar uma clldoira mixh de
instrucção primaria no lagar danominldo- Tavares, distri.
eto da cidado do Pará.

PlIlacio da Presidenola, em Bollo Horizonta, 23 do março
da 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão L'!lte de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.477 - DH 23 DE MARÇO DE 1909

Crea ullla cadeira mixta no logar denominatlo-Barreiro. districto
de Bicas, municipio do Pará

o viC'l.PI'09Identa do E~tado de Minas Goraml, usando da
attribui"ã'1 que lho confere o art. 4.° ita lei n. 439, do 28
de satembro do 1006, rosolve craar uma cadeira mixta do
instrncção primarill no logar denominado Barreiro, districto
do Bicas, municipio do Pará.

Palacio d" Prosidencia, om Bailo Horizonte, ..23 de março
do ~909.

JULIO BUENO BRANDÃO., ,
Estevão Leítejde Magalhães Pinto.

1m-
DECRETO N. 2.478-DR 23 DE MARÇO DH 1009

Créa um~ cadeira mixta do instrur:ç1!o primaria na cidade
. .de" Ponte Nova

o vioe.P-rosldente doE~tado do Minas GaraM, usanio da
,tt"lbuiCão que lho oon(dr" o art. 4: lia lei n.439, de 28 do
setembro de 1906. ro~olvo CrilQr uma cadeira milta do instruo
oçlo primaria na cidade do Ponte Nova.

Palaoio da Pl'esidenoia do E~ta io de Minas Gorae3, om
Bailo Horizonte, 23 do marqo do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.479 - DE 23 DlI MARÇO DE 1909

Crea uma cadeira de instrucçl10 primaria para o sexo feminino
. na cidade do Pará . .

o vice.Prosidente do Estado do Minas Geraos. usanelo da
attr!buiçlio que lhe confero o art. 4: da loi n. 439, do 28 da
8otembro de 1906, resolve crear uma cadeira de t{Jstrucp!o
primaria, para o sexo feminino na cidade doPará. .

PaJaeio da Prosidencia do Estatfo do Minas Geraes, em
Bello H()rizonto, 23 do marQo do 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.



Es'el):i.o Leite de ,J['rgalhaes Pin(o

JULIO BUENO BRANDÃO,

Estevão Leite de Magalhaes Pinto.

DECRETO N. ?483 -DE 23 !lE MARÇ) DIl: 1909

JULIO BUEN) I3RANOÃ l,
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Crea uma cadeira de instrncção primaria do seXO nuscnlino,
na cidadu do Entre Rios

DECRETO N. 2.482-DE 23 DE MARÇ) DE 1909

o vice. Presidente dJ Estad'J de Minas Oerael, nsg,ndo da
attrlbnição quo lhe contara o art. 4.0 da lei n. 439, do 28
de Botomb~o de 1906, rosol ve croar uma cada 'ra do lnstru
cçAoprimaria para o soxo masculino, na ciJado do E'ltro
R108.

Palacio da PreBidoncla do Estado do Minas Geraos, 23 de'
março de 1909.

CreR lima cadeira mixta de instrucçllo primaria em .Pinheiro.,
municipio de Diamantina

o vice Presidento do Estado do MinM Ot3ra~s, u,an 10 eta
attribuição quo lho conforo o 8rt. 4,° d, loi n. 4l9. do)28 do
setembro do 1906,'Nsolvo C'OII' Il'Da c!ldeirJ. mittl do in'
strucção primaria om c?inbolro,. d'st'icto lO S. 'oil,') dtl.Ch l'

p1d8, munici;>i) de Diamantioll. l":~'J
Palacio li>i Prosil~ncil li) E,tado ete M'n1S Go a~s. 23 l.l

março ,lo 1909. .

llECRlno N. 2.481- DE ~3 DE "ARÇO DE 1909

JULIO BUENO BRAN!lÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto,

Crêa o grupo escolar da cidado do Ponso Alegre

Crêa o grupo escolar da viJla de Poços do Caldas

o vice presldento do Est~do de Minas Geraop, de con.
formidade com o dlspo~to DO aft. 22, comhin~do com o ~rt.
45 do rO~Ll3mento quo baixou cr,m o dec. D. 1.950. do.16
do dezomb:o do 1906, resolvo CTcar o g •.upo (SC' lar da vllJa
do Prços de Oa Ida~.

, Palacio da PresidaDe'a do Estado do M;oaB Oerac!', 23 dI)
março de 19t!J.
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JUL'O Bllf;'(O RIU.NUA. '.

DECRETO N. 2.4€O - DE 23 DE MARÇO DE 1909

O vice Presidente do Estado de Minlls Gera£'s, de con.
formidade com o dIsposto no 8rt. 22, combioado com o art.
45 do re~ulamento que baixou com o dec. n. 1.960, ~e 16
de dezembro de 1906, resolve orear o grupo csrolar da cidade
de Pouso Alegre.

Palacio da Pcesidencia do Estado de Minas Geraes, 23 do
maroo de 1909.
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DECRETO N. 2.48t-DE 24 DE MA.RQO DE 1909

Altera o plano de uniformes dos officiaes e prava~ da :Brigada
Policial

O vloo.?ro~idonto do E~t'\do dO Min~q Gor 'IS, nsa'nrlo
da attribniçlto que lho oonfore o art. f)7 dll CO:lstit liçii),
resolva liotnrminar qllO no plano do unifJrmos d()S orttcilif!B
o praças d!1 Rri~a<ta Policial. appr.wad 1 p'llo Oo~. n. UIB,
do 3 do junho do 1901. se faç\m as alt"raçõos qao com ('Btn
baixam, asügaadas polo Socrotario do Eit:l.do dos No!Cooios
do Interior.

Pllhoio da P"osidenoia'do gita. t'l dI) Minas Geraes, em
BeIlo Horizonte, 24 do março do 1009.

JULIO BUENO BRA.NDÃO.

E&tevão Leite de Magalhães Pinto.

Alterll~õe", elo plu,no ele unirol",ne'il parl~ n
Rri::;alll~ P()lIeittl, n 'Iue ~e ."erere o deere-
to n. 2.4Soi, t1estl~ (hltll.

PARA OS OFFICIAES EFFECTIVOS

1•• uniforme

Kepi com pennaoho, dolrnan, dragonaR. calça de panno
co~ sotaoho dourado, ltlVaRb.anca~ de pollica ou camurça,
tahm do rotroz, o~p \da, fia!for d )orar!.IJ, hotinas protaq in.
teiriça~ do pollica ou do verniz, saltoirao, cottlarnos de ca.
vallinho da RUiSi!\' o esporas, quando a oavallo, polainas.

2•• uniforme

Kopi\ dolman, platinas, calça do plnno, talim do rotroz,
luVaR hr4ncas dI) oamurça ou tI1 d, E~o"Rsia, botioas protas
int91riçls do po\linll. ou de bazerro, s!\lteirll.s, coth arnos e
esporas, ql1ando a' cavallo, polainas.

-11. -

8.° uniforme

Kopi oom oapa do brim branoo ou de IJrim PruBiano
ou 8~rn olla, tunlca de panno ou do bri n prus liano, c Ilça do
p nn), di brim branlO ou de brim prUlsiano, esparia, fiad)r
e talim de oouro, luvas branca~ do fio da EscosiÍa, batinas
pretas inteiriças, salt3iral, oothurnos o espor.is, quando a
oavallo,

4.• 'Uniforme

Kopi com oapa de brim pru~si:mo, calça e tuni,,~ da
mOlma fllzenria, espada, fiador e talim do OOurJ, lu ViS bran.
'O do tL) da Esoossia, b()tinas prot<ls intoiriça.s, salt~iras,
oothurnos o ospora, quan to a oavallo,

Especificação

KEPI

DOrpanno kaki, tendo OmO,9de altura na fronte e OmO,12
M p~ to posterior, capa de ogua I diametro da cabeça, cinta
do pa'1no garanco, d'l Orn,05 do alttlra em toda a volt~; c()n-
tornando a cinta,n \ parto suporior. tantas t.rancas dou-
radas do OJJ,OO~do 1ti ~ara, dis postas p ~rallolamente, qu ,nta
o~ accessos de postos já obtiJos; OI qu' ('tos ~uaraellidos do
tresd~s m(lsmas tri\nças. tontio o fundO da. cópa um onfeite
dtq roflridys trancas om tro~ ordons parallolas entre si. for-
nnnfi1 qllltro volt'ls.-N'l fronto, bom no contl'o da cópa e
~~bro as trançaq horizontaos o verticaes, fi(larll.o : para in.
r ltarit, duas c\rabinas crundas, de metAl branco de
Om,OI de com primonto com as bocnas para cima o os bioos
,\a ~oleil'aq P Ira fóra; para c!l.vallllria, duai ospadas do
m'srno !Dotal o dim)n II)OS cruz tdas na mosma conformidade,
(Olt,) os cOP's llu'a f<ira; plra o ostado-maior, um\ eBpltora
llrmillar do motil br\nnn do OOO,O!d' diamotro, eneimados
d 1I1I1 disco de fórma. C1nvclCa do 000,02 do diamotro. ten.
d) um pont I brl!.nco no centro da superficio, dois fil~teil
cir~ula'o i <to Om,OH do larg ara do coros oncarnada o
IIzul ultr,lIn,r, os\a n'l. parto mc:tiltn\ o aqulllla nll ex-
torfillj pala ,to Rola. dobru,d\lo o otlvcrnizada do preto, 1l0xi-
01 o eom 0:0,05 do lar~urA n) moio, tondo na parte ~upo.

ri,)r Ilm l .iu~u\ir, dI du \s tiraq d, couro envornizado, do
Om,OIdo Ia.ri!u~.! Ci>mdoas p \ssadoros, o prosa nos extromos
pn <t )IH b)tõ H P)l u 'ln)s do uni lorma o sobro esta. dous
oP:1ÓH do~r.\iIls om fóroo, de tranças de Om,005 de diamo-
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tro, com duas corrediças, e pres03 pela me,ma fórmaj top
de pennas azues e encarnadas, inclinado para frente com
chorão, tendo uma haste de metal oom uma rosoa par
ser Iltarrllchada a uma pequena poroa ooUooada na parte
iClterna da cópa. bom no oentro da fronto, entro a oostura
do tundo o a parto contornada.

DRA(;ONAS

As do plano actoal.

DOLMAN

De panno azul ultramar, abotoado ao centro por bo.
tões ou colchotes, com tros ordens de sete botões, sendo
uma no contro e duas lateraes, do comprimonto das mano
gas, estando a braços estendidos; abertura ao lado esquer,
do para dar passagem ao cópo da espada, quando suspensa
ao gancho do talim; gola om pé do panno garamo,
ponteiras do 0, m 07 de largura, do panno azul ultramar,
abotoada a oolchetos e dobruada do c ldarço proto do
0, 005 de largura, tendo de 0, m 01 a 0, m 06 de altu.
ra o sobre o oentro das ponteiras uma esphera armiIJar do
met&l branoo com O, m 0025 do diametro, para o oRfado maior
da Brigad~; du~s espadas do mosmo metlll e de O, m 0025
de oomprimento cada uma,cruzadas e com os oopos pllTá fór",
como distinoti \'0 para ca vallllria, e o numero do batalhllo,
tllmbem do mesmo metal e dimomão, para infanteria; ca-
nhão das mangas do O, m 010 do aItura, com$ vivos e caro
cclIas garancp, do 0,11I 02 do largura, ('om trfs botões po
quenos em cada uma e com as tlivis!is de galão dourado
do O. JI1 008 de largura, em Dumero correspondente ao
posto. Acompanhando as costuras das costas, sem comtudo
attinl/ir a oava das mangas, em toda a volta, a pa tir da
baso da golli. torá uma guarni~ilo do cadan,o p'oto do IA
com O, In 02 do largU'a. II qual llcompanbará a lIbortura do
lado osquerd(l, rorm~ndo di'posição ~YCLetl'icado lado direi.
to o nID zig.zag curvo com trcs voltas co cxtrrmo interior'
das costa/as d~s coatas, havendo doid botõos pe1U()DOSras
voJbs supcrioroF.

Esta mesma especio do c2darço ornará a fanfo do
dolman o partindo dr s ho'õ,s c~nTraes vC'!tllrá a rllrs, pa~,
Aando pr r fórn d( s botões latrl'll('s; todo o cadarço que r n
feita o do)ml o, PC'li r xcopção do quo fórmll o Zig-Zb g.' fO' fJ
contornado do lm sota cuo prdll de O, UI C02.
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PLATINAS

As do plano &ctual, e~m furro do pliuno garauee.

TUNICAS

CALÇAS

Do panno k~ki, tondo ao longo dàs costu~~~ 0d~~~~~~~
duas listras de pl1Dnogara:eo d~g~In ~~:e o~~~gesp'aço fique~b:~~~t~~~~: 1~5f~ont:; s~Lo o coutro das listras torá

sotacho domado do O.10 003 do largara.
um De panno kaki ogual á supra-moncionada, porém som o

ota~~ob:i~~r~(J~co o do brim pr'ussiano oomo a anterior,
mas sem as listra!'.

ESPADA

Como l\ do plano aetaa!.

FIADORES

Oi do plano aotoal..

TAIDIiI

. . d ai! putai n'os do'sOI!do plano aetual, BUPPIImm 0.11.
oJ!oiaes montadol!.



- 114 -

BOTINAS

Protas, lisas o intoiriças do vorniz, de pollica ou
bozerro.

MEIAS BOTAS

Pretall, de caval1inbo da Russio, som gaspoas nom bord
dos, tondo o oano O'" ,35 do altul'll, a partIr do salto,

POLAIN

Eguaos ás usadas aotoalmento no oxorcito.

.ESPORASB SAL'I'BIRAS

As do plano aotua!.

OBSERVAÇÕES

Os botõos para as pecas do panno, inclusivé kopi, SOr
do metal dOUflldo o hupertioio convexa, com O,'" 02 do di
motro para a8 ordons dI> (rentr, (om O'D ,0010 para atl careci
las o com U'" ,OI para prendor aI! platinatl dali t~n:cas, oi
culados de duas OIdons pol1idas o brJibllntcl1, ontro as qUlIlS
baverá 2l pcquonas ('strelll>.s pollidall e em rolovo, tOndO no
centro um barroto pbr)'gio tambem po/lido o em ['devo, o
rc~to fmco o grllnillidlj para as tunicas do brim prus iauo
serão do mesmo feitio, plJlém do ma~sa preta.

Os offiolbo u8ll1'ão oapotc8 de panno lIzul farreto com
cintura o p1'lsi bll, forrado do f~lZO[jdll.P:Ctll, cobrindo até a
metado das per nis, com seis b tõea gl'ltndCS do unifol'mo,
golla em J.é, com oaboçãu, á qual so pronderá o o puz por
moio ao pequonol:l botõos 1'1>.11011do mllSl:lll.pl'l:ta, oom abertu-
ra. 80bro o quadril esq ucr do p ra dar passaKom ao copo da
08pada; aberto na parto posterior dé á cintL:ra, maF, poMo.
do feohar.so por plquenos totôu ccoultos, O tondo om volta
dos canhõos galõos oguaes /lO do dolman, disposto 011
mefma lon(olmioado, o Pl(~OS anue as costuras da parte

posterior dos m,Climos canhõe ••
O kepi do ~" ~niforlLC, quando do capa de brim br~nco

oó de brIm pl UHlllLO, LllO te] á C01dão douu do, sim dual
11lgúlarell.

-t1
A capa do brim branco ou do brim prussiano Isorá sino
, devendo"scr com osphera ~u cFpada oruzllda~ou car!!'"

e disoo, egu e SilOS 110s kcpls e na mcsma coofol ml,

~R caras terão 11 mcsma altura o diamotro do kopi.
Molllciaos dO cstado mllior da BI iglldll o OI! bJudantcl!

r cn~ e gOlal, quando lm sorviço olU'm~d:>s, tOlão noS
~.o uuil' Imcs o no 3.°, quaodo de tumca do panno,
reI! com agulhetas do cordão dourado, penden.tes do

o lsquordo para o primeiro botào do lado dUOIto do
to do dolmllD, sendo OI! do comlllandllnto do cordão o

alll(lL~S pl'atoaaas. .
'o 4.° uniforme o no 3.°, quando do tunica do brim
iano, o~arão alllmarca do oordão proto do mesmo mo.

o
O comm lldanto da Brigada torá nos anto.braços, dia.

n(o Om8 da pllrto Imporiol' dos cllnhõoa o na linha das
aI oH' s, uma osphol a llI'm illa r, do 0ln05 do diamotro, bor-

d da a 110 do PJl.tll ~oblo pauDó azu uluamar I'ara o doI .
lDl>.oe tunica dO launo, o wblo J,~noo bzul ferrote, para
O . potc, tom uma COIcaduI a {(;l'mllda por dous rbmos, 1'0'
P Heotando - tumo o cbté -, bOI dada a tio do ouro, do

mt-l do altura o largura cOIl'espondonte, encimada do uma
c tI clla com Orn,002 ae r aio bordada a 110 do prata j o au.
di v1' uma blllallça do Om,04 do comprimonto, bordada a tio
do OUIO sobro urna cfpada com a ponta para cIma. o o c~po
J1 ra 11 esquerda, boraado II fio .do prata j tS C1rurglOcs
um c~ducou co 0,1004 de compllmcuto, sendo as sOI'pon.

bOllladlls a do dtl ouro o li Vllra a fio do pratll.
A bllbnça ficul à. em sentido hOI iloO\al o o uaducou em

rtical.
O 1.° uniformo é obrigatorio nos bata lhõoll da Capital

e facultativo 1108 do fóra.
Os ofllciaes do chnllHia com o 1.0 o 2. ° oDiformell,

mem o a pé, cbtal ão l:cmpro do moillS totlas,.substJtuinao.so,
pOléo, ab C~POI'IIt!por ls .••urintl.

O l.~ UDlfulJDO l:Ó 80lá mlldo tm gusraaa do bonra o
em I>.ctlll I ili1b Il f, 011 dias d t'cl:>t. n ci~Da ou elita.
dU~11ij em aot08 C1\ iM, DOS rl allu a noito o quo por
lua l:oJcmnidado o OXijb

U2.0 unifolmc 10Já. Lllado l gU~Jdllsdo honra, enter.
rI S o IUnCl'Ll;a do (lncllleb ou ~ucü'ri IlOl s a qLem corre •
p(nd~m tourlls egullcs, lIpICl:enta~õeb cOllcctivllS o nos acto
cÍ\ ia o miJitarOl, I,uo o C1Jjli •

O 3 .• uniformo para apresentaçõos individuaos, entor.
ros o tunelllef, qLO Lào ('xi;um o l:ulJramencionado, e pall~
S(I i~o iDternc:, exlel'Lo o passeio.

. Para 08 exercicios, IlLbiUI&' ordiDl:ui I! e Ciro ma1Xl4
brllll o S;- 04.° uniformos s 110 o Dormac'
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PARA OS OFl,'ICIAES REFORMADOS

o unHarmo sorá. ogual ao dos CffC?tivos, co~ oxcOpcão
dos distinctIvos nos ante braços, ponteiras o kCPI, sondo que
o disco desta pe{a não será supprimldo.

PARA PRAÇAS

1,° uniforme

Kepi com ponacho, dolman, platinas, calça de panno
com sotache proto, luvas brancas do algodão, botinas intei.
rlças, prctsl', do bezerro, pornoiras, osporas, polainas.-

2.° uniforme

Kepi dolman, platinas, calça de panno com sotache pre.
to luva~ brancas do algodão. botinas pretas inteiriças do
b~zerro, perneiras, esporas, polainas.

3. o umíCJrme

Kopi com ca~a de bl'im branco ou de brim prussiano,
ou sem elIa, tunica de panno (ou de brim pru8~iano, calça
de panno ou de brim branco ou prussiano, botinas pretas
inteiriças, de bezerro, ccm osporas e perneiras, quando a ca,
vallo.

4. ° uniforme

Kepi com capa do brim pros~iano, calça o tunica da
mesma fazonda, botinas pretas intGiriças de bozorIo, com
esporas o pernoiraF, qUbndo a ca~allo.

J:Sl"DCIFlCA çI.o

Jltpi 6 pen"aCM

C<Jmoos dos o tlldace, iI:clush'é o di! co, tcndo fm logar
das trançlls dr,lJlaCar, ~ota(:be de IA llaJancç ms, qUlJtos e
110 fundtl, mo'nos (0']'0110 do'Oüdc,;! lâdU611JoglllarU,tobdo
bl'6C'ct apara c&vallaria e pretas para infactarla.
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PLATINAS

Do metal amlrello, lisas, oguaoa ás dos oftlciaos qnanto
dimenssll.oo largura.

DOLMAN

v) panno atul ultra.m.tr como o do I ordciaos, ('xol'ptuan.
da-50os galões.

TUNlCAS

De plumo azul ultramar, ogual á dOlo fficiaes, fub~ti.
tllindo-soa traD')a dourada das platinas por s~tacho garanco.

egua\ á d0s ofllciaos.

CALÇAS

Do panno kaki, como as dos ofdciaos, subslituindo so o
80tachodourado das listras por sohcho proto.

D) brim branco o do brim prussiano, sem listras,

DIVI~AS

D<)panno garanco do O,'u OI do lar~ura, cosidas soLro
panno azul ultramar em fórma da angulo agudo, tondo da
parto superior do vor1ico ás rxtrcmidadrs das linhas O,m 020
de comprimento; a IImplitudo desse aORulo ser á de 30.°,
abrangend} as divieas que ficarão nos anto.braços a partir do
canhão das maogaF, com o vortic!) p!1r.l. cima o om linha
com as c~rce\las.

Estas divisas sorão usadas com o dolman, tonica do pano
no o capoto.

Do cadarço do lã, prot9,p, co~idas sobro bl'im prussiano,
de O,m Dl do largura, para tunica do brim Prussiano, dispos.
tas na mesma conformida.de das antorioroF.

PERNEIRAS

Do boze~ro, de abotoar do lado extorno por tros botões
de rodisios ou corrodiços do motal amaroUo, dovendo attin-
glr o moio da parna o ter na parto inferior e intorior uma
porraia que pasmrá pel~ concavo da sóla da botina e ao
prenderá li U1~afivella do lado oxterior do couro.

D. M. - 12
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pOLArNÁs

De brim branco, como as do exercito.
cima das calças quando em formatura.":

BSPORAS

Como as do plano actual.

oBBER VAÇÕES

Os pannos dOR uniformes serão~ eguaes em côr aos dos
uniformell dos officines, mas de qua lidade inferior.

As praças de cavallllria nas formaturas usarão luvas em
todos os uniforntes; as de infantaJiIl. sómente no 1.0 e 2.',
Tanto estE s como aquellas caltar ão as luvas nas dU8B
mAos.O uso dos uniformes será regulado peJo modo prescripto
para os officiaes, &cndo quo o 3." o 4.° uniformcs sor~
sempro usados p( las praças om todo o qualquer serviço
diaric, interno ou cxtcrno. ('xercicios e formaturas.

Os botões serão do motbl amaroJlo. convoxe s, e terão
Om,Ol do diamolro os pequom!?, e Om,02 os grandes, com
Om,004 e Om,006 de llltllrll, ref podivamonte, inteiramente
lises o forradcs do htso, para o fllrdameDto do panno; de
Os.o, pr otos, para o do brim prussiaDo.

O fardamonto dos .argente s.ajudantos o quartcs.mestrcB
SOl á eg ual ao dos olliciaOfjter á nos ante.braços,Om,OS distante
dos cllnhõof, cm linha com as carcolhs, uma esphora armi!.
lar, bordada a lio do prota .obro panno azul.ultramar,do
Om,25 do diamotr o.

As luvas SOlão do tio da ESCOlsia, a espada egubl a dOB
oftlciaes o o t1dim o fiador do couro lIr eto.

Os mmicos, cornctcirtll o tamborcs, usarão rcspectiva.
mento Iyra, c ornota o tam bllf, bc rdados a fio dopr ata de Om,04
do dim( mão e largura correspondento, na mesma conforIDI.
da (\ os unlfumet; acima mCLcionadol'.

Os capotes serão os do plano actubl.
Os musiCOfl de 1." .Ia~l'(" além das lyraF, usarão 0.04

acima dOfl can})õcf, trcs (strdln bordadas a fio de ouro, do
Om,04 do raio; OR de 2." ,lall e duas rslrclJas o os de 3."
CIIlHO 'CD'a ebtr ('lia, r ollor lidas syn ctricllIDent('.

As praça do caulloria UFlIrào corre ame brsnco e as
do infantcrla. COIJ'c~mo Jfctr.

Ali cppas do brim pt mbillno o do brim bunco serão
r~ulle8 '•.• du; LlllcillC~, d H'lJdo 1(:1' mlldlls na Jórma C6t
b~IE6ida pua aquelJell.

apito com corronto de metal branco, ficará preso pela
rCIDldade da mesma corrente na segunda casa da ordem
d~aDa dos botõ('s da fronto do dollXlan ou das tunioas 11
til' da puto superior'. I

A~praças do ~ret. quando a passeio, podorlio usar uni-
rmos de panno tino eglJal ao dos ofticiaos.

~as prm_entações colloctivas o outras ooremonia8 os
(dClIlCilusarao as luva!! do uniformo calçadas nas 'duas

08.
h' pormittido a08 oftloiaes, quando 11./ passcio, no s('rviço

lorou 1801.ado o no interior dOR qUIlrteis o repartições o
o do tU~'JlCade brim do linho brunco do mcsmo modeloa s de bIlm prUSSIano, com l>otões e divisas douradas.

N88 tunicas. d~ bri.m prussiano OR musicos o cornctoi-
usarao os dll>tmctlvos que lhes ~ão proprics porém do

Dl lal branco. '
U lucto sorá indicado por um laço do C1'o}>ono braço

qucrdo .• quan~o }:esado, o no ante-braço. quando alUvill-
do. Nenhum slgnal do lucto será usado no primeiro uni.
formo.

,SJcrotaria do Eila,io dORNegocios lio Intorior, om Bello
monto, 2-1 do março do 1909.-Estevão Leite de Magalhães
nto.

DECRETO N. 2.4155 - DE 26 DE MARÇODE 1909

Crêaa Direcloria da Fisculi7.uçllo das rendas mlneirl\s, uUllexu á Se.
cretal'iu das Fiuanças

. . O vlco,Pres!donte do E te do de Minas Goraes, no exar-
CICIO da attn bUJ9ão Que lho conforo o art. 57 da Constitui.
çAo,tendo em vJ~ta. o art, 3." da Id n_ 471, de 14 de sotem.
bro rtro 1907, .comb\Il~do co II lluctolização con tanto do
bit. 8 da 101 n. 4l:16, de 12 de Rl\tembro do Ilnno proximo
p Hb 0, rc~~olvo plov~r o r ula t nlo Que li (>I,to acom-
, uli , bsngulldo P lo ':',ocreta~io do E~tado dos Nogocios d~s

Ftn n ali, c~cll~do a Dlrectcl'la da PJ8ClllizaçAo das rendas
publica mIOOI'IlS, ~DneJ.a á /:le .Iotalia das Finanças_

PIlI cio da Prcsidencia do Est do do Minas Gera0!', om
BcIJo H !izontc, 26 do março do 190~.

JULl BUENO BRANDÃO.

JUlcelino Barbola.
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Reguhunellto a (11IeloJererere o Decreto
2.48:i de 24; de nuu'ço de iDOU

CAPITULO I

nA. DIRECTORIA nA FISCALrsAçÃO

SECÇÃO 1.&

SUA ORGANrsAçÃo

Art. I ° Annexa á Socretaria das Finanças e sujeitilao
regula.mento .gera.1 d:: ml'\sm& Secretari1, fica creada a Di.
r~ctorra .da FIBcahsaçao d•.s rilndas publicas mineiras, s .bor
dmada dlrec~amcnt? ao Sacrctarh da9 Finança!', á qual com.
petem e~peolaJmenlo todts os serviços e negocies Ihcaes do
Estado.

~rt. 2.° Estll Directoria se comporá do fiscal da9 ron.
das mternas e (Xternas, IL'.li n. 471 de 14 de sütembro do
1907, art. J.O) c.omo .sou di:J.ct'Jr, do um sub.dircctor e d~
maIS tres .1DCCIOnarIOSauxIlIares, de cate~oria egual, per.
cebendo todos os vencimentos constantes da tabella anneu

Ar~. 3.°. O corpo de tlscaes ambulantes do Estado com~
parte mtegrante da mesma Directori9, fica. lhe imm~dlah.
mente sUb.:>rdl.nado,exercondo as attribuições e deveres quo
lhe são pres~rlptos ~O!>~,) regulamento na propria Direeto.
ria ou nas crrcumscnpçoes que f<lrom desi~nadas a cada fi.,
cal ambulante ou em commissões de qua forem incumbidos.

SECÇAO 2.&

SUA COMPETENCIA

. Art. ~. ~ A pirectoria da Fiscalisaç1io exeNerá activa o
assIdua vI~lIancIa wbre todas as fontes de Nnda do Estado
e a respectIva arrecadação C', neste sentido incumbe.lhe'
. 1.°. Fisoalisar o lançamento o cobra~ça de todc s '01
Impostos do Estado, fazendo (;1l'c.lctiv(s a sua arrecadação e
prompto recolhimcnto.

2.°. Promover o fAzer executar as diligencias que fo.
rem reclamadas para etrectivo acautelamen'o dos intereB'
fl03 /lsaaos do Estado, não.ó no que concerne aos seus eIa'
ctor~s, como a todos os rrsponsaveis para com a Fazenda
PublIca, do dentro o de fóra do Estado.
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3.0. Trazer em dia a escripturação da divid.a activa elo Es-
o, escripturando.a de modo que, por simples inspecçAo, se

Bsaconhecer de prompto :
a) a sua importancla em cada municipio i
b) a sua provonioncla i.
c) o estado da liquidação em cada municlpio i
d) as mudanças de domicilio dos respeotivos devedores i
e) a solvabilidade ou insolvabilidado dos mesmos de.

odores.
4.0. Estudar a marcha e progresso da receita publica,

parao etIeito de conhecer as causas de occasional docros-
elmoo remedial as de prompto, si a remoção dellas depender
demedidas comprehondidas na esphera de suas attribuições,
Oll reprosentar ao secretario das Finança~, propondo as mo-
idas que escapem á Bua competencia.

5.° Promover e aoeelerar a liquidaç1i.o da divida activa
do Estado, cobrando.ajudicialmente, sempro que forem in.
frootitoros os moias suasorios.

Para este etreito, a Direotoria da Fiecali@ação expedirá
ordons terminantes aos a~entes ftscaes para que promovaro
o competente executivo fiscal, missão ofta que sorá attri-
buidaao collector, flsoal ambulante ou a outro encarregado
especial, conforme fôr julgado mais conveniente.

6.0. Expedir, assignadas pelo fiscal das rendas internas
oOlternu, as certidões do que trata o art. 3 do dec. n. 1.415,
do 9 de outubr o do 1900, para a cobrnn ça da divida activp,
lancando om cada uma a. importancis do respoctivo folia, li
qual !drá receber conjunctamento com a somma da divida
inecripta.

7.0 Requisitar, por escripto ou verbalmente, daf:l respecti-
vassecções da Secretaria os dados que lhe forem necoss8rlos
para conhrcor da pontualidade de todos Oil re~poDsa'Veis para
c(m n Fazenda Publica, rxactorcll e ontrcs. de modo a pro.
mover a cobrança, no caso de impontualidado, represen.
tando ao Seoretario das Finanças s(.mpre quo deixar de SOl'
(lInvenientfluente attendidll.

8.0 Promover o inventario dos bens do E~tado, minis.
tranrlo as competente3 secções da SOC!l taria Oll dado!'; necos
sarios paUl 11. sua integr~l ioscripção DO livro de prrprios
tsladoac~. Pal'a csto 11m,oxpedirá ordons terminantcs a tOdOR
0811caes ambuhmtes para qun vCiÍl1quem, ('m ~uas rnpQ.
ttiV8Rcircumscripções, a I xist. noia de quacsqaor beDs de
prop"iodado do I's lId.) c furneça 1 todos os dados ncccssario~
á sua im cri p~ão.

9.0 Promover a imrnodiata. Ic.gnliE'a(ão da trar;s(ef(.ncia
doe bens mencionados no artigo antecedente, todas as vezes
quOdos t'xamcs e diligenciaR a que Ee proceder para 'Velificll.
çl10de sna oxistencia, se ohegue ao cc,noecimento de qoaes-
quer irregular idades ou omissões na transforencill.
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10. Ordenar exames periodiooa, por intormodlo do
tlscaos ambulantos, nos cartorlos das ditrercntes olrcumBcrl
pçõos fiseaes, para verificação do andamento doslnventlirios
llromoção dos que devam e não tenham bid I comoç do e
m~t~ processos em que a FllZcnda possa ser intere~s da, re.
QUIsltando das auctoridadl's judioiuiap, por intermedio do
Socrebrio daR Finanças, as medidlls quo so tlzorQm ncccssaril
para a efl'cctividade dos referidos (xametl.

11. I<;ntend(r do todrs os accordos ou convenções que
sobr~ mate ria de cobraoç1 do impostos, acautolamonto da
r~celta e oongenorcR, possam ser esti pulados oom E~tados vi.
zmboR ou outros, lavrando os rospeotivos tormos, quando ce-
lobrados no Estado.

12. Expedir, aSfigoados polo fisoal das rendas ioterna
o oxternas, os attest,dos do oumprimonto do devoros liO
empregados da Dirootoria da Flscallsação, que dependam dos.
ta formalidade para p9roopçA'\ do seus venoimentos.

13. Dar conta annu.lmento, em r ••latorio dirigido 80
So~ro~ario das Fioança!1. dos i!OUIlIrab~lho~, domonstrando
P~I~clp81l!!ento o mo vimento da arreCladacào, o estado da
diVida actlva em globo e por muuicipios, o I1ccresoimo ou
docrescimo da roceita e ali caURas provavei~ de um ou outro
facto, suggorindo as medidas qlle lho pareQam mais etllcazos
para combator as oausas de decrilsoimento e mantel' o pro.
~resso da rocllita. Esto relatorio ~erá acompanharfo fia ta.
bella da arreoll.f1açã(J da dividll activa do l!;Rtadoe de nm
quadro ~oral da mpsma fiivida por municípios e llpigraphcs
da provonienoia da di vidll.

CAPITULO 11

ÁTTRlBurçÕEJ E DEVERES DOS TITULARES DA D!RECTORIA

SECÇAO J.&

DO DIRECOTR

Art.5.0 Ao IlRcal rlas Tl"lIdss interll8s o (xtcrnas, como
diroctor da Directoria da FiRcl1li!1açi\o,iocumhl':

1.0 Dirigir, proml ver o in~pcccionlJI' todos ("strll balhoB
da Direotoria.

2.° Supl'rintenrler os FerviçoR a cargo dos tl~f&eSllm~u.
Jantes, trallsmittindo .Ihl's 8F ()I dl'DR o rr SI luçõrs superlolos,
bom c.omo aR. InSll'uc~õcs 1I.u,cl~rocim('nf(,s. quo jul,ar ne.
ce~san08 ao rlKorf\SO fumprUrclJto do den'rei! (1lJI- reforidos
tiscaes e ao oonveniente e eHIollZandamento dos neglicioB a
sou cargo.

-l~-

.0 AlIlI(~nar todo o expodlente da Diroot.rta.
4.° Exigir por dOSpl0bo 11 observanola do roqllieitoll"

rmalidades logaee n)s papeis submettidos ao oxame da Di.
ectoria.

5.° Fazer PrJc )ssar e instruir c'l.m OR nocossarios doo~.
eotos e inrorm'1ção todos 011 oeg lClOSquo toohllm do subir
despaoho do Secretario das Finanças, lançando seu pa-

,ocer rundamontadamente, quando discordo da inC<>rmaçAo
soos auxiliares.
6.° Propor a remoçA0 ou p9rmnta ontro os tlscaes ~as

'vorsa~ circumscripçõos. SOlllprO quo roputar tal medIda
ov,)niente aos int(lressl)~ da fl'a.ZOll ta.

7.° prJpor todas as medid tondentes a garantir os
ireltos, resgllllrdar os intorOFSi)S o mantor a boa admlnis-
ação da Fazonda, como a remoçà'l, susponsão ou demissão

d exaot'lres; a oon vAnionoia da oroaçll.o, su llpreasllo ou
8oBrerenoia de estações rtsc,o~ ; a necolsidlldo, em casos

elcep~ion,es. de sl)rom ampliai H as attrlblllçõílS dos th(laes
Jlmbulantos.eto, quan10 elo qU!l.esquer d sses ao tos ou ou.

os Remeluantes, deponder algum int lre!lSO !tsc!l oompro-
mottido.

8 ° El[ercer a mais sover4 tiscaliZ!ção na reftl"ISSapon.
taal dos balanoetes mensaes das esticões arreoadadoras,
acompanbados da relação oucta dos pa~amont03 el!eotua.
dos no mez anterior, o exigir o immediato rocolhimento>
dosaldo dOlDonstra10 a favor d'1 Fazon h, rilpr090ntando
ao Soaretario dAS Financas cOiltra o oxaotor, si reinoidir
na retenção de saldos. .

Para este etreito, dovem os mesmos balancetes tranSItar
om primeiro Iogar pela Direotoria da Fiacalisação, ao sorom
rocebidos na S~crotaria, seguindo para as respectivas se-
cções depois de alli tomadas 116 necessarias notas.

9.° Sahir em diligencias tiscle!1, dentro e fóra do Es-
Iaio, todas IlS vezes que a gravida 10 ou a ?mportanci'1 do
caso exigir a [lia prollonça ou quando lhe ror ISSO,por or,lem
superior, determinado.

10. Attestar o cllmprimento de deveres dos emprega-
dos ela Direotoria a que so re(oro o art. 4:, n. 12,deste re-
gulamento.

II. P:xercer, com relação aos Cunccionarios snbordi-
~ados á Directorla da Fiscalização, a attrihuição do art. 9,
n. 17. do regu\. n. 942, do 10 de Junho ele 1896.

12. Prestar sua oolllboração ao Socretario das Finan.
çaq I)lD todos os serviços em que lho (or pila exigida e
pspecialmente em materia t1sulll. nijS rolações do g<lvQrno do
Estadl1com os vizinhos ou outroR governos.

13. Aprosentar annualmento AOSecrohrio das Finan-
ças o rolatorio a que so refere o art. 4.°, n. 13,desto rogula.
mento.

14. Crcar e trazel.o devidamente eBcripturado, om li.
vro de registro dos nomos dos funccionarios tiscaos demitti.
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dos a bem do serviço publico, especifIoando, oom os convllni.
entes detalhes a causa e fundamento da demissAo.

1.5. Presidir o ponto dos funocionarios que lhe &lo suo
bordJn~dos, encerrando. o á hora regulamentar, aLtestar o
c!lmprlment~ de seus deveres para o recebimento de ven.
clll!entos e Julgar as faltas, havendo.as por justifioadas (u
não, como o deverem ser.

SECÇÃO 2."

D8 SUR-DlRECTOR

. Art. 6.0 Ao sub.director, como immediato allxilillr do
dlrector, compete:

I. o Abrir a corrcspondenoia diaria, fllzel.a protooollar
em ex~raoto. resumido e di~tribuir o expediente diario da Di.
rectorla; deSignando o serviço de cada auxiliar.

2. o ~nterpor seu parecer em todas as questões submClt.
tidas á Dlrectoria, completando as informações dos auxilia.
r~s, quando as jlllgue deficientes ou modificando-as, quando
discorde delIas ; e~ qu.al.9.uerhypothese! fará expressa men.
ção de t!,das as dlSPOSIÇOOSlegaes e decuões quo su1Jraguem
a. mataria em q.uestão, com as razõos em que funde sua opi.
mã?, quando c!lta for contraria ao pensamento accentuado
na mformação.

3.o Revo~ todo o oxpedien te da Dirootoria o submettel.o
ao exame d.odlrector, afi~ de sor assignado, qa&ndo de SUII
eo~petenCl8, ou submettldo a despacho d~ auctoridado su.
perlor.

4.° Representar 80 director sobre as faltes do cumpri
Dl:0nto d~ doveres da parte do funccionalismo subordinado á
Dlrector18,. e bo:n assim ~,obril todos os seus ramos de servi.
Q? ~uggeTlndo os f,lvedTlos e modidas quo cnten1a n(lcEs~a.
rIOs ~ara~a marcha regular e eftlcll.z do todos os nogocios da
tlsca hsaçao.

. 5:° Fazer os serviç's ql10 pelo dircctol' lho fJrom dis
t'lbUldoe.

6~0. Prop1rar o apresentar ao tiirêctor, no fim do cada
cxerclClO, as notas para proparo dJ rolato"ia a quo S(l lO,
f"I'" o aI t. 4.', n. 13, doste rQgll!>l.n:ellto.

7.° Assumir I S (u:;(ç')e3 do (\,rcctor. até qno osto Ch.l'
~ue, H'mpro quo o mC~lru uão estrja p c.ente á hora r~g.'
lamQntar.
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8KGÇAO 3••

DOS AUXILU.R.S

Art. 7.0 Aos auxiliareil incumbe fazer t"dos os serviços
qtlOIhM forem designados pelo dlrector e sub diroctor, obri.
gaçlo que comprehendo &s ílscaes ambulantes, quando em
sorviço no recinto da DirQcteria.

CÁPITULO III

DA FISeA.LIS.lQlo .A.II1BULA.llTE

UCÇI0 I."

OltG.A.)lI8AÇlo

Art. 8,° Fica oxtingb a classo doa inspectores de Fa.
zenda o elovado a 30 o namero de fiseaOIl ambulantes. Os
actuaos Inspeetores, pasurã6 a exorcer attrlbuiçõos ge.
raos do fiscalisaçAo e a tl~emJleahar as commissões que
lhos forem incumbidas, mal.ltidQs os SeUil vencimentos
actuaee.

~ 1.0 O numero do fillues a que se refero este artigo
abrango no sou eomputo os iasp~ctorcB de Fazenda a que não
for dada commissão esp.cial o !lerÍL puonchido, por vaga
destep, de accordo com as dispo.sições deste regulamento.

~ 2.0 O corpo do filcaos ambulantes é dividido em duas
clatsos. sendo 10 de L" o :;O!lo 2." classe.

Art. 9.° Corno funccionarios da confi~nça immedlata do
i(ovornr" os fiscaes ambulantes serão mantidos emquan10
bem servir em, sendo demhsivois ad nutum; om Iegra, não
terão residencia lha, JilJllS!ll2i1:i.'l loc~h7.adoF, ccnfurmo as
convcniencias do serviço, nall circumscripçõcs qllo lhes fo.
rem dosignadEs o pelo tempo quo ao govera') convier •

Art. 10. E' Vedado ao fisc!.l ambulal.lto L b.ndonar sna
circumiCl'ip!ão sob quaL~nor pretexto, monts o do serviço
I\rgOJlIO,reclama.lio pelos interc<~os da arrocadação, e sal vo
casoS excepeionaes do graYo,' Interesses particulares, fican.
dI! obrigado a 80 justificar, toudo pl'\lviarnento commnnicadr.

Art. 11 O flIilctivo (lxONicio do um tl6cal ambulanto
am uma dada circumscripçã9 não inhibe li cCJmmi~são os.
pecial, roservada ou Qstomiva, quo o governo julgar con-
veniente dar a outro funcl)irBlll'io da mesma ou do cat('goria
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cittr~ronto, 011mosm? á po1soa edrllnha, 000 a sna ci~cu1Jl'
scr1pção.

Art. 12. Os fiscaoR ambulantet!, como legitimos repr.).
sentantes da FlLzenda, têm comp 1tencla para estar em juizo
por parte do R:stado, in1eJon<Ímto te procClrllção. (l.oi n.
471, do 14 de setembro de 1907, Irt. 2).

Art. 13. O Estado aorá dividido 11m:-\0 circum9cripcõ~B
flsoaeR, ~evendo-so obsorv>tr, quanto possi vel, na orgaoiza ••i\o
d~ssas clrcumscripções. nã l!l a maior (acilidade do com n.
mcação ontro a C~pitlll do E.ltado II a sédo da CirCl1lD!lC~i.
pç.ão, como", paRsibilidado do soram as circumscripçõe ~otrll
c.tIvaMento parcorridas polos dSla fi qua (orom pard ellas do.
slgna10R, tendo.so em vi~ta o~ cluJl.inl1as e outros moios .10
transporto quo molh.or a :>proximolD.as SédlU oscolhidas das
pont'lB mais distautolJ da oircumscripçãlJ.

SECÇÃO2.&

DEVERBQ Das 1"1'CAES AWRULANTES

Art. 14. Aos fiscaos ambllllantes incl\lIl bo ;
. 1.0 Syndica~ do modo como. é feita. a cobrança, a IIp

phcação e a Ascnpturaoi\o d'\ rOl1Oltanas est'l/;õos arrecada.
dora!! do suas circumscri PCÕOB, inclusi vá as oruprezRs plu'ti.
clll~res que tenham contracto C1m o Estado pal'a arrecada.
ção de impostos.

2.° Veritlcar as caURall qno etroctivamonto concorram
para. o docrescilllonto ou o d.)tlci nto progrosso das rendas,
tomando de prJmpto as modidas capazos do obviar a somo.
Ihantos maios, si comprol1ltndidaR na esphora do stlas ato
tribuições ou ropresontando ll()m urgoncli iI. Diroctorill para
que as tomo ou as promova.

3.° Inquirir OR(>xactores Robro tulto quo so rolaciono
com a col;>rança do imp Rtas o sua applicação o mui parti.
cularmento com o imposto tor'rltorial, o do tleranças e lega.
dos o a cobrança da divida activa, no sentido cio so avori.
guar si a arrl'cadaoão é foit \ noS termos precisos tia lei e
pontnalmontp, o "i a apfllicação d\\ r. ceita oheilece, com o
nocessllrio escrupulo, ás disposições legars e ordens do
governo.

4.° Colher. com o muximo critErio e a convrniento ciro
cumqpecção. dados Reguros sobro n modo PI)/o qual os
0~9.ctoros oxoroom as ROllSfunc\;õotl. de mllnOÍla li. Repoder
aJulza.r COIQrundlimento do suo UHl['CCIIll~to e idoneidade.
No illlsomponho dellt.i attribuição, os fiscaes 3D bul.lntcs
vOlifical' 1u :
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a) So os anotores têm p.'lr("Uo conhecimonto de seus
dOVO~OI!lo attribuicõe8 j

h) Si se mu nom com a nocoffflaria antocodoncia do co.
n!loclmontos impt'o~Il11Sp ra os Otr".toll ,ta arrecadação j

c) Si as etl, .•çõJS tllCIBlI oatão prolTidllll do 'odos os livros
noo08~arios á r spootivll eRcripturação e ao ro~ular anda.
mout, ,io Bel'viço, bom como d lS piutas monaaos, lols oro.

Illamontos rttlcaos j

d) SI a escripturacão é (oita regula rmento, sem rasu.
ras ou omondall, o so é m!lntilia em dia j

e) Si u archivo dlL e~tação é consorvado oom a indi~pon'
v I rJ~ulari tade, trazondo a corr08pondonota ortlcial ommas.
s~~a om o 'dom chronologicl:I, separac1a por m zes e tudo de.
vitillmont" cotado do mofio a simplirloar as buscas o garan.
tlr li. p. [(dIa conservaçAo dos pl:lpois archivado~;

f) Si as cont:l. da ['O:olh o dospesa r"prosantam fiol.
mont a reali,lado da oscripturaçào; para este otreito,
doverão sor cotojadall escrupulosll monte, quant" á receitl:l, Il
nobraDça com as pl:lutas, di~po~lções legaes e ordena regu.
lando a arrecadação; qu"nto á dORpoR",as ordens suporto.
rORQUO a tonhall1 auctorizar!o ou dooumontos le~ae!l que a
jnstil\qllem, 00111os ['ospootivos assentamontos escripturados,
08 vlllores o o numerarlo om ser j

g) Si os pa g Imontos são foltORcom a devida pontnali.
dl\do u PO sÀ.o retardados sem l'azão quo jUstirtque a do.
morD,o si a elles precode, como do rigor, a ollhiblÇAo o en.
troga do documentos e rAcibo~ em (ôrma l(lgal; .

h) Si os sal,los IiquHos sil.oponwalmon\o reoolhldoR ao
t!losonro nos prazos protlxado~, o, quando o não tenham
sido, si (oram lIppl'cados por o["daOl suporior ou ao ("ram
rotido ou dosviadas indo vldamente;

i) S', advertld 'S do qllalquor irregularidado, os exacto.
rog roincidem na ml'Rma ftlltll. .

5.0 Lan lar em li vr.1 ospocial, para esto llm oroado em
todlls a8 estaçõos do arrecad ~oll.o, um termo de sua visita,
00 qual consignará a imprc~são que a inspccçll.o Il1e ti ver
produzido, salientando a boa ordem ou as irregularidades
qno tonha verirtclIdo.

6.0 Indicar aos oxaetoreR os oxpodientos e procossos con.
sanadcR l)f\la PTHtira dos nrgocl08 rtacaos quo possam 1'0.
mover dirr\nuldll.das o cmbllr~çoR om quo olloaslOnalmonte
so en~OIHl'OfJIc\lot'.

7.0 Suspendo" do l'lorcicio das: rn'poctivlIR fun"cões o
rurtor 'In'" [''l' '11rnor.'ario em ftlt~ grllVI'. flOlIIOdesfalque,
dosvio dn ,'in!loiros l'tC.. Rl1h~'i'n;orio.o prR'olllmente (\u por
olltrl'm. co r rmn li impurtllu.:ili da o~taçjj,o rt~ral. até Qlle
provideoll;a~ Rl'ja"ll tOllJali~s pela Dll'oct1r111rt,. Fism lis~(ão.

~t(\. (~11 r S. O rt•.cal arr bulaole commU'1irlll á O occorrl,tll
imoll'dibbmeúto á llirnctOl ia, I noando mil I parA ili80 do
moio de communicação mais prompto ao lleu alcance.
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8.° Procurar, para maior atJ:l.cacia das diligenoias tlaoaes
pontos estrategioos de onde possa mlis tlioUmante surpre-
hender os contrabandos e os accordos crimino]os dos eu
otores com as partes.9." O~ter d~s contribuinte.s, sempre que isso tor possiv<)l,
as primeiras vias dos conl1eOlmentos de impostos, e notas o
intormações dos cartorios e emprous de estrada9 de terra
ou outras, para o oonfronto com as vias de conhecimentos
expedidos pelos exactores ou por empregados de ta as em-
prezae.

10. Substituir, em relação ás emprazas particulares en.
, carregadas da arrecadação de impostos, o termo de inspo.
cção das estações respectivas, por um relatorio circumstan-
clado, devendo o exame ser precedido de reqUisição escripta
ao chate da estação, 8empre qua for por este exl~ida.

O exame a que esta disposição se refere será extensivo
às est~cões situadas em territorio alheio, sempre que houver
nece~sldade de conferir nessas estações as arrecadações feio
tas pelos exactores da tronteira.

n. Lavrar autos de infracção de quaesquer regulamentos
tlsllaes ou de contrE.ctos que contenham clausula a tavor do
fisco, quando a competencia não caiba a funccionarlo de
hlerarohia superior ou quando o competente, inferior ou não,
se ache ausento ou de!xe de tomar a devida providenoia,
levando o facto ao conhecimento da Direetoria.

No auto de infeacção imporá a multa que no caso couber
e fará constar do cor'po do mesmo auto as razões da sua in.
torferencia.

12. Fiscali~ar o pagamento do seHo e dos impostos das
loter!as e,bllhetes respectivos, tomando para este ctreito!ls
prondonClas que coubercm na sua alçada ou requisitando'8s
de quem de direito, si della exorbitalcm.

13. Apprc bcnder bilhetes de loteria indevidamente ox.
postos á venda, lavrando o competente auto de apprehensão
Impondo as muItas legaes e Iequi~itando á intervenção d~
torça publica quando DccesHllio.

14. Syndicar em suas circunll cri; çõcs da cxistencia do
prc-prjos ~stadoaep, spu!llnd.o 08 titule s da propriedade do
Edado e Intorm&nJo llílDuclofamente á Dircctorill:

a) Iua fitu~ção;
b) scus caractCl'lstlcoE o Cl nfrontaçõcs ;
c) S(,U ralor liCllJlJl;
d) II 1IlitllrC2Il do titulo o {j c~1á ou não forO'ttli2ado

com os rcqúüitos !c-gacR.
15. Cumprir tod~s liS (ll'dr'nG o instruc(õr-s ('maD~rlaR da

DjrectoJia o auctor~dades fupcriorcs a quem d(\v~m obedif'n.
CllJ, o guardar arcLlvaóa toda a corrcs}:o:Hjellcia ofilcial, de
acendo (.lm o preceito do n. 4, !eltra e deito a lig<.'.

Art. 15. Allm de um rd&tol"1o menshl, do cuja pontual
reZl eHa dependerá a expedição dos l:ttestados para o lOCO.
bimento de veneirr ontos e cliadas, e no qud os BEcaes am
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bulantes deverão dar conta resumida das occul'rencias.om
as suas circumscripcõe~, r-n viarão á Direc~oria, até o ulbm'l
dii de feveroiro') de cada anno, um relatoclO gilral dOi!servi,
ços o occurrencias do anno anterior, aeornpanh~do de qua.
dros e t ••bel!fRs de domonstração, na fórma que lhes tôr re.
commendada, dando assim conta minuci03a do modo pelo
qaal foram cumpridos os sous deveres. .

Art. 16. Aos fiseaes ambulantes incu;nbe mais com re.
lação ás estações fiscaes da tL'onteira : .

1.0 Averigoar si os exactores fazom, com o necessano
cuidado, o Ngistro espacial de todo o gado exportaio, mono
cionando nesse regiBtro :

a) a especie do gado j
b) o numero de rezes;
c) a sua procedoncia e deatiuo j
d) o nome e residencla do dono e con~)u~.tor;
e) a importancill. paga a) t!J.eHOUr\lmlOClro j
-e no oas) de gado em transito:
a) a estilção do Estad-) v'zin!J.o, expedU Ira do conheci.

monto;
b) li. data e o numero do conhoJiment ~;
c) a data da passagem do gado;
d) os nomes do conductor do gado e da pessoa a quem

a guia foi expedida;
e) a difIerenç~ que se obseiv<) eJtra o numerJ constanto

da guia o o de rezos vorificado.
2.° Estu<lar com acut'a111 atteoçll.o a pOliçl1o da.s diffil-

rente3 esta ;õos da tronteira, no intuito do loc llizal as nos'
pontos aonde mais faci! e Mfieaz so possa tornR.r a pre.
venção e repressão dos contrabandos, fornocendo á Directo.
ria uma d~momtração graphica da dtuação d~s8~s ebts çõos,
soja no territo,-io mineiro ou no do Estados Itml,rophes, na
qual, embora toscamente, se indiquem aom a possivel pre.
cislio a coJlooação aetoal da ostaçao e aqucHa para onde so
proponha a sua remoção, assignalado, quer num quor no
outro ponto. o systema de viação, de modo a dar uma idéa
quanto possivol cxacta dos caminhos convergentes quo, ão
ter a qualquer das doas lo~alidades.. Sem~re que taos de-
monstraçõos torem remothdas á Dlrectorl8, l1everão ser
acompanhadas, quando se trate de remoção das estaçõ~s
para nova localidade, do orçamento das despesas provavOlS
da transferencia e de uma informação dos embaraços ou
dittlculdades que por acaso so tenham de vencer para efIe.
ctividade da mudança.

3.° ExJgir que se lavrem autos do declarações e com.
promissos do exportador ou transeunte, sempre quo, condu.
zindo mercadoria de especie tributada no Estado, file oxhlba
guia de isenção, no todo ou em parte, dando essa merca-
doria como procedente de Estado ditrerente e em transito
polo territorio mineiro. Destes autos, que deverão SOl' 88.
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do fisraes ambulantes 80 C(m-
11.0e oiarlas.
contlldas, quando o fiscal esti,

11, do 3 do março de 915, o Formularia F4sco.ldo Estado,
approvado por acto do 4 do sotombro do 1\106 e mais lo-
gl laçA0 fiscal em vigor.

A:-t. 21. Em materia do I1scalisaçi\o do rondas, a com.
pet( Dcia conlHida a um t'unccionario do Fazonda será som-
pIe c \eDsiv a outros JUnceioDarios do hicrarchia superior
quo, em J a2ão de EeUS cargoF, pOHam tomar conhecimento
da ospocio om quostll.o.

~ L" O fUDccionario bupcrior não intervirá siDAo em
aUti ncia ou falta do :ucçilo dO Inferior a quem estiver
CbPC ialmoL to dolegada a compctencia no caso sujeito.

!l 2." O fonccionario quo intervier, o quo é rcsponsa.
HI p(Jr qUldqt;()l' l buw, justltl< ar.ee.á perante a Dircctoria,
dCVllldo dlilllr bcmpro ((nsigDada DOS autos que lavrar a
I' zilo da sua intertel'ODola.

Arl.22. vs Toncimento
p , o do ordcnbdo, gratll1cR

As di&.JÍas nunca serAo
v r u ~oeo de JiuOllQ8.

Art. 23. Não se rl'puhlá sllldo indovidam(.nto rotido
pl!(~ C( IIcttorc~, Imp0l18ncla JCpleS('ntaoll por olltampi.
IUH lcllu aóll(~ivu do E.lbdr, oov('ndo, porem, cs tlscaes
n blJh lItl s 'li l11cl r fIE tI ~Illl cntr o 'Valor tt tal dI s estam.

pilbU em ser.
Art. 24. Nenhuma mspec~Ao do r(cebodC>ria, ponto fia.

(allu col1C{torla soa boccila C(DlO feita, ~i o t1scal nllo
ELVIlll' á DlIcltolia a <ópia do rHpectivo tcnJO na IÓlma
rrc~n ml ndarla no }< Lrrmllano Fi~cal do Estado, devendo
ali' Dulttdo o tiHlltlllLda qUllndo o lU cxame nio se mos"
tI' dcnclCoto; ll( b\e8 ClIbOS, a VircctolÍa ordenará quo so
pl'occd á nova inspocçto.

Art. ~5. "emplc quo LOvorlfiour fnude consr.mmada O
P~SlVtl dOllJu1tll, (',bndo prondo quo a IIC\illo tlscal a dos.
cobJ io por 181'01ços l'U pl'l glldos, mútlldo da multa sera con.
crdidtl o t'onCCIODIUio qlO a II U\ r veritlc d I depois de
I trll tlVI n I nlo I eClJhlÓh a import&Jlcia do impobto deCrau.
dlloo o da rrsp(ctiva multll, si assim o rllqUorer.

farl grll 11 uoico. Si, na diligenciai divel sos fUDccio.
nHi"s tiV£'J'lID Ilgido, IA tal! lh~ multa será distri uida
Intlo cllcs }lclo Srcrlltllrio d~s FIIIançll~, tondo cm considc-
I~~ào a hvmn a 00 (Sforç(l, da a,cll'Vldad G da co petcncia
CLID quo cada um CODDorreu.

Art. 26. A(!'I fiscael ambulantes do 1." cla880 sorAo do.
bignadas as circumscripqõOl'l do maior movimento e impor.
tancill.

. Art. 17. O dircctor ~llrá substituid
lmpedlment08 pelo ~ub director o dado fm::.6ua8t vagai O
pejo fUDccionario que for dcdgn~do polo Sec Imten, o dde t~,
nl:lnça8. re ano as FI'

quo ~~~'o 18dir~ct~U/.~i:ed~Oj~n Il~~~ substituido polo auxiliar

FÓ t Art. :9. A~ IIlh1titlliçõCR I ntro R ftsclll'R amb I8nte8
erilo og r .qllan 10 flll'CHlB ente <ler rI intd

~~~ãOq~~btltOldO ~clo (un CloDbJio, 1180al 'a bu?~ ~~n:~
, or 1'010 dlrootor d igllado.

DAS fUBSTlTUIÇÕE~

CAPITULO IV

CAPITULO V

DISPOF:IÇÕES OERABIl

part~r;~OqIlOR'~~~h:llÇA ',ubfidialla dCl!£' H'flulEm, lO, na
r guJaDHDlo f!cul d~ ~~ICI:~JllCri~]JdllllsHF'I~I1Jt altenda, o

f)lil çllll, o der. li.
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dien~~ta:7itsc~o~~~ ~~n~~~c~~~~~u~ :8~~t~presta{'~o obo.
dons e iustrnccõ03 sorão por olles cumprida~aas, cUJas o
de a~:ia28do s~l~~:n::t:!.ulamento ontrará' em vigor dos

Secretaria das Finanças d "'ot d26 do março de 190\1. o .•••.•a o de Minas Geraes,

o gecreurio do Estado,
Juscelino Barbosa.

Tahella de vellchllellto I
da .'ll!Icallzação das :C~ °d P~liiIO~1da Dlrectol'la
la clue 8e referem 08 ar~. a;Coo ~t~do de MIII",C,
"egulaJllento. • • e .", ckt prf!'IIJellte

-

Cargos Ordenado Grat.it1ca- Tota~ rar- Total gc.
filO Cla ral

Um director ............ 4:500$000 4:iOO$000 9:000$000 9:oo0$OO~
Um sub-director. • .... 4:200$000 4:100$000 8:400$000 8:400$000
Tros auxiliares., .•..•.•. 8:600$000 31600$000 7:200$000 21:600$000
Dcz flscaes do 1.' classe', 2:160$000 2:160$000 4:320$000 43:200$000
Vinte flscaes de 2 • claslle 1:800$000 1:800$000 3:600$000 72:000$000

,

Observação

tab~IO: ~~:~scab:~u~~t:s~ d~~rTadg: ;$&~~entos. constantes da

de l~g8~etarla das Finanças do Es1ado de Minas Goraos, 26 do março

O ~.tario de Estado,
Jus!elino Barbosa.
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DECRETO N. 2.486 - DE 30 DE MARÇO DE 1909

!Jara habitações opE'r&rias e conle'Ul outras dispo-
sições

o vioe-Presidento do Estado do Minas Gentes, usando da
rlbuição quo lhe é conferida polo art. 57 da Constituhão
E.tado, e pelas leis n. 3, addicionL I á mesma Constituição,

2'75,dO 12 de sotembro de 1899, e do conformidade com a
In. 33, de Ii de fevereiro do corrente anno, do Conselbo
ellborativo der,ta Capitl.J, dEcreta :

Art.)'o Fica designada para J.rea operaria a parte da
• seoção urbana limitada pelas avenidas PlIraopeba, Cbris-
vamColombo e 17 de Dezembro e Iuas Rio Grande do Sul o

arbacena, comprehendendo (S quarleil ões de m. 22 a 27,
O. 3 e 38 a 4~.

Paragrapbo onico. Essa ár ea será de.tinada (xclusi va-
cnto á habitação de operarics e ferá regida pelas dhposi.

~es do presente decreto.
Art 2.° Ficam respeitadas a di visão e demaroac:ão dos

tes o 'as denominações das ruas e praças, feitas de accordo
om a planta geral da cidade epprovada pelo decreto n.817,

lo15doabrilde 1895.
Art. 3.° Além desta área operAria, poderá o governo do

tado, Btb representação do PreCeito, dcsign&r outros pon ..
s da cidade, em logares convenientemente escolhidos, para

completar a localiza~ão dos (perados.
Art. 4.° Oi! lotes da ároa operaria serão concedldoR a

lItulo gratuito, de accordo com as disposições seguintes.
Arf..5.° Só terão dir<-ito á ctncessão de lotes na área

oporaria os individuos que provarem:
a) ser operarios, isto é, tirarem sua subsistoncia de tra-

alhosmanuae', no exercicio do qualquer arte ou oftlcio j
b) ter reaidoncia na Capital durante, pelo menos, dois

annosantes da data do seu req uerio:ento pedindo a conces-
elo do loto, e ter exercido sua ert~ ou offlcio inintorrupta.
monte durante esse tempo j

c) tor bons costumes o ser dedicado ao trabalho.
Paragrapho unico. As condiçõos das lettras a e b serão

provadas por um att£stado jurado de tres pessoas conceitua-
das,a juizo do Prateito j a dalettra c, por meio do um corti.
lIcado de auctoridade policial.

Art. 6: Aos operarios actualmenta detentor os do lotes
na zona designada para area operada, om virtude do dec.
D. 1.516,de 2 de maio de 190~, será ooncodido o titulo a quo
BC roCore o art. 4•. do presento deoreto.

I!. M. - 13
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Art. 7.' Os oporarios actualmonte possuidores do tit '
los provisorios, em virtude do dec. n. 1.516, aelma rofer
do, de lotes da 8.&secção urbana, situados lóra da ár

'operaria. terão preferencia para obtenção de lotes va o
existente'l na mesma area.

Art. 8: A nenhum operario poderá a titolo algulll 8
concedido maia do om lote, e aqoolle que tal conces~ão o '
tiver, por interposta pessoa ou illaqueando a boa fé do pr
leito, lerá annollada a concessão de todos os lotes, se
direito á in'lOmnização de especie alguma, ainda mesmo d
'bemfeitorjail.

Art. g.. Os lotes serão concedidcs a titulo provlso o
até que neiles se edUlquem casas, sendo expedido o titulo
definitivo depois de concluida li construcção, de accordo co
b 1'1~,ntJ previamente approvada pela Prefeitura.

Art 10. Os lotes nã') poderão ser hypotecados e ne
alienados por venda; somente as beDlfeitorias poderão s
traosferidall entre operarios, si a Ofsa transacção precede
licença da PrefoitUl'B, a qual poderá traosmittir ao adqui.
rente a propriedade do lote.

Art. 11. Nos titulos provisorios serão estipuladas tod
as condições, obrigações e garan\ias de que trata o proso.
te decreto, que deverá ser transeripto nos mesmos titulos.

Art. I~. Aos aotuaes deteutores de lotes, não oompr
handidos nas disposiçõos do art, 5:, lettras a, b e c, fic
marcado o prazo lwprorogavel do trinta dias para retirare
as bemfeitorias que possuirem nos mesmos lotes, ou trans
feril.as nos termos do art. 10. Findo esse prazo e não trans.
feridas ou retiradas as bemfeitorills, serão lS mesmas ven.
didas em hasta publica, observadas as disposições rogul
mentares.

Paragrapho unico. Exceptuam.se os actuaes detentoro
que obtiveram titulos provlsorios em virtude do dec. n. l.516t
de 2 de maio do 1902,e que, embora não oporarios nos tor.
mos do presente decrete, exor~am profissão licita, estando
comprehendidos nessa categoria os empregados subalternos
(porteiros, continuos e SOlventes) das Secretarias de Estado
e outras repartições publicas, que residem tctualmente n
area, não ten 10 casl propria na Capital.

Art, 13. O concessionario do lote será obrigado a con'
strulr nelle uma casa, de accordo com as disposições abai.
xo, dentro do prazo improrogavel do quatro annos, contll.:,
dos da data da expediçao 110 titulo provisoIio, e a cercal.o
no prazo de seis mezes contados da mesma data, sob pon
de caducidade da concessli.o que será. declarada por edital da
Prefeitura.

Alt. 14. O~ fechos lelão fcites de accoldo com o dispo
to DO art. 16 ~ 1.- ti art. 17 do d~c. n. 1.516, já. me-ncio
Dad(l, pvdE'ndo a lHDte do lote ser teobada cC)m aJamo liso
1l."bJ0 lostcll do Juddrli 1&."Vudae elltlançadode pJan1anl
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som espinhos e de modo a impedir a passagem de ani
09 o avos. .
Art.dl5, AS

I
casas s~rão constrúidas obedecendo' ~os typoS

rova os po a Prefeitura c que uma o . d
o parte do p/-esente decreto e t'ambemv ts orfamz!!, os, la-
s rolativa.s ái c!lDstrucçõep, devendo ser ~~pf.slç~es ge.

Ia operaria 8S disposições em vigor do regUI~~Ce~t~S ~:
oU

d
com o doc. n. 1.453, de 27 de março de 1901 e ~a

ra as pelo presente. o
Art. 16. Os concessionarios de lotos n' ,

rAf~r~~~~g~~Os9o~s~:~~~r~~ moai:n~~m!~o;~/s~~~~: o~~~~~~
I onto dois dias de sorviço llra co ar annu-
s russ, de conformidade corE. o diSP~ss~~v~~~o:rrsep~~açfQ

broOd:oy~~~ragrai,hosl do decroto no, I 211, do ::lI de o~t~:

~r:it~id;7par~ ~~~~~e~c1~~:s~~eor~r~~~r~:oe~a~: ~~~: ~~né
IÇ o com os documentos exigidos no a~t 5' O' .
o ficam sujeitos á multa de 100$000 e ~o ddbr 8 lDfrllc~o-

cldpncia, cabendo metade da multa ~ff t' Oi na relD'
aada a quem denunci"r a infrac~ão. t'C lvamon e arreca.

A t, 18. O l5overno do E;tado reserva.se o direito d
oh represen.taçao do Prefeito, regulamentar e decidir tod:'

)lS ~ccurrencl~s que forem evidentemente omiss8s neste des
d~oqO~OtÔ~m~~~~:tl:g~detentore3 dos lotes a obrervanci~

Art. 19.-Ficam re~ervados na á íl .

~Jt~~:e~~ab~~~~~~o~t~~a::~;?~os~e~:t~di~rc:i:~du~J~~t\t:

8t/%:' s~~ p~byr::;:;~ deereto entrará. em vigor desde a

Art. 21. Revogam .se as disposições em contrario.

Palacio da Presidencla do Estado de M' Gmar.o de 19G9. mas eraes, 30 ,de

JULJ? BUENO BRANDÃO.

Esle'l:ãQ Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.487 - DE 30 DE MARÇODE 1909

.Crêa o grupo escolar do Espirito Santo de Ponta'.

O vice-Presidonte do Estado de Minas Ge:rael.', de conto
midade com o disposto no aI t. 22 combinado com art.45d
regulamento Que b~ixou com o dec. n. ,1.9eD, de 16 do d
z(mbrode 1906. rosolvo croar o grupo escolar do districto
do Espirito Santo do Pontal, municipio da Varginha.

Palacio da Presidoncla do Estado de
março de 1909.

Jl LIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhiies Pinto.

DECRETO N. 2.488 - DE 30 DE MARÇODE 1909

Crê.\ Ullla cadeira do instrucçiío primarIa do sexo musculiÍ"o
bairro do Taquaral, municipio do Ouro Fino

o vico.Proddento do Estado de Minas Goraes, usando da
attri buição que lhe confere o art. 4: da loi n. 439, do ~8 do
sotombro de 1906, resolvo crear uma cadoira do instrueçAo
primaria para o SOxo masculino no bairro do «Taquaral», digo
tricto de Monte Sião, municipio de Ouro Fino.

Palacio da Presldencia do Estaio de Minas Gorao9, 30 de
março de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de MO[JfI ~hães Pinto.
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DECRETO N. 2.489 - DE 30 DE MARÇODE 1909

ilrova a tabella das contlnencias gue E \ devem observar na Bri-
gada PolIcial

o vice-Presidente do EstAdo de Minas Geraos, usando da
ttribulç!o quo lho confore o art. £>7 da Constituição Mi.
eira, rosolvo approv<lr a tabolla (IIS cont'noncias qoo Fe
vem obsorvar na Brigada Polioial o quo crm esto bbixa

Is!lgnada pelo Sl'crotario dO Estado dos N~go' ios do Into.
ar.

Palaoio da Prllsidoncia do Estado de Minas Gerac!l, om
0110 Horizonto, 30 de março de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de MagalhãeA Pinto.

Tabella elascontinencias (Iue se (h,velo
observar nos batulhões ela Briga-

da Policiul

Art. I.' Aos prosidontes do Estado e da Ropublica, ao
apromo Tribunal Fodoral, ao Tribunal da Relação e ao

Oongresso, quando se aprosentarem incorporadas ambas as
Oamaras:

As guardas o tropas dovorão aprosontar as armas, a
musiea tocará o hymno Nacional e os tamb:>ros, cornotas o
clarins marcha batida.

Art. 2.' Quando os prosidontos do E.tado o da Ropublica
houverem do ontrar no acampamonto do algum corp', esto
destacará uma companhia para ir ao sou oncontro atéia: dis-
~ neia do sois kilomotros. -

O corpo estará formado da manoira mais con voniento, as
guardas o piqustes em linha n03 seus postos o todos farão
as continendas nocossaria~.

Com o Ministl'i) da GU'lrra observar.s::l.ão aq mesmas
formalidades o coromonial; a music:!, porém, tocarll.;uma.mar.
eba.

Art. 3.' Quando algum corpo em marcha encGntrar o
presidente do E'tado ou da Republica dovol li. fazor alto, met-
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ter em lin~u, da;ndo.lho:.1l'dirilita, si for possivel, efazend
lhe a contmenClS, sogumdo o destino dopois que elIe tiv
passado.

, Art: 4.' As guardas de honra á08 presid'entos do' E d
doy-orão ohamar as armas o r.zor oontinonoias ao Suprem
Tribunal Federal o ao Tribunal da Rola:ão o as doas 01\ a.
ras, Pedoraes ou Estadoaos, quando se aprosontarem encor.
por.dslf.' " -

~A todas as demais p'oss'ôas ou corp~ração ~ qu~m com
p.etlr, por sua categol'ia, continoncias com s~lvas de artilh
rla •.devorão tão sÓILent" ohamar IIS armas as musicas to.
carão o ORofficiaes.abatorã.o as espad,s. '

Art. 5.' Aos vlco.presldentes do E~tado e da Ropublica,
a cada uma das camaras do Con~ressJ, quando encorpora-
das, a09. Secretarios de Estado, aos oommand ntes om ohe(o
d? exorcIto o da armada, oomrnandantes de corpos do exer.
Cito ou do osquadra. govornadores ou presidentos do outros
Estados, o ombaixlidores:

As tropas om pa~adas!3 guardlls doverão aprosentar as
armqs, havondo contlnonCla do ospada o marcha b~tida pelos
tam boros, cornotas o clarins.

As musicas tocarão uma marcha,
.Art. 6.' .AOSalmirantos, marilchaoJ, enviados oxtraordi.

narlOS o mmlstros plonipotonciarios :
Armas apresem Idas, continoncia do espada o marcha

batida,
. Art,7-: Aos vlco almirantes, gouoraos do divisão o mio

mstros rosldontos:
Armas aprosentadas o oontinencia do esoada '
Art. 8.' Aos contra almirantos gonoraes de Brigada o

encarrog. dos ,do nogocios: '
'A~ma,s apresollt .d~s o continoncla de ospada.
Art. 1:1.' AOScapitãos d.t1mar o guorr '. coronois, ca;>itães

do fragata, ~onontos corooOls (commandand) for;a suporior a
quo compo\lr a slIa patente):

Armas apresontadas o cont:nencili do ospa<la.
Art. 10.' Aos C.pltãOS do mar o guorr.l, corouois, capi.

tãos do fl'agata, tl'!nentes coroneis:
. As. guardb s ch!lmarã.o ás armas o os officiae3 farão con

tlnenCla do ospa<1uja~ sontinollas apresentar'ào as lu'mas.
Ar'!. 10.: AoS capitães do corveta o rnlljores :
As sootmell!lH llprosentnão !lS armas.

do' Art .. 12 . Aos capitãos.tenentos, capitãos o ~ubaltornos
exerclt,,: da <t.rmada. d'" g lar la nacio I~I C di policia:
Assoot1nella'l pe fil,rão<ls "rmas.
Art. 13.'. ~o ch\:ro do.osta.do-maior J{.mül'al da arm d,i c

do o~tado maIOr do e.xorclt.o a" cher" d,) l:ommissllrihdo ge,
r. ~ Li i arm~ la o .ao 10 t'3ocl,)o1e g(!r~I da gUI'lrra:

, A~ (:ont1nenClus do postt) IIDmoliat .mento Huporior.
A'~. 14.: AOS c?mman1an'osdo di.tricto militar. t'tTocti.

vo ou Iotonao Oao mspocto~ militn nest I Estado:
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i8 continencÍas do posto im no t1atamente superior.
Art. 15.' AS guardlls do oessols do prosido lt'J do I1:shdo
rão chamar às armas e fazor continencias a) Tribunal
elllçll.o,á.sdUiS cama~"i do C lUgrdsso, qumdo sa apro.
rom eacorporad:ls, o ás auctoridadl!s a qu~m pertonce.
coatinencias eguaos á.~que compotirom ao prosidonto do
do.
Art. 1G.' 03 ofd3iaoi quo commindarom interinamonte,
ausoncia dos seus choros,terão lIS continoncias corrospon.
s ao posto immo iiatamonto F uparior ao d'l. SI\I pa.

l!.
~ I.' Os commandantos dOR1'0rpOi so têm arm 18 apre.

l,das pelas guardas quando f Irem gradu.doi no post, do
DerRIdo Brigada.

~ 2.' O capitll.o fisoal tem contino :leia dovida ao sou
sto.

~ 3.' Os officiaes commandanteil de destaoamentos ou
e outras força~ isol.d~s, terão, ao cho.(ar nos rospoctlvos
uteis, os ~igaaes do cornota ou clarim, correspo.ldentell

mesmos d09tacamentos ou fOfÇ I'.
Art. 17.' Qlland,) qualqu'lr batalhão. em mlrJh I, on.

ntrar com outr.>. com qn""qtIOI' gdnoralou outras aucto .
idade~suporiores ao oomman lanto do til batalhão. ostE) por-
ará as armas o continuará. a marcha, dan,to o fi mco do

Iinballlento a ORSObatalhão, goooral oU auctoridado.
Art. 18.' A rorÇIl policial do Estado não fará continon.

~asa qualquor passô, om presença do outrd, a quom por.
encecOI:'tinoncia superi')r; ma~ IHl Eontinol\as aprosentarl'í)
Barmas.

Art. 19.' Os ('hofes da~ n ções extrangeiras recobrrll.o as
continoncias qua f\Jrem ordonadas pelo pt'eBiJentll do E~tll.do.

Art. 20,' A gu.rda do honra postada em qualquer pal'to,
ara f~zor continencia a qualquor possôa, constará sempre

de uma companhia, I'Jvan 10 ollndoirl, musica, tamboros o
ornetas.

Durante o tempo que a força ahi ostivor f",rá continen.
cias aos offioiaos do p"tonto I'gud ou suporior ao que com.
mandar a guarda do IlOnra.

Logo quo chogar a pos, ô, a cuja disposição RO acho a
Iluarda de honr8, não fará continoncia sinão á pes~ô I do pa.
tente superior a BUIl.

Art.' 21.' Ninguem pode rá disponsar a continoncia que
lhe compelir,

Art. 22.' A força armada. ~ pé firme, c, z a continoDci a
de sentido, braço armas ou pcr filar o ainda-li bl'Ír filrln s o
apresentllr arlllas-contormo a pal0oto da auctoridado a
quem a continencia é dêBlin~ da.

Art. 23.' A f,madmalmllda.llcbaudole qpéfi"m(', ao
approximar.se qualqner official,rece bOIá do sou commb n ~ti nto
(a não sor q 18 tonhll osto maior graduação) li voz do ~outido
e aiuia as do abri,' filoiras, ollur a diroita o esquerda a dez
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passos de distanoia, si o 01l10ial for general
logo.que este passe em frente á força.

A' approxlmaçllo de outra força, tomará posiçllo de se
tido.

Art. 24. Uma força armada, em maroha, encontraD]
outra qualquer auctoridade de patente igualou suporior
de sm oommanda nte, reoeberá 8S vozes - olhar a direita
esquerda-e-olhar frente.

Art. 25. A f\lrça armada que passar por cstaboleoime .
to, oajo ohefe tenha direito a oontinonoia oom salva de a
tilheria, ou por qualquer edifi Jlo em que funccionar corpo.
ração, quo tivor o mesmo direito, por filará armas.

O mesmo procedimento terão os corpos ou forcas mQ.
noros, marchando sós, quando passarem por quartois do
forças equivalontos ou maiores.

Art. 26. Duranto a noite as sontinollas só farão c'n.
tinencias aos ordciaes de ronda.

As sontinellas. porém, qu~dram so, ao passar junto 80
posto algum omcial, consorvando a arma inclinada.

CAPITULO li

DAS CONTINENCIAS INDIYIDUAES

Art. 27. A oontinencia militar individual
com a mão diroita.

A praça do pret dosarmada, quando falar ao sou supo.
rior, Iovará a mã) direita ao gorro ou kepi, tocando o com
a primoira phalange do dedo indox na extromida lo, aoima
do olho diroito, tendo a p .Ima da mão intolramento voltad"
para a frento, os dodos unidos, cousorvando.so nOôh posl.
çllo omquanto ostiver om prosença do sou fuperior.

Dapois do receber ordem do retirar.so, dar moia volta
desfazendo a continencia e seguindo o destino.

Art. 28. Si a praça de pret esti "er armada, falará 80
seu superior fllzendo braço arma, quando do fuzil, pert1lan.
do a arma, quan lo ia bayoneta armada ou armada do lanea
o I i, "inda, do o~pada, com ol'a o.Dbainhada. sogurando a
pela braçadeira inferior o lovando a mão ao Jupi ou gorro.
como ficou inrlica<\o em o artigo prêcedent~, o si dosom.
bainhada, pOl'tllau<i:.>a. Os clarins o mll,ico~ <ias corpos
montados. em fo~matu'a ou serviço a pé, con1uziado 8eu~
instrumentos, trarão a ('spada I10 gancho do t.lim.

Art. 29. As praças do pret, qllaad) £'ncolltrarem al-
gum oltlClal gOJer&J, volverii'> ao lado por ondoJ tivor de pas.
sar o mesmo. dando.lho a oalçada ou a direi t I, f~z.'n10.Iho a
contiaeDci, :'L disbncia do 10 p'\s' o J o d"sf,zen lo-a, q'lando
o mesmo tivor passado! iecQ.
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S 1.0 Com o offioial superior procederão do mes~o
Mo, fazendo. lhe a oontinenoia a oinoo passos do distalloIa,
fazendo.a quando o mesmo tonha passado tros: .
S 2. o Aos oapitlles o subalternos darAo a dIroIta ou a

çada fazendo a continelloia a dois passos antes do por
IIfs pa~5aram e doar.zoado.a, quan10 so tonham afastado
m passo.

S 3 o Eitando pHado o superior, a praça quo por olle
aSSlr fará a contineacia nas distancills indioadas.

Art. 30. A praça de pret, estando descoborta, perfila.so
appl'oximação do o(fi.oiaI, si ostivor parAda, ou ostaoa á
a passagom, qu~'trando-sc, si so onoontrarem ambos om

movimonto.
Art. 31. As contiueacias das seotinollas do armas sOe

lo aR seguintos:
Ofdcial geral gonoral:
Ao ser avistado. as sentinellas bradarão á~ armas e

pertllal'ão armas. Na distanoia do 10 passos aproaonhrã!l
armas, voltando á posição primitiva dopais quo o genoral
ti vor passado cinco.

Coronol ou capitão do mar o guorra o tonento coronol
ou capitllo de fragata:

A mosma quo a antorior, roduzidas as distancias a cinco
Otros passos.

Major oU capitão do corvota:
Apresontarão armas na distancia do cinoo passos o

voltarão á posição primitiva qoalldo tenham passado
tres.

Capitães, capitães.t,nentos o sub .•ltornos :
Na dislancia de tros passos porfilarão armas o voltarão

l pO:lição primitiva logo q119 o ofllcial ~ivor p,ssado.
Art. 32. A sontinolJa cob,rta não bradará ás armas

para pessoa alguma, fazondo, po:ém, as soguintes contlnen.
cias :

Tomará a posição de sentirio e af.stará do corpo a boo.ca
da arma na distancia do braço, quando so tratar do ofdoIal
I{oaeral; na distanoia do ante.b.raco, qlIarldo Si) tratar do of.
ficial superior o sómento a pJ3Içt\o do sentIdo qUlnd')so tra..
tar do capitt\o ou subJltornos. .

As distancias om que a sentin~lIa tomará a poslçã~ do
sontido para fazor o dosf~zer a c ntinencia fão X:. spec!lva-
mento do dez o cinco p. sso~, para os g£'noracs, clnc~ o tres
para os oftleia! s SUPéli.)re8 o trOJ o um para os capltãos o
subaltorno I. .

Art. 3.t Nos' ohicutos publicos, nos legare s de di ver.
sões ou quaesquol? outr~s, a P!aça d.) pl'ot não podorá sen-
tlrso om presença ri,) ofdcial nem consorur.sc ao sou I~do
011 em SUl rronto, aindJ qu.) do pó; obtida, pJ!é"'O, a dOVldá
vonia, )lo tr rá tome r logar á I'eotaguarde.

Art. 31. Nas ruas, nos passeios, lheat.os ou outros 10-
gares de diversõos, quor do dia, quer d) noit.', os mil,bros
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não slo dispensados das continencias aos soas superioros,
Ílom ostes dr lhell retribui-.

Art. 35. Tollos os militare~. quando se encontra' em,
deverão cortejar.se rociprocamonte, p>irt1ndo a continencia
fio menos grafiuad.), que dará !lO sup)rior a direita ou o lado
interno do ;la'soio, quanilo osti""rom em movim 'nto.

A continoncia será simult-nea q'lanilo aquelled fl)rem da
mosma graduação.

Art. 36. O] oftlci>.Hlil, quand.) tonham a e~pada desom-
bainhada o sejam ch lma 103 p Ir um 80U superior ou a estes
tenh 'lm de so dirigir, a abaterilo em sua pro>ooca c assim
se con~Or 'arA0 omqua'ito lhes (alarom ou ouvirom.

Com a espada ombainhad'i os orflciaes tomarão a >loai.
çilo do sentido, sempro que om objocto de llC1'viço tenham
do (alar á auctoridrde su oerior, do ;oob rindo-le nas repar-
tições, socret'rias, cas,," do ordens, ot\'.

Art. 37. Todo o oftlcial ou praça montada dov<3I'ó, apoar
sempre que houver d'l falar co~ um ~up(lrio[' que este.
ja a pé.

Art. 38. Nonhum militar la cwallo pa~sará a galope pelo
suporior em um raio de 2') metros, salvo CllSO extraordinario
em quo 11 modir\,}ação dA somelhante anda.moutll passa pre.
judical:' a execuç\1) da OI' lem ou deliboração de que seja
portador.

CAPITULO 11I

DJS C }MPRIMENTOS EM RECEPI;\O DE VI!lI'rA E APRESENTAÇÃO

Art. 39. O PrJsidon to do Estado, ao l'begar Il. um o~ta-
bolecimonto militar, ino'peradamente, será ro\'ebido ~o por-
tão p~lo dircctor ou commandante, com li ofdc;alidade pre.
sonte, todos arm'ldos, a musica, 03 cornetas o tambores vi.
rão om accelara.l0 pJ~tar.so á diroita da gU'lrda, fuondo-16
a continoncia reglll~mentlir, quo forá rep£:tida om sua re-
tirada.

A tropa raanirá em Bccolerado ao toque rospoctivo
formatldo me~mo desarmada nl)lOI'mpectivo'l al(lj ~monto~.

Duranto a visita. o Prosi,ient~, tondo fi e~querda a mf)io
passo á rectagllal'lla o commanJar.t", SOiá f co npanhado
pelos rlomais ofrlciao~ profontes.

Em ca la aloj lme nto dClotaca'-H-á o fomp.!tonto ror.
ponsavo!, pro:n?to a prestar os csciarecimpntos quo lho fo.
rom exigidos.

~ I.' Qllod) a vi~ita fJr prJco'i la de aviso. uma g,lal'
d'l lio honra. con,tituida por um'i c(lmpanhia, n03 quartei~
lie b ,taltJõa] prest:l.rá as honras devidas ao Chefe do Estado
á .ontrada. o sahi ia.

-203-

32.' Sempro que o ajud'nte do ordens communioa.r o
omparecimento do Presi<if nte li Qualquer aclto pubhco,
OH d.) dia, quer de noite, será. oos'ada no loc~ u.ma guar.

de 11 nra, p ,ra pro Ur a~ devidas continc'nclas a ontrada
â ~Hhi,lv. . b do

Uma escolta riA 20 praças .le cavallarta 80 o comma~
d um oflloial subaltorno, acomp'~Dhlll.o-á, tanto .na Ida
como na volta.

Art. 40. NOl cumpriment~s ao Prosident~ d., E.tado
ou a outras auct lridades. nOll 1\1'S dd festa naCIonal ou er

a/quor soJemnidlldl', os ofli '.illes, quando houvorom. o
'Q. mpar~ceI' inco porlldos, destilarão pola (rente da auctor1dll;'
d um quebtrw e. ao enfront, I a vol verão para OUII, comprl-

ont'n le-a com I.ltt~Dciosa inclinação de cabeça.

C\FlTUL') IV

DA'BANDEIRA B DO HYMNO

Art. 41. A b ~ndoir8 nacion \1 nunca so abaterá etn con-
tinencia pua entidlldo alguma.

Na occasião <lo S 'r ha~toada n09. quar~ols. e acampamen-
to~ etc receberá as sf'gnintos contlnencl8s . b

., "s "j[uardas f rmarão o aprosnntarão arooas, em como
as sentin,.lIaR ; os tambores. clarins ou corneta'! tocarão mar-
cha b,tida e li musicll o hycI1no nac onal. _

Art. oH. To,lo~ os militares, quer arm~dos, q~or dcsar
ma1o', fllzom continonda militlil' ó. bllndo~ra e . o. me~mo
molo p oc~dem em rolação ao~ hymn?s naClonal, da IDdopen-
drncia o tl'\ proclamaç50 da Ropubhca.

1\1 t 43 AR !lentinl lias, bem COlO qualquer 1'orç!1 quo
ostrja el~ fó~rnll. perfilarão as armas sompre que. prgxl'?°da
oH as exe 'ut.trom aR music"R 08 hymnoR. naclOna, li. In e-
endencia ou da proclam\l~llo lia R.r,'Pubhca.

p Art. 44. As mU!liclls mll,ta.rep, W ox.ecut Irlio o hymno
DOI didR do (esta naciom 100m outros dllls sórnonte om o.0n-
inoncia á "andeiro, aOR Prosidentes do E~tado o da Repubhoa,

Sl}-rrm) TribnnHl Tribunal ria Re]açao c 80 cougrüsso,
'~I~ndo inr:orpnl'adol', como l'stá pl'escripto nesta ta e a.
q Art. 45 Por occa.sião cio! alvor.ida e naR rotratas, quo
tivl'rom ti. tocar' nos <liaA 7 lio sot- mbro o 15,ie nover:obrl',
a~ ban1la' milltal'os t"xrcutard.Cl. em VfZ do hy_m~o nac~on~~
o da indepon,ioncia. 113qnoll<i data o o da p oc amaç o
Ropnblica. n, ultima.

~rt. 413. O hymno nac;o:lal, ql~an,io locallo em conti-
neneia, ce;sará des.lo quo a auctol'ldado ou eorporllQào so
tenha aC,stado 20 passos.
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CAPITULO V

DASHONRASFUNEBRES

Art. 47. A força dotalbad~ para prostar honras fune.
bres formará em linha, em ordem aberta e com as armas
om funeral no logar que for determinado, com a direita
para o lado do onde tivor de sahir ou chegar o ferotro.

A marcha ao approximar.se a força da residencia do
morto ou ao retirar so. quando as honras funebres sojam
alli prostadas, sorá foita em silencio até a distancia de 200
metros.

Art. 48. A' chego da do foretro á direita da Iinha,a infan.
taria dará tros descargas, rotomando a posição de-em fuuo.
ral armas-, que será mantida até que tonha passado o pro.
stito, retirando.se em seguida a f"rça.

A' chogada e á sahida do foretro, e no intervallo do
uma descarga a outra, as musicas tocarão uma marcha fo.
noore.

Art. 49. A força postada para prostar honras fonobres
não C.rá continencia a ontidade alguma; tomará, entretanto,
posição de sentido á chogarla do possoa ou corporação quo
tenha direito a continoncia egual ou superior â'l do rospe.
ctivo commandanto.

Art. 50. Formarão para prestar honras (unobres:
~ 1.0 Ao Presidente do Estado:
Toda a tropa da guarnição, ob30r vando.so o seguinte:
Logo que constar oflloi.Imonto o fal1ecimonto, nos quar.

teis, acampamento!', etc, hastoarão em funoral a bandeira
nacional cobarta de crepe.

No dh do enterra monto formará toda a tropa com ar.
mas e bandoiril em Canoral, cobertai com crepo as caixqs
de guerra e o mosmo n:s bandeiras, e os ofllciaes com luto
no braço esquerdo e copos da. esplda. As praças trarào
luto no br.u;o osquerdo.

U na parto da forçl f rmarâ á esquerda da porta por
onde tenha de sahir o ferõtrv e a outra no comitorio. Quor
á sabida do foret o, quor á ohoga1a, a inrantari'J. dará tros
descargas.

O ooche sora escoltado POt' um Ofq ladrão de clval1a.
ri '.

o !3 2.° Ao vice prosidente do E,tado, aos Sacretarios de
Estado, aos commanda'ltes em cbofo d J exercito ou da ar.
mada, commanclantos de corpo do exercito ou de e qtndl'J,
govornadores de outros Eslaies, nUllc'o e embaixadores:

Toda a tropa disponivel, aoowpanbando o r'retro 003'
quadrão de cavalLtria.
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li 3.0 Aos capitães de ~ar e guerra, coroneis, capitãeB
defragat a, te oontes.c.oronClls :

Um batalhão do InfaLterla. '.
l'l 4.° Aos capitãOs de corv~ta e ma.Jores.
Uma ala de um batalhão de mfanterla.
li 5.. Aos (ap~tães.t?nentos .e capitães:
Uma companllla de wfantOlla.
li 6.• A03 officiaos s)b~lterllos :
Um pelotão de inf nt()rl~.
g 7. AOS('mciaes infolI 'lOS: d d um info.
Um piquete de 12 prJç~8 sob o comman o o

iar de graduação do la UrcIdo. . '.
r g 80 Aos cabosn'esquadra e demais praç.s. b

UíL~ forç'l. de seis praças sob o commando de um ca o

d'eEqU~dr~.o Não S' rão presta~ aB hon r8S funebres :
~r 1'0 Áos mil.itaNB efl'octi V( s 0d ~~fod~~sdt~~c1~epa~:

vida, as tenblJm dIspensadO, ou quan o
da familia após a mOI te. han.

li 20 Aos militares ef!'octi\'03 0\1 refOlm,d?~ qudO,.8C n
dose fóra da etIectividade do Sl rvi~o, suas famlllas elxarCl
de communicar em tempo o fallerlmento.

. t d d Negoci03 do lutorior, Em Bello
Soc['e~arla de E, a °d ~~09 Estevão Leite de MagalhãesHarizont~, 30 de março o .-

Pinto.

D~CRETO N. 2.490 - DE '<.7DI, MARÇO DE 19~9

I .' dicçãO do consu1 geral da ltel'ubliea Argentina no
Rccon lece a Jurls Rio de Janeiro

o vice Proside?t~ do.E,taolo de ~}~:s ~x~~~~~~~~,D~~O~
vista o aviso do MlDl~{:~l~e:~~h~~~~' ~ jurisdicçil.O, noste Es.
do corrente met, r~~ú Klfltt filho oomo consul geral da R~.
tado, do H. Caroos x R' ele J~neiro durante a aUH'nClapublica ArgcntlD9, no lO ,
do respectivo CODEu).

Palacio da Preddencia do Bsta lu de Minas GoracB, em
Bello Horizonte, aOB27 de março da 1909.

JULIO BUENOBRANDÃO.

Esteviio Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.491 - DE30 DEMARÇODE 1909

Crea uma cadeira mixta de instruc li . .S. Gonçalo de UM mu:fl'cC?.prdlmRrlR. no districto, IplO e Marlanna

O vice Presidente do E t d .attribuição que lhe conferes a °t de ~hnas G.orao!", ussndo da
setem bro de 1906 resol o ar . 4. da 101n. 439, de 28 do
il~r~cção prim9ri~ no d~~ri~~firdurua cJdella mixta do in.
ClplO do Marianns. o e S. Gonçalo de Ubó., muni.

J
Pala cio da Prosidencia de Ir t.rço de 1909. o E tado do Minas Gora0!",

JULIOBUENOBRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.492 - DE 30 DE MARÇODE 1909.

Regulamenta a Secretaria do Interior

O vice,p' esidonto do E t d .da: a.tlIibutcão que lhe c s f, o de MIll.8SGerlles, usando
~lDeIra, resolve. p8ra eJeC~~ã~l~ o ~I ~ .07 da CÜDs~ituição

e 14 de sotrmbro do 1907 cOlJ'b'o 8dr.. n. V, dll leI D. 4iO,
n. 486, de 12 de ~eterubro d IDa o com o IIrt. 8.' da lei
gulamento com ue I st o .~nno p.IlFsado, llp~rovar oro.
Secretario de E~iado dose NbslJlI: IIssrgnado. e expE'oido pelo(goelos do InteIlor, que IH sim o

Palllcio da Prr~<lden(lja do E t d .Bello HOlizonte .~od s a o de MJn8S Ge18e~ em,u e mu Çllde 1£09. .,

JULIOBUENOBRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhãel Pinto.

Re~ulll.mentoa que se retere o decreto n.
2.1á9~, (lesta (lata

CAPITULO 1

nA SECRETARIA E DO SECRETARl\)

À[.t. L' A Secretaria é immeiiataJlonta sub Jrdina.da
ao Preside ato dtl Est~do e será prdsidida pelo Secratario de
Estado dos N gocios do Interior.

Art. 2.' Além de outras attribuiçõei inl1uanteB a Beu
cargo, ao d(lcreurio compete:

~ 1.' Corre5pon.ler se com as Camarlls, por moio de of.
lIelos didgidrs ao I.' secrotario ou em cooferencia com as
commistõeB, o, pesBoalmeMe quando convidado para dar, no
rocinto de alguma dcllliF, esclarecimentos Bubre assumptos
pertinentes á. sua repllrtiç!lo.

~ 2.' Auxiliar o Presidente e subscrever. lho os aotos
relativos aos nogocios da oompetencla da Secretaria.

~ 3. o Fiscalizar e fl1zer oxoou çar todos os serviços quO
e"rrllrem pola ropartição.

~ 4.' Dil'igil' annualmento ao PrejUonte do Estado um
relatorio minUCiOSOdo todo o occorrido na Secretaria; duo
rl1nt(l o anno.

~ 5.' Promover a reRponsabilidl~de dos tunocionarlos
sellR Bubordinlldos, podendo applicar.lhos as penas de multa
até 20 . /. dos vencimentos e tuspensll.o Ilte 60 dias, nos ter.
mos~dcste regulamento.

~ 6.' EJpetir ordens de pagllmr.nto, mediante re.
qultiçào 110 l:lCcrltllrio do Es1olldo dos Negocios das Finan.
ça!!. li 7.' Apre£ontar a despacho do Pre~idllnte OB papeia
procl ssades em ~ua SecTllttl ia, emittlndo parecer por elicrl.
piO, quando se tratar de Degocios importantotl, entender
conveniente ou for exigido pelo Presidente.

~ 8: D~ferir juramento ou roceber o oompromisso dOB
l mprr gados subol dinados li. Secretaria, asslgnando os re.
specti vos termos.

~ 9.' RI mo"'H'r de un as para outras sccr.'ões e para atl
repllr\ições ann~J8P, cs ebeJep nomeados pelo PrcsideD.te.
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CAPITULO II

DA ORGANIZAÇÃO DA ~ECRh.TAB.(A

soal~rtl 3.' A 8(l)rotaria-do Intorior tr'rá O s~galnte peso

Um director.
side~~, j~~~~ald:oq~:~in::~b~~h~~T'.oeo\o o confiança do Prc.

6 oh.ofos do sooção.
6 prImeiros ofdciao!'.
6 segundos oftloiaes.
8 amanuensos.
Um porteiro.
Dois continuas.
Dois correios servontes.

seis ~~~'ç_4.. A Secretaria do lotr.rlor f orá dividida GOl
. ocs, que se compor Ao, cada uma de um h ~

prlm:i[o ,?ftlclal, um f egundo officinl e o'm alJ'an~e~s~ um
~ . ".. Pertencem á Secretaria do Ltelior tOdO'8 o

ti~fi~~IOã hon~ernenát~s á justies, se~urança publica, á esta~
, ygleno, .Instrucção publioa do Estado, o mai

~~~ro~~~~li~odi:fri~~!;orom Iespecia~mento a1l'ect~s á9 outra:
'" I • 'A' . .• Os pe as secço! s do fogumto modo'
~ " .prImOlra soceão os quo so referirem' .

tado~' A magistratura o administrrção da justiçà no Ef'
lI. A custas judiciarias.

nonPo 2~': A' s~gonda secção compete t ldo quo ter atti.

asso~ia~~~:ed~bblic~ e pol.ieia. sanit.ariaj 80ccorros publicos:
h- ene cenCJ!l, inclUSIVOos recolh;mentos d'

orp aop, cl;lsas d~ oaridade o respectivos auxilio!" e
lI. Asslst~nola de Barbrcena o Hospicios. .m. NegoClos locaes.
IV. Relatões do Estado com o ~o e t d

outrvos Estad~s, incIuidas as de origeVmri~to~n:~f~~eaIcom os
• Elolçoes. .

VI. Congresso o Leis.
VII. Assum.ptos sem opigrapho nas outras sOoçõoa.
VIII. Arohlvo da Seoretaria.
~ 3.' A' terceira socção incumbe:
I. O pe~soal da Secrotaria; sua matricule' -

:li~s:;o~~~~if~~~Oo~t~~t~~~~frt~~~ d~o ~~~~~Ogi~,~p O~~~o:i~~~:
outras iutormaçõos. qnaesq uer
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11. A policia o (orça publica.
m. Os presos pobres.
IV. OrganizaçãO do calculo minucioso o demonstrativo

das desposas com oa difTerentell servicos da mesma Secrota.
ria rara organização de seu re~poctivo orça monto o para
a dittrlbuição do croditos.

~ 4: A quarta sooção tratará:
I. Da estatistica oscolar.
11. Dos prodios escolaros.
lJl. Da bygieno escolar.
IV. Dos moveis escolares.
V. Dos livros, apparelhos e matorial didactico o esco.

lar.
VI. Dos examep.
~ 5.°. A' quinta seoção distribuem so :
I. A creaçAo, soppresfão o trans(eroncia de c&deiras

Isoladas; a su~ponsão do ensino c comequente restaoração.
lI. A oreaçAo do grupoFl e do logares do adjuncto.m. A nomeação, demi>sl1o o remoção: dos profossores

e1rcctivos, adjonctos O interinos ou substituto,; dcs directo.
rePí porteiros e sorventes de grupos.

IV. Oa professores om disponibilidade: doeignaçil..o do
cadeiras.

V. As licençaQ e rcspoctiv~s notas.
V!. Pagamentos aos professoros.
VII. As caixas escolares, oxamo das tolhas dos grupos.
!l6.o. A' soxta socção incumbe:
I. A Inspecçil..o municipal o techniol\.
Il. A intorpretaçAo da loglslação do ('nsino.
m. Os processos disciplinarcs o penaEl.
IV. Os-livros o os programmll.H de ('II"ino.
V. Elogios a(\s profesfores e not,s sllbrl} a int('lIigr:.n.

Cl8,preparl.', qualidades ttcbnicas o moralidade dos profes,
10rOs.

VI. Candidatos 80 professorado, registro das notas dos
lIais distinctos.

VIl. Iostrucçil..o sooondaria, normal e suporior.
Art. 6... B' obrigação commom de todas as fOIJÇÕOS:
I. O lovantamonto c minucioso pro paro das notas de

sous trabalbos respectivos duranto o anno, para confecção
dos relatorios do Secreta tio de Estado .

lI. A guarda o arraDjo dos papeis pendentes até sorem:
lindosou projudicados o sua remessa para o archivo.

11I. As certidões sobre os negoclos de suai:! (speciaos
aUribulçõos.

IV. A matricula dos (uncoionarios publlcos, cujos nego.
cios lhos são ospecialmente distribui dos, mencionadas as da.
tas das nomeações e posso, seus vonoimentos, interrupções
de exercioio, ponas disciplinares quo lhes forom impostas,

D.M.-H
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taÍleoiment09j i'enuncÍas de empregos e quaesqtter
informações.

V. O registro da entrada de todos os papeis.
VI. O registro, por extracto, d)s negocios, com iodioa.

çll.o do processo que for<lm soguindl) o das decisões que ti ve,
rem.

VII. O extracb do el:pediente, que deva. ser publicaào
na. impreDsa oftleial.

VIII. Ali notai dos despachos, que devam ser transcr!
ptos no livro da porta.

IX. O invenhrio d03 moveis e quae~quor out.'os obje.
ctos.

X. A tlsoalizaoão das despesas or1enadas peio Presiden'
te o S\lorot~rio de t<.:stado,prop,)Qdo tudo q 'lanto convier á
ecoDomia dos ttinheiros do Estlldo.

XI. A collooOãO organizadli d.) toda a correspon!leRoia
expedida.

Xii. O preparo dos actos conoornentes á sanooll.o, pro
m ulgação das lois o respecti vos regulamentos ou instrucçõos
segundo a distribuição feita entre as secções, dos assumptos
sobro que versarem aquoJ)as e o oxpediento neeessario para
sua oxecução.

XIll. Oi! trabalhos neoes~arios para a publicação das
mesmas leis e nOll dospachos e decisões do Prosidonto e do
Soorotario de Estado.

XIV. O proparo para proposta de creditos extraordina
rios e abortura l1e creditas supplementares.

X V. A expedição e rogistro dos actoe, titulos ou decre.
tos do nomeação, rEmoção. demissã() e licença d, s emprega.
dos, magistradoS c outros funccionarios publicos.

XVI. A redacçll.o dos regulamentes, instrucções e quaes.
q uor' actos referentes aos negocias de cada seoção.

XVII. Indicar nos pareceres sobro auctorização de des.
pesas ou ordem para pagamento, a verba do orçamento
por onde dova correr e veritlcar si o respe'ctivo credIto é
suttlciente.

XVIII. Veriticani têm oxecução regular os contracto8
attlnenteR 11 nego cios da seo~ão e representar ao director o
que for conveniente.

XIX. A synopse e iniico das lois, regulamentos e de-
oisões do Ptosidó'ntd na: plii"to ql1-Jdisser respeito á ôada
uma das mesmás sêóções.

....li.....

CAPITULO 111

DOS FUNCCIONARIOS

SECÇÃO 1

SUA NOMEAÇÃO

Art. 7,' O director é da contlança o n(llr I'H'fto do Pro
Bídente,o bem li8sim o oftlcial de gabinete, quo pode ser
p,essçaextl'anha á Seer(;tnia, si o Presidente não preterir
Hesignarpara o CHego um dos scus em'llregí:dos.

Art. 8.' Ol! chef, s de secção, lambem nomoados polo
residente, SOlão promovilios dentro os primeiros ottlciacB,

quo. a juizo rio mesmo Presidentl', n elhoro.' provas de
idoneidade ten ham dado.

Art. 9: O provimento dos cargos inferiores ao do chete
de socçã" será fcito por promoção em conciuso entre os
tllnccionarios da Secretaria.

Paragrapho uni co. Aos conoursol! abertos para provi.
menta dos cargos de 1.<lO e 2.°. otficiaes serão admittidas

IS as extranhas ao péS.Olll da llecrlltarill, só' quando os
candidatos pertoncentes !la inosmd pesl oal não se mostrem
habilitados nas matl'rias rospecti vaso

Art. lO. Para as nOmOb('ÕeSdo amanuemes, ()S candi.
datas deverão instruir suas petições com:

a) Cortidão em que provem terem pelo menos 20 ano
nos do o/h de.

b) Folha corrida.
c) Attestados compro bato rios de sua moralidade e bom

compo rta me n to.
Art. 11. Veritlcuda a vaga dl'l Qllalqoer dns cargos de

eftlciaes ou amllnlle~~el'. () (lIrector rep' "peOl11Já 80 ~ecro.
hJio piora Que Reja llnnunl'ial1o o COnCUrSO,QUe,~e filIá por
odlt~l com o Pl't,Z() do 3'1 ,'ilo~. (Spl'cI/JmlI.do.so qllbl o ca'llo
posto lJrn COOl',UrRo!e ~s mato rillS ('lI) que l)H cl>ndid••tolltel'ão
de for ('x&min~dos. ObSOI'VIoI1;1li Sf'gull,te ordem:

I f'araocllrgo de am~no"nfe:
Lingu, portulloeZll, ari.hmetlClf, histeria e chorogrllphia.

do BrliS11callJgraphia.
11 Para o cargo do 2,' oftici~I':
Lingua tranceza. algebra e geometria, contabilidade ao

Eshdo e rodacção oftlcial.
111Para. o cargo l1e I: official:
Elementos de direÍto' administrativo e Ílcionoia da stdini,

pistração, economia política e sciencia das finanças,
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Paragrapho uoioo. Sempro que aos concursos oomp
reoerem candidatos que ainda não se tenham mostrado h
bilitados, em oonour~o antHior, nllS materia!! para o pro
monto dos cargos iDfl'riore!', observando o proceito do ar
10, terlio de fazel' ehmo dossas materias, além das que
rem annunoiadas para o concarso.

Art, 12. Os.candidatos farão suas provas de capaoidad
om exame pubhoo, porante uma commlssão do examinado
res nomoados pelo Secrotario e presidida pelo director d
secretaria, •

~ I: Esta oommissão será composta de um dos ohel
de sooçll.oe do mais dois oxaminadores de livre escolha d
Seoretario. .

S 2.' Findo o exame, Ferá lavrado o respectivo term
no qual serão olassiflcados pela ordom de seu merooiment
os respectivos oandidato!', quaDdo tonham ooncorrido mal
de um, o, junta a cópia do referido termo aos outros doc
mentos, subirão ao Secrotario do Estado, que se pronunciar
em ultima imtancia, fazendo a nomeação de accordo co
o merooimento dos candidatos.

Art. 13, Além dos empregados do quadro (art. 3.',) po
derão Bel' admittidos Da Secl'l tarla, por portaria do dlfa
ctor, até soIs auxiliares, oito collaboradores e oito pra i
oantes,

Art. 14. A9 primeiras nomeações sorAo feitas indepen.
dento do ooncurso, obser'vadas, porém, om tudo mais lB
disposições dOil artigos antecedentes. '

Art. 15, Nenhum funccionar'io poderá toma posse d
cargo, para que for nomeado sem que antes so oompromet
ta por meio de afdrmaçào ou Juramonto tomado por termo
em o livro respectivo, a dosempenhar leal o honradameolo
os devores inherontes a seu cargo,

SECÇÃO 11

DO IHRECTOR

,suas attribuiçõe8 e deveres

Art. 16. Ao director compete:
~ I: Dirigir, promovor o fiscalizar os trabalhos da So.

oretaria, os quaes comoçarão ás 10 o moia" a manhã e ter.
minarão á.s 4 horas da tarde, quando Dão baJa urgenoia do
serviço.

~ 2.' Doferido juramonto Ou recobida a affirmação dos
elJ}progadoil da Sccrotaria, (mpossal,oil nos cargos respe.
otIVOS.
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Subscrover os termos do j uramonto ou compro.

o das possoa~ que o tenham do fazer poranto o Prosi.
to ou Secretario, bom como Oil mais term03 que tenham
SOl'la vrados na Secretaria.

4: Corresponder-se directamente, com quaoaquor au.
rldados ou I1ssociações do E~tado, exceptull.IÍOS o Prosi.

do Tribunal da Rolação, Secrotarbs do Egtal10 o das
aras logislativas e oamaras municipaos, roquisitand? os

larecimontos o Informações, que se fizerom proCls.os
ra instrucção dos nogocios d~ competenoia da Secretaria,

como assignll.r a corrospon ioncia sobra assumpto do
mplos expediento o mate ria processual.

~ 5: Determinar e dirigir a publicação 11.03aotos ofd.
o .
~ 6: Admoestar, roproh~nder, multar o ~uspendor até

dias os ompregados quo dOIXarom de.cum~rlr eXllotamon.
s ~eus dovores o reprosentar 80 SecretarIo contra aquol.
que incorram om ponas mais graves.
~ 7.. Mandat' passar por despaoho, não havondo lneon.

onionte, e authenticar as certidões requerida 'p?hs p:trtes
a mais que tonham de SOl'dadas pola Secretar\l~ o asslgoar
dc.pacho nos requerimentos prejudicados. .

~ 8: Examinar SI estão cooformes ao. rAsolVida o nOil
êvidos termos todos os actos, decretos o tltU1JS que tonham
1lSOl'expedidos pola Seoreta~ia. .

~ 9: Abrir, numorar, rubrIcar e encerrar todos 03 hvros
ecessarios a08 trabalhos da Secretaria.

~ 10. Assigoar todos os oditaes, que tiverem do ser
ablicados pela Secrotaria.

~ 11. Pro parar ou fazor proparar, instruindo com os no.
essarios documontos e informações, todos os neg~cios que

tenham de subir ao conhecimento do Seoretario e decisão
doPresidonte, de~IarJndo nos parocores das secções si co~'
corda oa não com ollos, o dando o fundamento de slla OPI'
nião, todas as vezos que se achar em divorgencia. com OI
mesmos pareceres,

~ 12. Receber e abril' toda a corrospondenoia ortlcial,
podendo nisto ser auxiliado pelo ompl:ogado do s~a contiança,
quo designar, o faz ~r protocol/ar no livro proprlo, pelo mes.
mo empregado, todol Ol p1peis do interolso pu'ucular ou
quenão vonham á S Jcr otaria, por via do ofrlcio J ou outros
documentos ofdeiaos ; distribui! O~ pela I SeJçÕ2S, conforme
SUIInaturoza o assU :npto, e o['dooar que sejam proollss idos
de accordo com as disposiçõJS do p "esen tI) roguhmento.

li 13. Ordonar, POI' do~paoho, o paga,monto dos ~ireitos o
omolum,ntos, razoa lO obsJrl'ur os r01.tllsltlB e maIs forma.
I!dade~ a que taos papeis ostiYJram sl.lj.eitos pelas lois om
vigor, quando nã) teaham s110 cumprIdas, antes do qual.
qller procedimento ulterior.

~ 14. Rovcr todtls os avisos o aotos ottlciao!', quo tiverem
de s)r assignad03 pel) S~cr,)t1rio ou Pr~l:iidente, c Jrrigindo.
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~hé8 8
t
8 f,áslta!l nll.o só quanto á rada<lçll.o <lomo tambom n

QQap o !,ua tldelidarfe com o liospacho.
!l 15. Pa~sar os attostados do frequencjll do posso

Socrotarla, roven t9 o a8~ignando as folhas do vOn<limo~ o
tod!'1 16•. Dar ao _Socr~t~rio, vorbalmonte ou pQr lJscript'

. ~s as Informaçoes. quo lho rorom podi ias aobro os 00

e
CIIOI!lIShPepcargll o exec~tar os trabalhos r~spoctivos quo

e o ,orom commattldos ' '
ll.') ~ 17. \l'isBalizar a Illi~olh', COllprll, gllardl!. o distribui.

Q • os objectos noces~arlOS ao Qxpodíonto fllz,'ndo doI Q
a@slgnar csrga ao porteiro. ,..g ~g. Nomoa.r auxiliaros, collaboradorü!l o praticant A,

horas o' ~rol:lldlr o ponto dos omprogados, en<lerral.o ás I
mOIa da manhã, pon~o,lho!l a'l Clompotonte!l notllS,

. !l 20. propor ap SecrotarlO toda iP morJid"s o provHon
cdlas quo lho ptrecam np.oossarias para o bom andamento

os nogoclOs da Socretaria. '
30 l2~ .,AProsontar annualmonto ao Socrotario, até o di

o a rI, l!s nota~ a quo so rafero o art 6 o D I polion o
quando fo: necosllarlo, tazol aa aoompanha~ du~ ' relatorl
:?S negocllos respectivos no Qual fundaml'ntará todas as mo.

IGas o a vodr}os que !lug~erir (,ID bem dq ~erviço.
Clad!l 22. Doslgnar os ~mpreg~J!.os quo dovam sorvir Q

lho a SOBCll.Oi .romovel.os do umas par::, ontras; dotormina
s qUl;l auxl'Iem o serviço de qua qu r R~cçilo uaado a

affiaoncla do trabalhos o ~ua urgencia sssim o eXija~l.
b !l 23. Reprosontar ao l:loorct-rio do Estado o que convier

6
S

0
0
rOta ~XOCUçl1o do cont"aclos para sorvicos u cargl fa

cro arla. ' ,
sob ~ 24. J~rormar r~serva~am"Qte ao Secrotario de ,F.sta~

~e a h~Pbl!l~ilO.BPrV:ICOq011 faltas ~o sous !lubordinados de
mo ~ ;5 a ! Itl1l'll a l!lformar ao Presiionte cio Estlldo. I

ti • M"otflr a ordcqJ. o rl'gnlaridl!<lo do sprvico o oxor.
cor jUll.csquor outrdR attribuiçõ,'s, quo lho coahorem por e;t
regn IAmonto o o~tras clillpo~icões ••m viu:or.
c Art. 17. O d~roctor !lorá ~ubstitu do'p'llo flhoro da so.

cão, q '10 ror deslgnlldo polo 8ourlltario o na f Ita de' d .
gnaçll.o, pelo chore mais antigo.' CSI'

SECQÃO III

DOS CHE~'&S OH: SECÇÃO

A.rt. 18. Aos chefes do Rorção compoto:
!l, 1.' E~tudll.r. examinar. o cla."parcCl.Jr om ró rma, datado

o ~ssl~narl.l. sobro os pap~ls Q'lO lhos forom distriouidos
rolatt vos ao l DOg lcios pocutla "e~ de RUYSso~çõos. o

Nos. parl;lce~us clavorã) expor o tr'an'!umpto do negodo
Q sou IllstorlCo confor.no as notas existontes na Secretari'
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ais in(ormlCões. qua pOBRam Ih'l8 vir ao conheoimonto;
eglslacão quo dova regul",r a hypotheso om questão, con.

loindo com sua opinião.
Neste trabalho sorão l\Qxilía10s polaR mais emprogados

• seoção. quo P '10'1 ChilrO'! se :\1) inliis.,inat1rnanto de
Ilgnados p!1ra os üffoitos destl3 artigo, Bem quo lIquo di.

Inoida a respons!lbiliddo dos m~ rnQS c!lp(as pala oxacti,
lo o correcção dos paroceres o informações.

~ 2: Dirigir, o(aminar o promover t~do o trabalho de
loa8 ~ecções, distribuind) o sorviço polo,l omprogat03, seus
mmediat08 subor.Hoado~, o os thcliliz~ndo no UXllctO cum.
rlmooto do sous dovoros A t\lOccões. om ol'dom a Clonsogui~
pontualidade e nitidez inboroot~s aos trabalhos das ropar.
ções publicas.

~ 3.' Archivar, dovidamant l classitloafios, todos os pap£'is
mais documont'ls do nogoci~s findos proc8sRafios om suas

.ecções durante o ann '. ontregando os ao a.chivo gorai tr~8
molOS dopois do dooorrido o ann'o.

~ 4.' Redigir 10dllS os actos, officios e mais trabalhos
de suas socçõos, fazendo.o !1Qpiar corroota o nltidamonto,
-e coordenando om livros distinctos as minutas rospeotivas,
qoe, no prazo do p~rllgrapho anterior, sorão ogualmonto
entregues ao archivo geral.

~ 6: Admoestar Ol:lempreg~dos do fIlas S80ÇÕOd, qu~ não
tpr.om pontoaos no cumprimento do soos doveres o partici,
par lIO director quaosquer faltas, pela8 quaos meroçam pu.
nição mais sovora.

~ 6: Manter om SIlas secções a policia da Soorotari a
impedindo quo sejam p'rturbados o slloncio o 1:1 ordem in.
dispeDsa vois a seus traba Illos.

~7' Lançar os dospacbrs quo forem pr~forid(s npa ne.
gocios do suaa secções e bem assim numerar os oft1cios por
ell8s E'xpodidos.

~ 8: Authentloar as:copis s o jmais papeis que exigirem
esta formalidado.

~9: Organizar e IIpresentar ao direotor, com a noces~a.
ria antocedencia. as notas li qoo se reforo o art, 6, n. I, para
confocçll.o do rolatorio rl(} Sear otario, instruindo 88 com ~f'u
tlarOBOr, no qual poderão propor as reformas o medidas quo
t<lrem reclamadas p(.los negocios do suae respectivas sec(ões
ou aconselhadas pola pratica o oxperioDCla desses Degociof.

~ 10. F.zor ou mandar fazer polo ompregado de lua
ae<lcAo,que mais idonoo lho parecer, o el tracto do expodien.
te para a publicaçào no dialio ortlcial.

!l 11. AprEsentar 80 director, DO primeiro dia util de
cada semana, un a DOtll dORpap('iR qoo ('HÍ'\'er('m dependf'n
do de examo, propa ro ou oJpediento. Hsirn cou o CIOqual.
Quer trabalbo quo tiver deindo de Ecr Ceito em teJDpo, CI lU
declaração de motivo da demora.
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DOS CONTINUOS E CORREIOS-SERVENTES

Art. 24. A Secretaria do Interilr funccionará em todos
os dias quo não forom feriados por lei da União ou do Es-
tado, salvo o caso do dispensa concodida polo Socretario,
das 10 horas o meia da m:lntl ás 4 da tarde, pajeado o di.
rector, quando flr llec~s,~rio ou ordenado pela Secretario,
prorogar as h) ras do oxpedionto ou f izor dosompenhar, om
boraa ou di3S oxtr.lordin ~riJs, n 1 Socrotaria ou fóra dolla,
plr quaesq uer omprogado~, trabalhos quo lhos compotirom.

Art. 25. O ponto será oncerrado pelo diroctor ás 10 ho-
ras o meia dil. manhã, o sómílnto om caBOS oxcepcionaos
poderá pro rogar o oncorramento por mais um qunt) do
nora.Paragrapho unico. A' excopçiio do diroctor, todos os
mais olDpr£'gat103ostão slljeitos á a~signatura do pont'.

Art. 26 Ao emprogado quo comi/arocer dOilois de on.
cerrad') o ponto, porém dontr.> da priclleira hora, ou que 80
rtiroar antos de findos os trabalboJ d~ Socr'ltlria, porém

CAPITULO IV

ORDEM, TEMPO E PROCESSO DO SERVIÇO

çada om soguida ao dospaoho, os papois o documentoS
e não dovam ser consorvados na Socrot&ria.

8 8.° Mantor a ordem e rospoito entre as pessoas quo
acharom fóra dos reposteiroll, dirigindo.so ao Diroctor

'da as vezos que sua!! observaeõea não sojam respeitadas.
~ 9.0 Fazor as despes 8 iudall da Secretaria, dovida.

nte auctorizado pelo Diroctor, a quom prostará contas no
lm de cada mez.

Art 22. O porteiro será substi~uido om suas faltas o
podimentos pelo continuo quo fÔr pelo Diroctor dosi.

nado.

Art. 23. Os continuos e correios servontos são obriga.
los a comparecer á Secretaria á mosma hora quo o porteiro,
o compete Ibes :

~ 1.0 Auxiliar ao porteiro na limpeza, conservação o
irraDjo da Sooretaria e seus moveis o no trabalho de fechar
e expedir a correspondencia.

~ ~.o Servir durante o oxpediento ao Direotor o ás se.
cçõo~,acudindo ao toque de campainba, e cumprindo com
promptidão as ordens recobidas com relação ao serviço
dontro e fóra da Socretaria ..

~ 3.0 Auxiliar OSompregados rospecti vos na collocação
e arranjo dos papois. o livros remettidos ao arobivo.

DO PORTEIRO

SECÇÃO V

SECÇÃO IV

Doa OFFICIAlI:S li: lIlAIS EMPREGADOS DAS SECÇÕES
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falta~r:. f:'pe~~~~~;~9 de ~OCCli.oserli.o substituidos em soas
pelo director. s pe o omprogado que for dosignad
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entro da. ultima. hora.. so dos(lont'lrá sômêllte a qnQrta part
do~ voncimontoR dil1riop. ~rjl19titlcar a domora '09 a Doces.
sid~tfte do 8~ aUgoqtlr j fôra lesgas Iillrao, tp.~~'!le '40s venci.
meo ORo

4rt.27. No fim de cala mez Forá o livro do p)nto rI!.
m~ttido á 3.&9Ocçllo pqr~ ~r~anizaçlló da folha do pessoal da
Secretaria, na qtiill o Director plR!lará o att"lstado do cum.
nrimonto de tfever tfos ompro!!adop, f~1iepdo na mesma 00.
tas a respoito de ca<fa um del1ee, atim do terem logar os
respp.ctivoR pa~amentoR: ..

Art. 28. OR serviços não esoeci~natfo~ noste regula.
menta serão di tribuidos o 90~P"l t)Anha1p~, cQllfLlrme a sua
urgnncia. por todos os ernprógil.'ios, indistinchmente, a juizo
do Di'ector.

Art. 2°. Oi p'apois recehi 10s so~nirão o seU destino no
mesmo dia em que entrarem na R"lcretarja. o os Rilpeis tln.
dos s'rllo imm"diatamente re 'olhitfoe ao archi yo ,
• Árt 3Q. Todop /1s ne/l'ociQs comprohendi~fls nas dhpo.

Rlções do art. fi. o desto ra~ulgmento !lerão epdera!latlos ou
requoridos ao Presidente rio Estadq. por interme<1io do Se.
cretario do Interior. 11!'lerã1 r.llcebi~ptl nílJSecretllria nor via
ottlcial ou pOr mel/} d!! rpql)priwonto~ pu rrprl'sentpçõos on.
trognes a' p1rteiro, de opnformldade com o di~post!l nQ art
21 ~~ 4 e 7.

Paragrapho unioo. E' expressamento pro~ibido a qual.
Quer outro tllnccional'ip rep'~bor os p~peiij a qQe se rerere o
presento a,rtigo.

Art. 31. O Direotor, do posse de qnalqupr poça offieial,
quando s materia não for de ~nll comoetencia, a (!Irá pro.
CAssar. transmittindo-a !lO Soc.'etario, que a f('Rolvorá ou
!prosentará em conferencia a de~pacho do Presidonto.

Paragraphp unico. Laneado o dmpacho e feitas as notas
o re~istros neCllssarioR. prodnzirá oste immodlatamonto seus
etreitos. sondo os papeis nrchivados quqnio devam sol.o 00
ontrellues á seoção 011emprrgado a que competir a execu.
ção do meRmo despacho.

Art. 32. Todos ORactoR, deliberacões e dORoacho~ da
Secretaria l1l\rllo publicados nn orgão otllcial .lo Estado, pro.
duzindo dARdelogo CI1Reos etfoit~s lor,raes.

Art. 33. ARnomoaçõep dos msglRtrados e funccionarlos
da jlutiça. omprpgados pnblicol1. lI'i1itarcR o 9nctoridad~s
sanitaria', qoo forem d" 110mpeteneia do PrORidontp. serll0
feitaR por decreto reforendatfo pelo Secretario do Interior.

~ 1. o Rstos docretoR ficam sUjeitoR H.' meAmo sello.
direitos I) emolumentos. qne os tituloR por elles substitnidos.

~ 2.0 Serão conservados na Secretaria duranto 30 dias,
~flm do gorom pntre!!nE'S ~os intP.rpsRadoR. depoIs cle satÍR.
feitos rl1c1iroitos do Esta ~o o, flndo aqllolle prazo. Forão re.
mettidos á~ collectorias tios logaros a QUOse roferirem, para
o otfait'l lie !l.' roalirar a entrega dopois do p9g0S os respe'
otlvos omolumentos.
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Art. 34. Ell! ggral, a fôrma do roceSSO dos po~pdoEl

'erá I~osOtUi::~ll:J, com a noh do rl'gistro o ontrada, é dis-
r.ibaid'l It se~ção omo~tont9; d aI:>inforlDaçõol1 o dooU'

2.0 DepOISde COI~I~'S to as director julgar nocOSSS-
Q!.Into~ qlle " cpe~t) 4,' secc~p ou o t será.'1I. que tão OX.
rlOk para e~d.reClmento do assump o, .
t Jcta,la e informada. . el f ,r jstrl-

3.0 N'l extrlioto, o ~l'Qpreg~do ~ quo o ~:gede'ntr.R havi
bQido rererirá a respect~vâ r~Slqaç~~t~8j~lg~1' couvenfa te
ftO~. o estylo da SecrehrlR 11 U O. II m o sou aI ecor':
k elucidação .d,! • 8sflmp~p'. c á,pCIUIll~O.. '].0ou rero~énar~ com.

4 o O dlrector adqpta', corpll:!r't 1 'I smonte
plfta~cnto o extrllcto p. o parocer', vldaudo.os slmp e ,
qu.nd,) com elles osteJa do tcco.rdo. b rncttído á. decis~o do

AI.t 35 Ndnhum p~po Fera su: a[t'OlJEldente.salvo
Secretario seu! a~ r'lrmalldados do art go t~' ql!e rncla'mom
os reforentes 11.negocio~ deca'altor urgeni r n:iacõ~s
prompta SOlilÇií(l.ou q 110 n~o ~~pen.1ll.~:~oartii~~ antec~d en.

Art. 36. Prrcessados nqs t"rmo~ t' do Soc eurlo o.
lo~. soriíQ os p~p('itl ~1!lhm~t~P~~~ç~~Sa:C~l~lA vlerIm. a qual
11m>!.vez resolvldoR, vo ~ar o s ta exocuç~p.
falá o necossario expodlente para sua promp

CAPITULO V

DEVERER E PROHIBIÇÕBS qqM~fUNS AO& BIllP.RIlG~OOS DA SECRBTARIA

d S. ,t ria tem por dover:A.t 37 Cada em pregado a ,cre a . .
I. . 't . m todos os dias utos,1 Aoresentarso n ~ iSecre anil. e

às b~r8s determinadas por Çls~~rb~gn~~~~~~. cs serviços de
11, Executllr com zelo o pro I'da

que Tor ine.umbido. d papeis livros o doeu-
m. Ter em boa ordem to OR °csu'oextr~vlo respondorá.

mentOl:llnJjdtos ao seu exame. por I' \dadl' vorbalmonte ou
IV.. Presta~ com frjj_uque~a ~h earorem' exigidas, depüis

por escrlpto, bl1lnf,rmaçocs q)e o tã
du nrce~~ario examo e 08tild~ dll .que~ ~~bra todos 01 sor

V. l1uardar a nrC'SSHla re,erva
viços ria Secretaria.. d u trabalho sinllo aVI. Não so rourar do logar e so
Fervi;o da rcpartiç~o. E' bsolntamente probibi<to aos em.P_I'~gr8pho nn1co.. a
pr,,"ado!l da S~crPtarla : r r.lhes in'olmacões

I Attpndrr a cham1c10. lia. partes. a t d ., ou
'. lhes o !lnoalT.on o ell.{1',

li" SOII' nogoclOs nu promovor .' d tratar do seus pro-
SOl'precarador deUa!', excopto quan o se
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prios negocIas e do
poden~o em tal cas: f~enucsCi~~eae:::~~e~~prdeCgSaO~ndentes,não
negoCIas. ..o nos mesmos

li. Funccionar em quest-e d ..
de !leus ascendentes e deBc~n~e ~eseu mteresse proprio 011
~oderão promover como prooura~ P, as quaes, entretanto,

1II. Distrabir,se ores..
com prejuiz? dos da ~~cr~~~~&~r.se em serviços extranh08

IV. Retlrar.se da Se t '
trabalnos sem previa per~{s~ã~I~O ag~es t de findarem'se 08

V Revelar de I Ireo ar.
de publicados. qua quer modo aotos da Seoretaria, ante8

VI. Entreter palestra d' -reza, que perturbem ou pr~j~~' ISClUSSOOSd~ qualquer nata,

t
. VII. Tjrar ou levar comsigl~ueq~a~ servlç? da Secretaria.
lção. quer obJecto da reparo

VIII. Insinuar ás parte ~mentos, siaão em virtude do s, ornecer.lhes papeis ou docu.
tal' permittido e desp.cho d °Dr~emtverbal, nos casoa em que

IX P
' .• o Irec OI'.

• 01' palavras ou acto f Ita seus superiores hierarchico:' It ar com o respeito devido
chM;: Retirar-se da seClção, se~ auctoriução do respectivo

XI. PermaneCler nos corredoresroaerva1as ás partes. e nas dependencias

CAPITULO VI

DAS LICENÇAS .B: FALTAS

SECÇÃO I

DAB LICENÇAS

Art. 38 As liçenças aos ederão ser concodidas por m t' m~regados da SOClretaria po.
attestado medico, que o I inh~b~vod e mole~tla, próvada com
outro q~alquer motivo ju~to e ut:e:~f:~tr o oarg', ou por

~ I.. As Iio;jnç~s con ti'ddarão direito á perClepção ~~ I a~ ~ordm ',tivo ,do molestia
~ 2.0. As Iicen a . me 9. o os vonclm(\ntos.

justo, a juizo do ggv~:~~oesd~~ãa8por outro .qualquer motivo
Al't 39 ,o som venCllmentos.
'" I 'o '0 pSãOcompetentes para conceder lioençBs :
l:l ., residente do Estad tétado dos vencimentos e até ~d ' o li um .anno, com a me
'" 2 o O S t. 016 Sfm vencu cntos
l:l ., 3cre arlo até 45 d' .

mentos e até 90, sem venciment~~~ com metade dos venci.
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Art. 40. As Iil1ençbSpoderão ser pror~gadas, não e~ce.
dendo o tempo da prorogação com o da hcença o maXlmo
estabelecido no aI tigo antecedente.

AI t. 4 I. Fóra dos casos pre'istos neste regulamento,
só o Congresso é oompetente para conceder outras licen
IS.Art. 42. Só poderil obter Iiconça o empregado que

êstiver em exercicio do sell cargo e deverá entr8l' no gozo
da meima dentro do 30 dias, sob pena de perdal-a, n1l.0po.
dendo reolamar os direitos que houver pago.

SECÇÃOIL

DA" FALTAS

Art. 43. As f."ltas de comparooiment'l d, s emprogados
á Socrotarill serão classificadas om justificadll!', abonadas e
não jostifica das.

!l 1.0• Serão justificadlls : ..'
a) as que forem occasionadas por servIço publico obn.

gatorio por força de lei;
b) por motivo de commissão enc&rregada pelo governo i
c) pelo faILecimento de sscendendes oU descendentes,

conjuges, irmãos ou cunhados durante o cunhadio, até seto
dia8i

d) por motivo de casamento até oito dias.
!l 2,0. Serão consideradas abonadas as que forem dadas

por moti vo de molestia provuda.
~ 3,0. Serão consideradas como não justificadss as que

não estão comprehondidas noS paragrsphos anteriores.
Art 44 As faltas jusUtlcada.s dão direito 90 abono de

todos os vencimentos e a I erem eIl~s contadas como eiro'
otivo exercicio i as abonadas, ao ordenado.

As faltas não justificadlls farão perder nll.o só todo o
vencimento como a contagem de tompo,

Art. 45. As faltas injustifioaveis, além das perdas de.
terminadas no presente artigo, darll.o logar á suspensão si
excederem de trintl1.Art. 46. As faltas s,'rilo contadas, nos casos do art.
43, para o fim de não exceder se o limite fixado na art. 39.

CAPITULO VII

DAS PENAS DISCIPLINARES

~rt. 47. Os empregadcs da Secret&ria do Interior, quo
faltarem aO cumprimento de seus deveres, infringindo dis.
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t>.osiçÔesdas iels a regulamentos ou prluicando Rct09 contt
rIOS á moral, serão passiveis das seguintes penas:

1. Admoestação.
11. Re prehensilo.
11I. Molta até 20 % sobre os vencimontos de
IV. Susponsão por 60 dias.
V. Domissão.
Art. 48 São competentes para impor ostas penas:
a) o ~hefe do socção, a pena n. I. do artigo antorlor'
b) o Dlroctor, todas, mOnos 11 ultima. o limitada, qUll~t

á do suspensão, a tempo não excedento do 15 diap
c) o Socretario do Intorior, todas menos a uitima tra.

tando so do tonccionario de nomeacã~ do Prosldente d~ Es.
tado, OH que goze das regalias do art. 16 d, lei n. 6 de 16
do OUI u bro do 1891. '

d) o Prosí,lonto do Estado, todas.
~l.t. 49. A pena de admoestação conRi~tirá om advortoncia

particular, vOl'bal. ou ,'~~ript8, f?ítll aoemprogado :
que P()l' frOUXIdão, IDdolonCl9, nogligencia cu omis.Ao,

não for encto no cumprimento de SOLs devarep j

quo comportar se ao modo inconveniento dentro da re.
partIção j

quo so ho~vor com inaptidão ou debidia no desomponho
de sc as funcçoes j

. Al't 50 .. A pona d.oroprehoosão ~erá imposta por por.
tarIa transcrlpta no livro do ponto o consbtirtl. numa ad
vortencla ao empregado :

quo reincidir Das faltas P( las quaes tiver sido admoes.
tado.

Art. 5.1.. A.pona do multa sorá impo~ta ao ompregado:
quo rOInCldlr nas falias P' las quaes tiver sido repre.

bendldo j

• quo infrin~ir as düpo~lçõos prohibitlv8s do paragrapho
UnICO do art. 37 .

. . que desobodecer a ordons omanadas de puperiores logi.
gltlmosj

Art. 52. A pena de SUspomAo será iQ"lpost!l.ao empre.
progado:

quo reinoldir nas fltltas polas qna£'s tiver sid" ma'tailo'
que. sem cau~1Ijustifichda, aeixar de complIl'ccel' á re'

partIção por mai~ do t5 dias;
que bltar c1Jin o l'espeito dovldo a reus FllpOriore~.
Al't. 53. A pona do aemi~l:l11oserá i pcst!i ao empre.

gado:
que reinuidir nas faltas #elaS' quaes tiver sido sus.

penso j
q~o faltar com (J rO~l'eito devido Ir seus suporiores,

agredmdo os Ol: injulÍando.os.
quo insinuar às pbftel:l ;

, quo revelar sogredos di:!otficiQ .
filue praticar aetos immoraes; ,
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ne ahandonar o proprio emprego j

que, diree~amente ou por interposta pessoa, colebrar
ntractos com o governo;

nos casos pro vist •.s no Cod. PonaI.
Art. 54. O etIeito da suspensão é a porda de ~odos ~s

nnclmentos, excepto quando se tra.tar do pron~nela on cri.
e de responsabilidade ou do medIda preventIva. Nestas

aUiS ultimas hypothf;Js~s, o e:o:tpregado pe~dorá sõmonto a
laüllcação e. Da da pronnnOla, ficará prIvado, além des1;ll,
e motado do ol'deúad,', ate ~or afinal condemnado ou ab.
(vido, sendo.lhe neste caso restituido osto ultimo des.

o ~~t. 55. A pona de demissão, quando da competencia
Presidente será imposta por despacho em pro('e~so ad.

Iilnlstrativo. 'n',s caROS 110 art. 16 da lei n. 6, respeitadas
xcepções pro "if.tatl neste regulamento.
Art. 56. No casO' do artigo lInt'Jco tento, o directar Ibe

otU1cará aS peças de IlOCUSlI\iàoaitm de que, dentro dO 10
dias contll.lil s da notllicàção. oftereça sua: defesa escripta,
e o~ documentos quo por veotura possa ~er om ~ou.tllovor;
processados uns e outros documentos, subuão ao Prosldonte,

é rNolvo/a .dofitlitivamentl.'.

CAPITULO VIlI

DOS RIiCURSOS

Art 57. Das penas, despaches o decj~ões dI finitivas da
Secrotaria do Interior, baver á recurso voluDtal io com etrei-
ta dovolutivo na seguinte OI dem :

1." do SecretArio para o Presidonto do Estado, quando so
tratar do luteria da privativa comrotonoia do primeiro .

2.' Do Diroctor para o Secretario.
3.' Dos rhefes dg secção pala o Direotor.
Pll.TlIgrapbo unico. O recurso será iDte~posto dentro do

prazo de 15 dias, contados da d!ta da pubheação do respe-
ctivo aeto, Quando vet~ar t obre trl~1eria attinen~e á ordom
administrbtiva interna da S('crotalla, e de 60 dIas quando
te' eferlr a seus nego cios l'XteT11O'It

Art. 5H. E~teB I ecursos slrão interpoE.tos por moio de
requelimentos devi"'. mf'nlo inst.ruidol' ~ auctoridade compe.
tente, por interll!eoio daquo tiver apphclldo 11pena. ou pro.
{<rido a dechl>O a qual C8 fal á cbl'~ar 11 sou dI stlOO den.
no do praso d~ 8 dias com &S informações que entender
nocessarias.

Art. 59. Findos os prazos pro~istos no ,aragrapho uni.
co do art. &7 sem quo seja apn,sl'ntado' o requerimento dQ
reourso, ficará. este perempto.
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Art. 60. SaráJllcultado aos interessados requererem á
Secretll!ia certidões da data da apr~sentação do recureo,
allegaçoes e documentos a ello junto", assim como dos des.
pachos que s('bre o mesmo tiver(>m sido proferidos.

CAPITULO IX

VENCIMENTOS E VANTAGENB

Art. 61. Os funccionarios da Secretaria do Interior per
ceberão os vencimenios constantes da ta bella anneu, os
quaes se dividem em duss partes, sendo uma o ordenado e
a outra a gratificação, (\ só terão I\ireito de recebeI. os inte.
gralmentQ quando estiverem no efi'octivo ()xllrcicio de suaB
CUncções.

Art. 62 Não poderão Bel' preteridos nas promoções quo
se derem na Secretaria, salvo si, nOticoncursos a que sú ce
fere o ar • 11 não 8e mostrarem habilita .os para o provi.
menta dos respectivos ('argos_

Art. 63. Não poderão fel' privados judicialmente de
seus vencimentos, que são isentos de embargo, penhora ou
sequestro.

~rt. 64. Contando mais de cinco anno~ de I erviço, a
partir da data de sua nomeação, não poderão ser demittido~
sinão em virtode de ..•entença ou despacho em procestiO ad:
ministr& tivo.

~rt. 65 O empregado occupado tóra da repartição em
SGrvlç.o jlublic a que por lei seja ob~igado. ou em qualquer
commlssãC\ por ordom do Presitl~nt. ou de seus cbefe. im
med.atos, não. soffrerá d. sconto om H us vf:noimento?

Art. 66. Sempre quo qualque!.' rmp"egado d, Secreta-
rir tiver de sahir da Capital em servic;o publico terá dlrrito
além da oonducção, a uma diaria ar bitrada pelo S<crr:tario:

Art. 67. O empregado que substituir o director ou o
chete da secção perceberá o !lOU orden&do e a gratifiurão
do subst.tui o.

Paragrapho unico. As F ubstHufçõep, nos demais casos,
não darão direito á p"rcepção de vencimfnto algum.

CAPITULOX

DA DIRECTORIA DO ARCHIVO

Art. e8. O Archivo Publico const.tuirá uma dirrotoria
s~parada, o, no tocanto á. ordem e processo do serviço, con.
tmuará a reger se por feus regulamentos especiaes.

Art. 69. São transferidos para esta direotoria todos OB
serviços relativos á estatistica geral do Estado, em todos oa
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leus difIerentes ramos, e ás sociedades artisticas, litterarias
o Bcientificas.

Art. 70. A directoria do Archivo terá o seguinte pes-
loal :

Um llirector.
Um chefe de secção.
Um primeiro I)ftlcial.
Um segundo ofJlcial.
Um amanuense.
Um guarda.
Art. 71. Continua em vigor, com relação a esta dire.

otaria,o art. 2 do dec. 1. 479, de 21 de outubro de 1901.

CAPITULOXl

DISPOSIÇÕES GERAES

Ar:. 72. Os empregados da Secretaria serão obrigados
trabalhar, além dos dias e horas regnIamentares, sempre

QO o serviQo se atrazar, ou quando assim o exigir a urgencia
omesmo serviço, sem comtudo adquirirem por este facto
boito á I(ratificação extraordinaria, ficando sujeitos ás mes.

s obrigações e penalidade presoriptas para as faltas nos
Bordinarios.
Si, entre ta r to, o atrazo do serviço for motivado por in-

ll1'ia ou negligencia de algum dos empregados, sllr-Ihe-á
Bcontad9 a gratificação a que tiver direito pelo ell'ectivo
ercicio do emprego e distribuida pelos companheiros, que
erem o serviço fóra das horas do expediente.

Art. 73. A nenhum funcoionario é permitUdo perceber
ifOUBordllDados ou gratifirações pelo (oxercicio de cargos ou

ocçeesdlstinctas, e, quando acceite encargos, commissões
nomeações interinas, fica subentendido que opta pelos

encimentos do oargo que actualmente exercer.
Art. 74. E' prohibido aos empregados publicos fazerem

ntractos com o governo directa ou indirectamente por si
como representantes de outrem, sob pena de perda de

OQSompregos.
Domesmo modo e sob a li! eFma pena, não poderão ser

m1dentes ou directores de bsr cc s, C( mpanbias ou empre.
S, quer sejam ou não subvencionadas pE'lo Estado, e nem

equorer ou promover para si ou laTa outrrm a concessão
o privilegias, garantias de jure s 00 outros favores sem~,
.antes, dependentes do governo, salvo deD ittindo-se pre.
amonte dos emprl'gos Ql'(' occupam.

Art. 75. Na folLa el1."al sOlão publicad()s com a maior
pontublidade pOfShel todos os actos da administraçllo, me.

l>. 1I1.-1ó
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nOs aquelles que, por sua natureza, sejam oonsiderados t
Bervados.

Art. 76. Para a organização da proposta de orçamento
da Secretaria, cada uma das secções. om que se aclJa divl
dido o respectivo peFsc'al, Ilpresentará opportuDBmonte ao
Director 08 datos reftlrentes aos serviços que lhe sã!) pecu.
liares, competindo a este apresentar ao Seoretario a pro-
posta geral.

Art. 77. O mosmo processo será estabelFcido plra I
organização da ta bclla de distribuição geral de creditos, nOB
termos das Instc'ucções de 1.0 de janeiro do 1893.

Art. 78. Os empregados poderão ser removhlos plW'
empregos de egual categoria pm outra secretaria, quando
oonvier ao serviço publico, mediante proposta dos respectl
vos H'C' etllT'ios de Estado. approvada pelo PrebÍdente.

AI't 7Q. Do mesmo modo. 'Poderão ser chamados pelo
Secretario de E8tlldo para auxiliaI o nos trabalhos que para
si reservar, conformo as exigencills do serviço.

Art. 80. Nenbum tlabblho da 8ecretaria se fará fór
della sem ordem; do dlrector e só no caso de ser tal serviç
ordenado.

Art. 81. E' absolutamente prohibida a entrada do pes.
soas extranbas á Secretal ia, na sala dos empregados e no •.
chivo.

Art. 82. Nos casos não previstos neste regulamento pr,
valecerá a Il'gislação anterior. qoe regia a secretaria
governo, no que não for incompativel com os principio
consagrados na C\lnslituiçl!.o e leis posteriores a esta.

Art. 83. Os rmpregados poderão gosar 40 diss de feria
dorante'o aonG, do uma só ~ez ou p9rcel1adamente, preo
dendo licença do Direotor.

Art. 84. Continuam em vigor 08 decs. 602. de 1.0 de e.
verelro de 1893: 670. de 22 de dpzembro de 1893; 1.497, cl
30 de dezombril de 1901.

Art. 85. Bste regulamento entrará em vigor deado
data de sua publicação.

Art. 86. Revogam.se 88 disposições em contrario.

Secfl'taria de Estado dos Negocios do Interior, aos
do mllrço de 1909.- Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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Tabella dei vencimentos

EMPREGOS ORDEN~D,) GRATIFICA'
çÃO TOTAL

4:500$00,) 4:500$000 9.000$000

3:000$000 3:000$000 6:000$000

2:7fiO$000 2:750$000 5:500$000

2:00(,$000 2:000$000 4:000$000

1:600$000 1:600$(00 3:200$000

1:100$000 1:100$000 2:200$000

750$000 750$000 1:500$000

600$000 600$000 1:200$000

4BO$00(l 480$000 960$000

300$000 300$000

900$01)0 900$000 1:800$000

600$000 600$0(0 1:200$000

360$QOO 360;$000 720$000

Seoretaria de Estúdo dos Negocios do Interior, aos 30
março de 1909.- Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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298: 142$388

230;000$000

I 3C 9.200$825
37";':343$213

JULiO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.495 - DE 30 DE ~[ARÇO DE 1909

monstração do credito supplementar que se faz ne-
cessario ás rubricas do 13 1.0, art. 3.', lettras-b e c
-do n. XVIII (fornecimento de liVl'os e mobilia e
c0,nstruccão, reconstrucção e limpeza de predios) da
lei n. 470, de 14 de setembro de 1907,

dito do art.3.0,~ ],0. lottras-
b o c . do n. XVIll da loi n.470,
do 14 do setembro do 1907 ....

pondido com o fornecimonto
do livros o mobilia duranto o
exorcicio de 1908 ..•..•......•

pendido com a construcção
oons1rucção o IimpcZ\\ d~

redios oscolaros durante o
mo.emo exercício •••••.•.•....

dito noco<8ario .. , •.....••

G07::H3$213 J 607:343$213
Quarta ~ccção da SocrotalÍa'do Intorlor, 30 de março do
.- Cla.udlOnor I;opos.-O chefo de sccclll', José Agostinho
a. VIStl'.-O dlroctor, Antonio Bened£cto Valladm'es Ri-

11'0.

#..bre um credito supplemcntar de 377:343$2l3. á rabrica «Instracç!lo
Primaria. da lei n. 47v, de 14 de letem bro de 19.7

o vico-Presidento do Estado do Minas Goraes, tendo em
lata a demonstração quo a osto acompanha, apresentada
010 Secretario do Intorior, resolve, usando da attdbuiçll.o

quo lho confdre o art. 4.• da loi n. 470, do 14 de sotombro
~'ll 1907, abrir um oredito !1upplemontar da quantia do tre.

ntos e sotonta e sete contos, trezentos o quarenta e tres mil
uzontos e treze réis ás rubricas d) ~ I .•, art. 3 .•,~lettras -o o
-do n. XVlIl (fornocimento de livros o mobilia o cons.
Qcção, ~econstruc~ão e }impez 1 do prodios) da mosma 10i.

Palaclo da. PrasIdoncla do Estado do Minas Geraos, em
110Horizonte, 30 do março de 1909.

O vico Pro,id"nto do Estudo do Minas Goraos, usando da
atttibuição qUI) lhe confore oart. 4.' da lei .n. 439, de.2
de Bot(mbro do 1906, resolve convorter om mlxta a cadOlra
do soxo masculino do districto do S. FraLoeisco do Vorme.
lho, munioípio do S. João do Carlltinga.

'Palacio da Prosidonoia dn Eitado do Min- B
Bello Horizonto, 30 do março do 1909.

DECRETO N. 2.493 - DE 30 1II<: ~lARÇO DE 1909

/-CI
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Converte em mix1.a a cadeira do S~x? . masculino do tlistricto .de S.
Fmncisco tio Vermelho, mumCl[110 de S. Joilo tio Caratl1lga

JULl J rUENO BRANDA'.
Esteuão Leite ele Nagalhães Pinto.

JULIO BUENO BRANDÃO.
Estevão Leite de Magalhães Pfnto.

DECRETO N. 2.-19-1. DE 30 DE MARÇO !)E H;90

Desmcmbra do Parque os terrenos comprehendidos entre as Aveni-
das Araguaya e Tocantins e o ribeirão dos Arrudas.

O vice Presidente do E~tado de Minas Geraes, usando
da attribuiçR.o que lho confero o art. 57 da C;mstitulçã? do
Estado o de accLrdo com o dispcsto nos arts. 8.' da 101 n.
3 addicional á mosma Constituição, o 7.' da lei n. 275 do
12 do setembrosde 1899, decreta: .

Art. 1. Ficam dosmembrados do Pllrque MuniCIpal 08
terrenos comprehendidos polas Avonidas Aragu ya o T,).
cantins o o riboirão dos Arrudai.

Art. 11. EiSC~ terrl'llOS Borão incorporados á primoir
socçR.o urbana o SOl ão divididos em I"tes.

Art. m. Os lotoiJ, depois do divi lidos o demarcados,
sorão concedidos de accordo com as Iois e Iogulalllont?a da
Prefeitura, do proforeu ~ia para fundação do csta beleolmon-
tos industriacs. .

Art. IV. H.ovogam so as disposiçõos 000 contrarIo.

Palacio da Prosidoncia do Estado de Minaa Gore es.
30 do março do 1909.

•
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DECRETO N. 2.496 - DE 30 DE MARÇO DE 1909

Crea o grupo escolar de Villa Nova de Lima

O vico.Prosidente do E~ta,jo de Minas Goraos, do c fi
ftlrroidlide coro () disposto no a~t. 22, combiu'l.do 0000 l) r
45 (to regulamonto que bailOU com o decroto n. 1.960.
16 do dozomhro do 19U6, rosolvo cNar o grupo oscol r I

Vill" Non do Lima.

Palacio da ProQidonci, do Eitado do Minas GoraOs, II
Bollo Horizonte. 30 do março de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhãe~ Pinto.

DECRETO N. 2.497 - DE 30 DE ~lARÇO DE 1909

Crca o grupo escolar da cidade de Mar de Úospanha

o vico Prosi,ionto do E~tddo lio Mina I Goraos. lio con
(,'rmidado c Im o disposto no art. 22, combinado com () ar
45 do ro~uliimonto quo bJix,)u com o docreto n. 1.960,
16 do dez(lmbro da 1906, rosJlvll C"OU o grupo esc lar
cidado do Mar d, Hcsp lOba.

Palllcio da Pl'l'si.toncia do It~st:do do Minas GIlraes, Ó
Bllllo Horizonte, 30 do ID.rço do 1909.

.1ULIO BUENO BItANDÃO.

Este,:áo Leíte de Magalhães Pinto.
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DIl:CRETO N. 2.498 - DF, 30 DE MARÇO Dll: 1909

tabeloce :l ca~loira d? sexo masculino de L'lca~ Ah lixo. munic'-
piO do ::serro o convortt-:l om mlxta.

.o ~ico Prosittonto do Eitaio do Mm 'lS (]oraos, ns lndo da
ttrlblllção quo lho oonf.Jro o ~rt. 4.° d~ lai n. 430, d1 28 do
ote IIb~o de 1906, resolvo rostatlolcc)r I! cadllira <to sexo
ascuhno do lop;ar denomina<to Lucal Ah!iix '. município do

erro e oonvertel a om mixta.

Palacio da Prosidono;a d) Il:Jhdo do Minas Gílra)S, 000
Bailo Horizonto, 3C do mlrço de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.499 - DE 30 MAItÇO DE 1909

ro um crollito sUPP~clllcntar de lü ':10) ')01)Ú ruhrlca« Sustonto.
veslua.rlO o l'uratlvos dos prosos poores., da lei 11 •• 170 di 14
de setembro de 1907. •

. O vice-presidonto do Estado díl Mina\l Ger.lcs, teu ia 000
I ta a dO!Donstraçã'l. qUII " 03to acompanho. april!1ontaia
lo RI'. dr. SlcrotlrlO do g~hd!J dos Nogocios do Interior
so\y,'. u;andlJ da all~torizlç~o quo lho conftll'J o art. 4 .•:
Im n. 470. do l.l do ~otem,ro ,lO 1907. abrir um oredito

upplemontl\r da quantl.a do oílnto c ~o!1sent l c mtos dO
IR, (160;OOO';0:l0). á rubrlc:l. cSu~tonto, vostuario e curativos
8 prosos pobros~, da mesllla loi.

Palao!o da Prosidoncia do E~tado de Minas Geraes om
ello HOrlzonto, 30 do ma rço do 1909. '

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhãe, Pinto.
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JULIO BUENOBRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRgTO N. 2.áOl - DE 1.° DE ABRILDE 1009

Designa o dia 16 de maio para a installação do districto
dos Gonçalves, munieipio de S. José do Paraizo

JULIOBUENOBRANOÃO"

Estevão Lei.te tie Magalhães Pinto.

o vice Presidente do Estioio de Minas Goraos considc-
raoti~ que. a Camara Municipal (1.;' S, José do Parai~o satistez
a.seXlgenclas dos numorDS I, 2 e 3 do :; 2: do art. 2: da lei
n. 416,do ~6 de setombro de}905, resol ve, de conformidade
.como !l?, do art .. 2.' da IEHn. 375, do 19 do setembro de

903, dO~lgnar o dia 16 do maio do corrento anno para a
nsta.ll~çã~ do distrioto dos Gonçal ves oreado por aquolla
l!lllolclpahdado. '

Pl!olac~oda Prosidencia do Estado de Minas Goraes, om
0110 HOrIZonte, L' de abril do 1909.
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em. turmas. sU'pplementares, som que aos respeoti vos lentes
~s~lsta o direito a qualquer outro venoimonto alóm do da
d~ ~IJ~6.annexa ao regulamento n. 1.960, de 16' do dezembro

Art. 3.' Revogam.se as dispollições em oontrario.

O seoreta.rio de Estado dos Ne~oeios do Interior assim o
teoha entendido e faça executar.

d
Palaoio da Presides oia, em BelIo Horizonte 31 de mar"oo 1909. ' .•.

570:000$000

565:074$762

3:925$2-38
410:000$000
160:000$000

570:000$000

DECRETO N. 2.500 - IlE 31 DEMARÇODE 1909

o vico Prosi1onte do Eshdo do Minas Goraos, uaando da
attribuição quo lue confere o art. 57 da Constituição Minei.
ra c do accordo com a lei n. 439, do 28 do= setembro:de
1906 ;COnBidorando que 9. matrioula daÃEscolaiNormal~ desta
Capital aogmenta ao anno a anno, e que, dado o augmento,
o ensino de certas mate rias, (m particular:"das processadas
desdo o primeiro anno, se não pOde fazer convenientemen-
te, resolve decretar:

Art. 1.' Fioa desmembrado da 1.' cadei! a da E:lcola Nor-
mal da Capital o ensino de francez, desoiplina esta que
paesa a constituir um t ca1elra distiocta.

paragrapho unico. Os lentes das cadeiras de portuglloz
o franccz LubstitUÍl'ose-ão reciprocamente em suas falbs o
impedimentos temporarios.

Art. 2.' Sempre que o exigir a conveniencia do ensi.
no, poderá o director da Escola subdividir qualquer cadeira

Secretaria do Interior, 30 de março de 1909.-Luiz Ma.
galhães•

Visto.-Antonio Benedicto Valladares Ribeiro.

Desmombra da l." cadeira da Escola Normal da Capital o ensino
de francez, para constittür uma cadeira especial

Ex.erciclo de iDOS

Demonstração do estado da verba do n. Xlll, {j 1.0, art.
3.0 da lei n. 470, de 14 de setembro de 1907, afim de ser aber-
to o neoessario credito sopplementar ó. rubrica c Sustento,
vestuario e ourativos dos presos pobres., da referida lei:

Pagamentos rea.
lizados ••.•.•••

Idem a serem
realizados ••••

Verba votada •..
Credito preciso.



DEOR.ETO N. 2.5')2 - DE 3 DIl:ABRIL DE lQ09

PerdO& aos reus Fortunllto Pereira Lopes e Antonio Caej,ano
Monteiro Sobrinho e resto d,s penai que estão cumprindo

O viee.Pre,idente rl~ Estado de Minas Gerae~, u4ando d
faculdade que lbe é out ,rga la p,Jl,! ~ 4' du art. 57 da C,IO~t1
tuição Mlnolra, re,o\ ve pl.lrd ~ar aos reus Fl,rtunato PorelF
Lope~ o Antonio Caoti,no MontQ~r Sobrinho .u rilsto d
ponas quo Oitão cuml'rin lo om vlrtu,10 <tas d~clsllJS do Jury.
das comarcas de Entre Rins O 0111'0 Fino. do 19 de jun o
do 1907 e 8 do mlio de 1908.

Palacio t.la Pcesidoncia do Estado)
Bollo Horizonto, 3 de abril da 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães

DECRETO N. 2.513 - DE 3 Db: AllRIL DE ]909

Indulta. praças da. Brigada Policial

O vice-Prosidento do Eitado do MinaR G 'raos, matl
da attribuiçilo qu~ lho conrllro o art. 57, !'i 4." da COON

tu içA0 Mineira, r{'solvo indu'tar das ponas a que 0811\)
jeitas as l<Pg lintas prd.9aS dll. tlrigada P.>licial:

Amerino José da Silva, Ant"lllio Alvo~ do 80usa SJb I
nho Antonio L'littl ri. SII 'a. Vi'lOnto R'}drigu~s dOi S~nto
Alv~t'o Ro lrig 108 Va~qu 'S, Octlvio fl'drroira dos S lOtas, Jos
Vieira da 8ilvd, José B~lcl.'min). Antoni} Theoloro G,n'
b.ildi o Antílnio Victor d~ Oliveira.

Palaclo da PríHidoocia d.1 ~ita'lo do Min'is Goraos, o
Bollo H'lrizonte, 3 de abril do 1909.

JULIO BUENO BRANOÃ/).

Estevão Leite de Magalhães
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DECRETO N. 2.504 -DE 3 DE ABRIL DE 1909

Approva o balanço gAral da Prefeitura de f!ello Horizonte
relativo ao exerc1Cio dtl 190~

o vice Prasi lonto dJ E~tll.do de MiniS Garaos. usando da
ribu\ Ao que lhe é ~oorori la oell "rt. 57 dil. Cotlstituição
Il;.h,jo o do lIocorda oom o diRposto nOd arts. 8 . d" 10i

.3 10.' <Ia (Ai n, 5, lldJic:ionaos a mo~ma COllstituição. e
. da h" n. 275. de 12 do Rl'tombro rio 1898 resolvo appro'
l' o balanço ~eral da PI'e!<litura ~o Bailo Horizonte. rela.

livo ao oxorcloio de 11:108.

p,.lacio da Pl'eRiJeQnia do E~tado do Minas Gllraep, em
0110Horizonte, 3 de abril de 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO,

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRE.TO N, 2.505 - DE .3 DE ABRIL DE looa

éa ll'DrI cadeira de instrucçiIo primaria para o sexo masculino
no districto úe S. Gonr,'al" tiO Pira.'o 'a. municilJio úe Cur
valo.

o vico. Presitlente d ..) Estaio rio Minas Garaes, 1lllando da
trlblliç!í'J quo lhe OOartH'e o art. 4,', da lei n. 439. do 28
sot'lllbra !le 1905 resolvo croar uma cadoira do instruo
o priru~ria pU'li u' SOlO masculin' no districte do S. Gen.

lo (10 Pirapora, milniolpi~ do Curvollo.

Pal'cio da Prpsidencia do EstAdo do Miuas Goraos, em
0110 lI\lrlzonte, 3 do abril dO (909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Magalhães P-into.
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DECRETO N. 2.M6 - DE 3 DE ABRIL DE Hl09

Converte em cadeir4 do llexo feminino a m'xta de S. Gonçalo
do Pirapora, municiplo do Curvello

O vico.Presidente do Estado do Minas Goraes, usando d
attribuiçl!.o quo lho confere o art. 4.', da lei n. 439, de 28
do sotembro de 1906, resolvo convorter em cadeira do SOl
fominino a mixta de S. Gonçalo do Pil'apora, municipio d
Curvello.

Palacio da Presidencia do Estado do
Bono Horizontl', 3 de abril de 1909.

JULIO BUKNO BRANDÃO.

Estevão Lette de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.507 - DE 3 DE ABRIL DE 1909

Restabalece a cadeira feminina de ~Aymorês., municipio de 1'hoo.
philo Ottoni, e a converte em mixta

O vico PI csidl nle do 1'.;8tbdodo Minas Goraes, us~do
da attribuição que lho confere o art. 4. o da lei n. 439, do .
de setembro de 1906, reEolve rostabelecer a cadolra feminio
na de Aymorés, munieilpio de Theophilo Ottonl, o converto).
om mixta.

Palacio da Presidoncia do Rstado de Minas Geraes,3 d
abril de 1909.

JULIO BuENO BRANDÃO.

Esteví'J.oLeIte de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.507-A - DE 3 DE ABRIL DE 1909

e oga o decreto n. 2.450, de 16 de março ultimo, pelo qual foi sup-
primida a cadeira do sexo mascllllno o convertida em mixta a
do sexo feminino de S. Fransisco da Ponte AIta, municipio do
Sacramento.

o vice.Presidento do E"t"do do Minas OtCaef, usando
attribuicão quo lhe confHo o art. 67 da ConstUuição Mi.

oira o do conformtdado com a lei n. 439, de 28 setembro
1906,resolvo rovogar o decIoto n. 2.450, de 16 de março

\Imo,polo qual foi Ilupprimida a oadüra do sexo masculino
..onvertida em mixta a do sexo !olllinino de S. Francisco da
onte Alta, municipio do Sacl'Bmrnto.

Palacio da ProsideD4ia, om BeIlo Horizonto, 3 do abril
e 1909.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Estevão Leite de Jlagolhã6s Pinto.

DECRETO N. 2.508 - DB 9 DE ABR1L DE 1909

erdôaaos reus Brasil-iano Ferreira de Abrcu, Antonio Francisco
de Paula e José Calceroni o resto das penas em cujo cumprimcn-
to se acham.

o Presidonto do Estado do Minas QoraCls, usando da til.
dad" que lho é outorgada pelo ~ 4.° do art. 57 da Consti.

IçA0 Mineira, rosolvo, em homenagem á data do bojo, por.
ar aos rous Brasiliano Ferreira do Abreu. Antonio Fran-

o do Paula o José Caleeroni o resto das ponas em cujo
primento se acham, em virtudo das decisões do jury das
arcas de Ubó. o BeIlo Horizonte, do 7 do dozembro o 14

março de 1907.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Goraes, em
110 Horizonte, 9 de abril de 1909.

WENCESLAU BRAZ PERBIRA OOME~.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.



WR)lCEIlLAU BRAZ t'l£RJU1U. GoMES,

J'Ulç6UrW Barbola.
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\VENCE~LAU l1RAZ PEREIRA GO)[ES.

Juscelino Barbola.

.-

DECRETO N. 2.512 - l>E Id DE ABRIL DE 1909

DERRETO N. 2.511 - DE 16 DE ABRtL DE 1909

AJlprOTaos Estatutos da Fed ração Cooperativa Agricola
de Mar do Hospunlla

o Presidente do Estado de Minas Gor~es, DO exeroiclo
l ttlibui~ão que lhe é oonferida pleu l.llt. 57, n. 1, da Con.
i tuição, comil1elanclo qtO so bcba Ofj!8Uizllda do accord~

m as li ghbçõetl fedcr~l e í'stadolll, a Fedefll.ção Cooperlltl
11 AgJiclda de MIArd Hespanha, resolvo :.pprCJvar 08 rC8po'

o ivollEstatutos, datadotl de 28 de novcmbro dO 1908, llcandó
sim roconhecida li 8s~()ciação p&rà auferir os benefioios
lIcia~s garantidos pelo E tado.

Palacio da f'residoncia do Estado de Minas G( raos, oro
110Horizonte, 16 de abril dO Hl09.

o Pro~itirntn cio E tIJ,io elo MinIS GeNes resolve appro'
a as plantatl U UI çameo\os dI' quo 80nstam os e.tudos pa! ll.
ns\[uoçào do I: tI echo da linba de Santa Luzia do Caran.

o)aa Mllnhua~~ú, na extonlllo de 40 kilomeh'os, apresenta-
s a 13 e Ilgosto pela Leopoldioa Rllilway Com}lany, Li
todoem oumpr,meoto de clausula 110seu contrllnto de 22

• fovoleiro li\) b noo pa ~!'Illlo, fioando 881lim 0\ ntlrmado o
éspachu de 14 tle ~etcu. bl o do mll~mo anno, lançado sobre

mesmos c~tudos 1cIo SOCIetario do Estado dos Negocios
as Finanças.

Palaolo da Presidencia do E@tado de Minas Geraos, em
1\0H rizonif,l, 16 de abril do 11l09.

'pprova Oi cstudos, n extensllO do 40 kilometros, para constru-
cção do 1.' trecho da E. F. doSunta Luzia do Carangola a Ma-
nhuassú.

lrs!evlló Létte de Magalhães Pinto.

WENCI: LAU BRAZ PRRBIRA GOMES.

Juscelino Barbosa.

.A.pprova os Estatutos da Cooperativa Agricola Municipal
de "Varll'inha» '

DECRETO N. 2.510 - DE 16 DE ABRIL DE 1909

WENCESLAU BRAZ PEH.lURA GOMES.

DECltETO N. 2.509 - DE 31 1'E A13RlL bE 190Y

O Presidf.nte do Estado cie Minas Geraes. no excrciclo
da attribuição que lhe é conferida pelo aI t 57. n. I. da Con'
stituição. (on.ideI ando qUI) se beha OI ganizada de accord
com as legislações federal e rstadosl a cooperativa Muni
cipal Agricola de Vsr git1b8. trFolvc a pproVllr (1\ I "specti
Estatutos, datados de I: d~ março de 1909. ficando, Ils~im.
conhEcida a Associação )lara autelÍl' Ol! b"DCfioios oftlci
garanti10s pelo Rstado.

PaJaclo da Pre idencia do E tallo do Minai! Gora s.
BeBo Horizontl', IB de abril de 1909.

o Presidente do Elltado de Minas Ger8ep. uS1ndo da attri.
huição que lhe confero o art. 4: da lei Il. 439. de 28 de 8C
tembro cie 1906. re;olve converter eID uma uoirll mixta a
escolas dos sexos masculino e feminino do distrlcto de Por
Seguro. municipio do Pirllnga.

P~I~eio da Prollidencia do E.tado de Minas Geraes,
Bel10 Hl'fl7.onte. 13 de abrIl de 1909.

Converte em lima unica mi:da ab escolas dos sexos mascuh
e feminino do distrieto de Porto Seguro, municipio do PI
ranga.
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DECRETO N. 2.513 - DE 17 DE ABRIL DE 1009

Approva o regulamento do «Curso Fundamenial de lnstrllcção
Secundaria», de Bello Horizonte

. o Presidente do Estado de Minas Geracs, usando da at
tribuição que lhe oonfere o alt. 67 da Conetituição Minoira,
e para exeoução do disposto no art. 2.' da lei n. 463, do 12
de setembro de 1907, resolve approvar o regulamento d
cCurso Fundamental de Instrucção Sooundaria», de B01l0
Horizonte que com este baixa, assignado pelo Sscretario de
Estado dos Negocios do Interior, que o fará executar.

Palaoio da Presidenoia do Estado de Miaas Goraes, e
BelIo Horizonte, 17 de abril de 1009.

WENCEeLAU BRAZ PEREIRA G014ES.

Estevão Lelle de Magalhães Pinto.

RegulalDento a. que se retere o dec.
desta. data.

CAPITULO I

Art. 1.° O cCurso Fundamental de Instrucção Socunda.
ria., estabelecido em BelIo Horizonte, tem por fim propor.
cionar, sob moldes praticos, o emino das disciplinas necos.
sarias a todo o homem na sociedade moderna, qualqner que
seja a profissão que venha a abraçar, e cuidar da educação
moral e physica da mocidade afim de preparar oidadllcB
uteis a si e á Patria.

Art. 2.0 8u8s aulas toncciODarão quotidianamento, com
excepção apenas dos domingos e dORdias de festa ou de
Incto nacionaes ou estadoaes, e de BC cordo oom o horario
que for determinado.

Art. 3.° Nos dias de festa nacional ou estadoal devorA0
os alomnos e professoros comparecer ao estabelecimento, 11
hora que, de vospera, houver sid,J determinada pelo dire.
otor, afim de, por meio de conferencias sobre a ephomerido
do dia, de excursões recreativas e iDI tructivas, ou de outra
tórma quo preterida for, so. solemnizllr a data festiva.
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Art. 4.0 Serão de ferias 08 dias de 15 a 30 de junho
e do 20 de dezembro a 31 de janeiro. Durante as ferias, o di.
rector e os profeosores poderão se retirar da sMe do e8tabe-
lêcimento, mediante licença, verbal ou escripta, aquelle do
eoretario do Interior e estes do director do estabeleci.

menta, deixando, dorém, sempre, por escripto, seu endereço
ostal, afim de ser reolamado o prompto regresso, si elIe se

bor neoessario.

CAPITULG II

Art. 5.0 O ensino que se ministra no «Curso Funda.
mentab comprehende: L o A IIngoa portogueza ; 2. o o fran.
oz,o inglez e o allemão (praticamente); 3 o as mathemati.
OIS,o desenho e a contabilidade; 4.0 elementos de astrono.
mia; 5. o geographia e historia; 6.0 moral oivica e rudimen.
os do direito constitucional; 7.0 noções de sciencias phy.
lcas e naturaes, de hygiene e de agricultura e pecuaria;
.• tachygraphia, escripta á machina, e musica.

Art. 6.' No ensino de qualquer disciplina não serão
ermittidos os processos que repousam exclusivamente so.
re a memoria em abstracções, devendo ser empregado uni.
monte o methodo da observação e da inducção, não só

Ira que os conhecimentos sejam apprehendidos com segu.
nça maior, como para que a inte/ligencia se desenvolva
ais prompta e completamente.

Art. 7.' A educação physica tender á a robustecer o
orpo dos alumnos e a adextra.los nos diversos jogos e ex.
rCicios,não só para tornai. os mais resistentes, como para
bes dar a oalma, a ooragem e a decisão em qualquer emer.
encia da vida.

Art. 8.' A eduoação moral procurará tormaI-os oidadãos
nostos de uma Republica liberal: - individualmente pro.
a, amantes e defensores da liberdade, respeitadores da
ctaridade e da lei.

CA,PITULO 1Il

Art. 9.' A fisoalização do estabelecimento será exeroi.
a pelo governo, por intermedio do Secretario do Interior e.
CJ inspoctor escolar da Capital.

Art. 10. Sua administração e direcção geral e technica
Ao confiadas a um Director, de livre escolha e dispensa

ogovorno, auxilrado pelos professores e alumnos na tOlma
o estabelecida for.
D. M. - 16
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Paragrapho unico. No oxorcioio dessas
cumbo ao dlrector:

1) cuidar da oconomia interna do ostabelecimonto. ten
om boa ordem toda a escripturaçl!.o, a relação dos bona
utensílios e o catalogo dos mappas e livros, rocobendo a~
importancias precisas para as d08pesas o fazendo aquolla
a quo tivor sido auctorizado j

2) organizar monsalmento, no livro proprio c em papo
avulso, ali folhas do pagamento do possoal remunorado do
.Curso~ j

3) promover" desenvolvimonto o prosporidade do OI'
tabelocimoDtll, u pr, gresso o bem estar dos alumnos, roel
mando do gUVOl UU !lI! modidlls que julgar necessarias e pro'
curando clJnhecer a indolo dos aluwnos, captar. lhos a co
fiança, amizlldo o Iespelto o os encaminhar para o ape
foiço menta pby ico, moral e intellectual j

4) velar pal'll que a disoiplina seja mantida permanon~
monto, os honrioll o os metbodos (10 onsino rigorosamon
respeitados;

5) promover, do accordo com os profes80r( s e alumDO
a commemoraçAo das mais Importantcs datas nacionao8j

6) con\rbctaI', ouvido o Secretario do Intorior, os p
fCllsores II mais empregados do estabelecimento, admoos I
08 que nAo cumprirem devidamente SCU8 deveres, cbaD}
a attenção dOI professareI! que empregarem no ensino ou 11
di ciplina procell cs contra - indicadOS o dispensar, do a
cordo com o Secretario do Int rior, os que não so adapti
rem aos moldes impostos para so fazor a oducação o
instrucção ;

7) organ12.ar o regimento int07no do .Curso., do man
ra a detorminar J)recisament6 118 condições de matricuijl
borllrio dI s trll balhos e refelçõos, ferills oscoJares, rogilll
reprossivo e o mlli" quo posta interessar á vida do ostab
locimento;

8) designar qUllei os professoros que o dovam .ubstit
om qualquer falta (lU impedimonto temporario, o prl ~
res ou Illumnos que se deVlim encarr egllr das funoções
secrotario, da confocção das folbllS de pagament08 o
demllis SIrviços rolativoB á. adminiatração IDterna da ca

Art. 11. O onsino sorá minisirado por profossoros co
tractados, quo so subordinarão aos metbodos adoptadoB D
esta bolociDlento o scrão consorvados cmquanto convier,

Parllgr pho unico. Os proressores so conservarão
ellb beloClmonto dUfanto tod o dia esoolar o não sóae
nas boras deuas aulas, pormaneccndo fóra dessas bor
na blbliotbe, a ou nos rocr cios, attondondo ás consultas q
Ibes ílzcrc:m (S IdLDlnos o convivendo com clJcs (m Ie
ttEa intimidado.

f:ão isentos da obrigação de permanE'Dcia os !rcstros
~imples artep, com contracto espEcial feito c(m o direoto

-243-

eont:~~iaJ~' oOdfa~~~:~d~o ;:I~v~~e~~~~r~~ sort I~vromonto
30qfnat~~io~.venolmentos do provia appr~va::g deonS~'o~~t:;r~

CAPITULO IV

Art. 13. O estabelecimento além d b..
neeessario ás aulas o mais dopondonci~1.lm~ Il1ario escc.lar
raes, globos o outros instrumontos do o' .os mappas mu.
uma bibliotbeca o um museu do Bist . n~no, constituilá.
d08 alumnos o profossores. orla atura! para uso

S 1.0 A bibliotheca so irá forma d I
reieb~r o pola acquisição do livros n 0

0
~:~~~~na;~v~fi q~O

r.maen~t~Çã~o~U~s P~~~no:~~a:mqU~rSOconll.codida~o e~ta~:lll~
verbas. lorom em outras

S 2.0 O musou se formará pola m fó
e polos ospeclmens quo forem sondo ~~r:: t rr:;a supra d~ta
l1adospelos alumnos om sous passoios o exncura_os o olallslÍl.S 3 o A . rlOOS.
mUBOU'ficarã~rfa:~~~~l!.°d~S c:f~~gaçao da bibJiotheca o do
profossores e do diroctor. nos, com os consolhos dos

CAPITULOV

Art. 14. Podorll.o so matricula C ."Óf (

ostudantes quo, tondo no minin~ ~~ • nl1rso rundamental~
1etos, provarem: a nos do odade com.

I) que foram vaccinados dontro d lt. .
2) quo não sof!rom moleslia coo tU ~mo qUlDquennio;anto j n aglOsa, nom repu.
3) quo têm o curso com I t d .do. (Não o tondo dO'Yorl e o a~ .oscolas primarias do

as disciplinas desso 'curso) j o tO sUjeitar a oxame previo
4) quo não foram oxpulsos do t .

ecluoaçlo, por immoraes ou incor.f~:~ise~tabeIOclmonto de
5) quo pagaram na collootoria d ' d

correspondento a um trimostre :~e~~~a~s ostadoaos a.
Art. 15. Os alumnos SOlA oh. dO. .

ifamonto todos os procoitos do :~fllabe~: ~ rospOltar .ostri.
110dizem respeito á dieciplin •. interna Cimento, assim 08

trequencia e á pontualidado detormi~a~omo IaS rolatiyos
Art. 16. Conformo as ptov 11 d a po os borarloP.

idolDnos forem demonstranoo guotidTa~::nt:monto guo os
da disciplina e6tudada ser.lhes Ao Dla ende nas aulu do, rca os os respeotj.
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vos pontos am livros proprios j ao fim do oada trimestro,
aparar.so á a média dos pontos de oada alamno o se procO-
de.rá a um elamo synthetioo de todos os que tiverem aloan'
çado média de pontos corrospondente á nota cregulart 00
superior.

~ 1.0 Os alumnos qae não tiverem oonseguido no trio
mestre a média referida, ou. qUO no elame nAo a puderem
manter, deverão repetir a sua materia, passando para uma
chsse inferior ou constituinlio classe a parte j os que, tendo
conseguido a média referida, demonstrarom "polo"ex me que
li. mantêm por seu aproveitamento, continuarão na classe em
quO' se encontrarem j os qUO demonstrarem extraordinario,
aproveitamento, com a média absoluta de notas «optimas)
contlrmada pelo exame trimestral, serão admiUidos a noVO
exame especial, em qne se verificará si poderll.O cursar as
aulaR da classe immerliahll'leote mais adeantada.

g 2.0 A ropetição dos estudos de uma disciplina, assim
c(,ooo II promoção para o Gstulio das matarias de outra em
oma c'asso,uão importarão com o proseguimonto do estudo
da!1 clemais disciplinas I1a mosma classO, deslie que não 8e es.
ttlboleça colli~ão nos horlll'ic.s respectivos, de sorte que um
meômo alumno poderá cursar umas aulas relativa.> a uma
classe o outros r()lati VIiS a outra ou outras classes diffo'
rentes.

CAPITULo) VI

Art. 17. Os alumnas,"'pellls faltas que.commettoreM,
dr-rão soíTrer as sl'gointes penalHades:

I) admoestação particular ou em classo ;
2) privaçã'l temporaria de assistir a alguma aula 011

tomar parto noS trabalhos do estabelecimento, de comparo
tic;par dOi!comicic!\ eleitoraes, oU de desempenhar commiB.
sãOs de representaçãO do (CurSOt.

Os professore!!, o director e o presidente do Conselho,
Disciplinar poderão fder n admcostaçãoj as outras penalida.
des f ão da Cl mpetencill. do director e do Conselho Discl
plinar.Pal'sgrapho unico. Nenhuma pona será impostasomqo
(l aoeusado seja previamente euvidO e convencido.

Art. 18. Os alumno!\ qu<" peJa reiteração habitual d
E.U8SraltaR nU por outra!\ inequivocas demonstrações, pO de
momtn r foID incapazoR do correcção, ou f e não quizero
~uj( itul' ao rpgimen estabelecido, cs que commettcrem falt
oxcepcioDblmfnle gra\"(ls e os que attentarem contra a mora
e os bons costomes, serão l\"J[pulsos do estabeleciIDl'lnto.

O neto da expulsão será logo communicado ao Secretar!
do Interior, que o poderá revogar, mas, el!"Quanto não revo.
gado, produzirá todos os sens eíTeitos.
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CAPITULO VII

CAPITULO VIlI

DISPOSIÇÕES GERAE!!

Art. 22. As matriculas 8Ó . .
de c~da trimostre e parasevfd:uttIrão no ultimo deoon.

trImestre subsequente O g {arem deslte o pr'imfirn
arrOl' de um trimestrf' ~ãOS a llmnos q!le 8e retirarent
:arte de pagamento co~re~po~~~~~ dirOlto á real tuicão

rsarem as !lulas. e ao tem po em qlle

Art. 23. Quem quer lll' .
i~~~~l:~r:sI\~~~a~ ou

q
edl' ~~rus~~p~e~e j~oqU~~~~80Upro.

Cimento, será Ob~ig:~~aà appareIho ou utemiJio d~ll~st~U
llbstitulções respeoti vaa. pagar o preço do concerto o~
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Art. 24. Aos alumnos que concluirem os ostudos do
«Cor80 Fundamentab, será expedido um attestado que 08
habilitará a exeroer no Estado as tUDoções de agrimensor
pratico, a seguir a carreira commercial, a pretender (inde.
pendente de qualquer exame) as nomeações para o magiste.
rio primario e para os logares de administração nas repa1"
tiçoes pUblicas.Art. 25. O director poderá justificar mensalmente ate
tres faltas dos professores, fazendo constar sempre o motivo
que as tiver determinado. O 8e~retario do Interior poder"
Justificar até oito, não s6 do director, como dos profes'
sores.Art. 26. O director poderá conceder até quinze dias
de licença aos professores, o 8ecretario do Interior até no.
venta aos professores e ao director.

Art. 21. As justitlcações de faltas e as li.enças conce.
didas por motivo de mo1ostia do tonooionario, de sua esposa,
ou de seus asoendentes ou doscendentes, darão direito to
percepção do metade dos vencimentos. Nos demais cas08,
serão concedidas 8S licenças sem nenhum vencimento.

Secretaria do Interior, em Bello Horizonte, 18 de abril de
I009.-Estevão Leite de Magahães Ptnto.

Tabella de mensalidades - vencimentos

A

Mensalidade dos alumnos externo!!,25$000.
(As mensalidades de meio pensionistas e internos serio

fixadas na occasião em que forem admittidos esses 1l1Umno8),

B

Vencimentos Ordenado Gratit. Total

Dirl'ctor •••.• 3:600.' 3:600$ 7:200$
Professor ..•.• 3:000$ 3:000$ 6:000$
Servent9 •..•. 480$ 480$ 960$

Secretaria do Interior, em Bello Horizonte, 17 do abril
1909.-Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DIWRETO N. 2.514 -DE 19 DE ABRIL DE 1909

a jurisdic.,:'to neste Estado, do !Ir. Leonce Jean Albert
Bondet, consul de França no Rio de Janeiro

~ Pref;idepte do. Bat,do de MinaR Gor8e~, lendo em vistll.
aVISO do MlDi~terlO riaa Relações gltO' iorell, so h n. 4, do
de março nltlmo, do ter Rido oXl'odido ','x:equatur á no.

moaçãodo ~r. Leonco .Jean Albert Roudot para CODRulde
r]ILoçllno R;IO de Janeiro, COllljurisdicção noste Eihri " I'C'

vo rocon.iecel.o nesso caracter.

Palac!o da Presideccia do 'Rstado de Minas Geraes, em
110HorIzonte, aos 19 de ahril de 1909.

WXNCESLA U BRAZ PSREIRA GOMES.

E.~let;ãoLeite de Magalhán Pinto.

DECRETO N. 2515 - DE 21 DE ABRIL "DE 1909

Indulta praças da Brigada Policia I

. O Presi.trnto do E~tad" de MinRRGoracs. u;:ando !la attri.
IcàoQue lhe coorare o ~ 4 do alt. 57 da Coostituiçl\o re.
Ivp, om .homOnllgOIUá data 110 bo.i~, inriultar O' R"II~doR
sé Antoll1? ~e L1fOll, "rmanllo MlIdureira de Olivcira 11

n ré Rrev)gl1ero das penas a que l'stllo wjcitos por crime
dooorçll.o. .

Palacio d'l PrMideocia rio FRtado da Minas GCl'aep, em
lo Horizonte, tI de abril de 1909.

WENCESLAU BRAZ FEREIRA GOMllP.

Ju.~celino Rarbo.<O.
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DECRETO N. 2.516 - DE 23 DE ABRIL DE 19(9

Appro va os Estatutos da Cooperativa Agricola de S. Gonçalo
de Supucahy

C Prosidonto do Estado do Miaas Goraos, no oxoroicio
da attribuição quo lbo é conforida polo art. 57, n. 1, d
Constituição, considorando quo so acba organizllda do ac.
cordo com as legislações fedoral o ostadoal a Sociedade Coope.
rativa Agrícola de S. G(lnçalo do Sapucaby, resolvo appro.
var os roppecti vos Est. tutos, datados do 10 de julbo dEr
1908, ficando assim reconhecida o.associação para aurorir 08
bonoficios ortioiaes garantidos pE'lo Estado.

Palacio da Prosidonoia do Es~ado do Mioaa Geraes, em
Bollo Horizonte, 23 do abril do IQ09.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOl\lE~.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.517 - DE 27 DE ABRIL DE 1909.

Abre um credito extraordinario especial de 50:000$000 para instal
laçllo o custeio do « Instituto JoãO Pinheiro », em Bello Horl.
zonte.

o Presidento do Estado de Minas Goraes, usando da au
etorizaçll.o que lho é ooncedida polo paragrapho unico do
art. 1.° da lei n. 444, do 3 do outubro do 1906, resolve abrir
um credito extraordinario oepeolal, de 50:000$000 (cincoenta
oontos do réis) para 8S dosprslls a sorom roitas com a instaI.
lação e custeio do 41nstituto João Pinhoirc., om Bollo Hori.
zontp, croado pelo doe n. 2416, do 9 do moz do fevereiro
ultimo.

Palaoio da Proaidoncia do Estado do Mio~s Goraep, em
Billlo Horizonto, 27 do ablil do 1909.

WJiNCBSLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Juscelino Barbosa.
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DECRETO N. 2.518 - DE 27 DE ABRIL DE 1909

Crêa o grupo escolar de lIIariunno Procopio

d () Prosidopto do Eihdo do Minas Goraos, do conformi-
ade com o dIsposto no art. 22, combinado com o art. 45 do

fllgulamonto a quo so nf<Jro o doc. n. 1.960, do 16 do do.
~ mbro. do 1906, rcsol vo aroar o grupo (soolar do districto
ae Marlann') Procopio, município do Juiz do Fórd.

da Prosidonci~, om Bollo H'Jlizonto, 27 do abril

W&NCE,LAU BRAZ PEREIRA GOl\lES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.519 - DB 27 DE ABRIL DE 1909

Crêa o grupo escolar de Mathias Barbosa

o Preaido~te do Eshdo do Minas Goraes, do conrormi.
de com o dlSP08tO no Ilrt. 22 combinado oom o aI t 45

I Regulamento a quo se rerere o doo. n. 1.960, do 16 do
lombr.odo 1906, rosolvo orear o grupo e~oolar do dlstricto

ath,as Barbo~ll, munieipio do Juiz do Fóra.

Palao~o da Prosidencia do Estado do Minas Goraos om
110 Horlzontl', 27 do qbril do 1909. '

\VRNCE~L.\ U RRAZ PBREIRA GOlllE~.

Estevão T,eite de ,'rfagalhãe& Pinto.
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DECRETO N. 2.520 - DE 30 DE ABRIL DE 1909

o Presidente do }<;~tadode Minas Geraes, tendo em vista
a exposição que lhe foi foita o os dOCllmentos aprescntid08
pelo Seoretnio das Finanças e

Considerando que o cüntractante da Lot-3rla de Ouro
Preto Eugenio Il'ontainha se obrig)u por clausula expr~Esa
do respectiv<> contrllcto de 23 110 junho de 1904, li obiorvlir
todas IiS lois e rdKul<lmellt\Js vigelltos no Ritll.do sobro lote.
rias, bem como !lS leis e regulamentos que t\lssam depoi8
expedidos;

Considerando que, no exercioio dessa faculdade clara e
preci8amente reservada no oontracto que a8sigllou, expediu
o governo o deoreto n. 2.422, de 12 de fevereiro do corrento
linno, regulando o modo de impres8ão e sellagem d08 bilho.
tes no intuito de cohibir fraudes e abusos praticados com
grave prejuizo do thesouro estadoal e plenamente prond08
Das dezenas do 11 utos de inrracçl10 lavrados contra o contra.
ctante;

Considerando que neS80 decreto ficou li vre ao contra.
ctante a apresontação de planos para a loteria a ~er extra.
hlda, reservando. se apenas o governo o direito de appro.
val.os, direito este expressamente resorvado ao goverao no
contracto com a oomminaçào da penll de caducidade caso o
contractante dê execução a qu~lquer plano que não tenha
sido prevhmente approvado ;

Considerando qUf', tendo entrado em vigor no dia 25 de
março o deoreto n. 2.422, deixou o contractante Eugenio
Fontainha de dar cumprimento a suas disposições, não apro
sentando o plano da loterIa á approvação do governo o
oontinuando a fazer extraccões ilIegaep, apesllr das orde
em contrario expetiidaij pela ••.dmiuistrliçãoj

Considerando que, além des~as Kraves intracções da COD'
tr acto, que, DOS termos da clau~ula 9.", dào ao governo
direito de deciaral.o ('aduco, tem o contract. nto tl;ugenio
Fontainha numerosts vezes reincidido em outras intracçõc
oe dispo~itivos contractuaes, stndo multado varias vez~
pagando as multas e infringindo de noVO as mesmas clau
Bolas;

ConsideranJo que todas essas intracções se acham de.
vidamente provadas peloA autos lavradotl e que, dl'poi8 da
multa no minimo o no llJaXIIDO.cabe a I governo o direito
do declorar' cllduco o contllicto (clasulas 13." o 14,");

Decreta:
Artigo unic,). Fica desde já declll.rada caduca a conceBo

sil.o feit>&no oontracto de 23 de junho de 190-1 a Eugenio
Fontainh 1, para eltp;orilçãa da LotelÍ! de OUI') Preto, per.
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do o contraotante o valor da tlanoa qna reverterá. aos
rea do tl;stado oomo ren 111. sua, nos termos estipulados.
O Secretario das Finanças, assim o fll.ça cumprir.

Palllclo d. Presidelloia do E8tado de Minas Gera.es, em
lo Horizollte, 30 de abril de 1909.

WENCESLAUBRAZPEREIRA GOMES..

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.521 - DE30 DE A.BRILnE 1909

o Presidente do E,tado de Minas Geraes, tendo em
t~ a OJposição que lhe foi feita e 08 documentos apresan'
08 pelo Se~retllrio das Finanças e
Considerando quo o co,ntractante da Loteria Mineira de

Dizde (l'óra Joa.o Bvangelista da Silva. GJmes se obrigou.
r clausula expresda do respectivo cOlltracto de 23 de
obo de 1904, a observar todas as leis e regulamentos vi-
ento8no B:stado sobre loterias, bem como ali leis e rega,

elltos que tossem depois expedidos;
Considerando que, no exercicio dessa tll.cnldade clara e

eolsamente reservada no contracto que assignou, expedia
governo o decreto n. 2 422, de 12 de fevereiro do oorren.
anno, reguhndo o mod" de impressão e sellagem dos bit

I.&GII no intuito de oohibir traudaR e abuios pratioados com
avo prejuizo do thesouro ostadolll e plonamente prova.los

nll dezenas de aut<SBde intracções livrlldos contra o contra.
aptej

Considerando que nesse decreto fioou li vre ao contra.
"nte a apresemação de planos para a loteria a ser ex.
nhld8, reservando-se apenas o governo o direito de appro-

f-os, direito este expressamente res. rvado ao governo no
ontracto com a comminação da pena de oaduoidade caso o

o ntr8ctante dê execução a qUlllquer plano que não tenha
o préviamente Il.pproVlldo;
Con81derando que, tendo entrado em vigor no dia 25

o marco o decreto n. 2.422. deixou o contractallte João
v8nl!:eh8ta da Si! VII. Gomes de dar rU!lJprimeoto a suas dlB
8içiíos,não apresentando o plano da loteria a approvação

o guverno li oontinuando a fllz.r extraçõeR illagaos. apasar
R ordons em contrari. expeltldlis pda administrlição ;

Con8iderando que, IIlém dessas graves inCracções do con-
racto, que, Dl s termos da olausula 9.", dão ao governo o
Ireito l1e declaral.o caduoo, tom o contracta!lte João Evan-
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gelista da Silva Gomos numerosas vezol:' r oincidido em 00
tras inCr.cções do dispoEiti vos contractuaes, tendo multad
varias vezes, pagando as multas o infringindo do no'o
Dlesmas clausulas j

Considorando quo tod~ S o' sas in!racçõ(,ll so acbam d
vidamante provad~s pelcs / utos 1avrüdoo o que, dopois d
multa no mioimo o r o mllximo, cabo ao govorno o diro,;
de declarar caduco o contracto (clausulas 13." o 14.") ;

Dooreta:
Artigo unico. Fica dosJo já. d~cl.rada caduca a cooce

EII.o feita no contracto do 23 do \ullh') do 1904 a JolI.o Evall
gelista da Silva Gomos para oxploração da Lotoria Minei,
do Juiz do Fóra, l=0rdelldo o ClJDtraClllnto o valor da fian
quo reverterá aos cofrcs do Estado como ren,ja sua, nos ter
mos estipulados.

O Sooretario das Finanças as~im o f~ça cumprir.

Palaoio da Presidoncia do Estado do Minas Geraes,
Bollo Horizonto, 30 do abril do 1209.

\VENCESLAU .BRAZ PEREIRA GOMES.

JuseeUno Barbosa.

DECRETO N. 2.522 - DE 3 DE MAIO DE 1909

Perdoa ao reu SaJathiel Josá Carreira o resto'. da pena que lhe (o
imposta por sE'ntença do jury da comarca 'de Ponte Nova

O Pro idante do Estado de Minas Goraos, usando da fa
ouldado uo lho é OUtOIgada pelo ~ 4.0 do art. 57 da Conat'
tUiçll.o, solve, par a oommemorar a data de hoje, perdoa
ao ou alath 1 osé Carroira o rosto da pena da pritillo que
lho ui Im por senlana do jury da com8rca de Pont
Nova, de o 11 rço de 1905.

l'aJ I" -Ia Plcsidcnoia do Estado lIe Minas Gt'rac:p, C
BaIlo Hor zonte, 3 de mbio de J 90'<.

WE~CESLAU BRAZ PEREIRA GO~IRS.

Estevão LeUe de Mo.qalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.523 - DE 3 DE MAIO DB 1909

Indulta os soldados José de Pinho Curto e Carlos Marques

o Presidento do Estado do Minas Garaes, usando. d~ fa.
dado que lho confero o ~ 4.' do art. 57 da ConstltQ1çll.o,
hE\ em commemoraçi\o á data do hojo, indultar 08 sol.

a s J'OfÓ lIe Pinho Curto o Carlos Marqutls das ponas a
<estão sujeitos.

Pala cio da Pre~idoncia do Estado do Minas GeraOl!, om
00 Horizonte, 3 de maio de 1909.

WENCEH.AU BRAZ PEREIRA GOMES.

E,lterllo Leite de M(I[lolhães Pinto.

DECRETO N. 2.5:24 - DE 4 DE MAIO DE 1909

unheco o sr. Thomaz Francis Leonardos c0l!10 encarreg~do
do consulado geral do Peru' durante 11 ausencra do respectivo
onsul.

lo) Presidento do Estado de Minas Geraes, tondo em vista
vil o do ministerio das Relaçõos Exteriores, do 15 do abril
. o resolve rrconbooc[' o sr. TholT'az Franci8 LllOnardos
o ercarreglld) do consullldo geral do Porú, no Rio ~o
ro. eoro .lurisdioção nl'sto Estado, durante a aueonOl8
, Oth m Loonardos Junior.

Pal"rio da P,esidellci, do Estado de Minas Goraos, em
lo H(,!i/ollte. 4 do maio do 1909.

WRNCRnAU BRAZ PRREIRA GOMES.
Este"ão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.525 - DE 8 DE MAIO DE 1909

Adia para 7 de setembro do corrente anno
pecuaria

O Presidente do Estado de inas Geraes, attondond
proposta de adiamonto da oxposição agro.pocuada t
pola Commissão Central, por so achar gras~ando om dive
pontos do Estado a ft bre aphtosa, o quo impodi, á 10 ViD
do grando numero do animaos a exposiçAo, resol ve tnID8
rir para o dia 7 do Ilotembro do corronte anno a la borl
daquolle cortamon, quo ostava marcado para 15 de jOD
vindouro.

Pal11cio da Pre,idencla do Estado do Minas
Bello Horizonte, 8 do maio do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

JU8celino Barbo84

DECRETO N. 2.526 - DE 11 D MAIO DE'1909.

Chêa uma cadeira de ínstrllcçlIo primaria para o sexo
em o districto de Nossa Senhora Mãe dos Homens
município do Serro.

O Presidente do Estado do Minas Ooraos, usando da a
buição que lho conforo o art. 4.' da lei n. 439, de 28 do
1iorrbro do 1006, ro~olvo croar uma cadoha do instrdc
primaria om o distl'icto de N, ssa Senhora Mão dos Ho.e
do Turvo, monicipio do Sorro.

PaI seio da Prosidoncla do Estado de Minas Ooracs,
Bello Horizonto, 11 do maio de 1909.

WENCESLAU BRAZ PXREffiA OOMK8.

Estevão Le.ie de Magalhães Pinto.
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DECRETON. 2.527 - DE 11 DE MAIO DE 1909

Créa uma cadeira mixta de instrllcçlIo primaria na colonia
do .Jatobá». municipio de Bello Horizonte

o Presidonto do E,tado do Minas Goracp, u~ando da attri.
Iça0 quo lho contere o art. 4.' da 1 i D. 439 de 28 de so.
mbro de Hl06,rosolvo cr"lor uma cadoira mi~ta do instru.
i? primaria, Da cr lonill do c Jatobá », monicipio do Bello
orlzonto.

Palacio da Presidonoia do Estado do Minas Goraos, om
0110 HorizontD, li do maio do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA OOllfEB.

Estevão Leite de Magalhães Plnfo.

•
DECRETO N.2.528-DE 12 DE MAIO DE 1909

Crea as Prefeitul'as de Aguas VIl'tnosas e Cambnquil'

o Presidonto do E.tado do Min~s Ooraofl, usando fia
ltrlbuição quo l!lo é outllrgad& polo art. 57 dtl Constituição

l!ijtado, o do coa fcrmid1i 10 com o disposto nas lois nH.
do 17 do sotembro do 1903, o 396, de 23 do dozombro do

4. rrsoivo crear as Profoituras do Agoas Virtuosas o
Cambuquira.

Pa!llcio da Prosi,ioncia do E ,tado tio MinRs Goraos, em
o Horizonte, 808 12 do m io li 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

IUt~'/)ão Lei£ede Magalhães Pimo.



DECRETO N. 2.52\}-DE 17 DE MAIO DE 190\}

DO SECRETARIO

CAPITULO II

Art. 4~ Ao Secretario d'Estado dos Negocios das
tnanças compete:

I. Collaborar com o Presidente do Estado em to-
as negocios attinentes á Secretaria e á Fa~enda,
crevendo os decretos, regulamentos e instrucçôes

u por elle houverem de ser expedidos e assignados;
lJ. M.-17
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7.adas,processadas e requisitadas pelas repartiçl'Ses
ompetentes;

,III. A' ob~ervancia rigorosa dos creditos legaes
C! bnados aos diversos ramos de serviço'

IV. A' divida publica; ,
V, A's operações de credito;
VI, Ao cofre de orphãos'
VII. A' administração do~ bens patrimoniaes do

tado, não applicados a serviços de outra Secreta-
aj

VIII, A' contabilidade geral do Estado.
. J\rt. 2~ Na generalidade das incumbencias que

~l\'abvamente lhe são commettidas, a Secretaria das
inanças comprehende em sua alçada todas as reparti-
cs estaduaes ~rrecadadoras; a superintendencia da
pren~a Officlal, da Viação, Obras Publicas e

,dus.tnas, da Agricultura, Commercio, Terras e Colo-
lZuçao,.bem como a de quaesquer estabelecimentos
adoaes creados ou que o venham a ser, cujas func-
es possam affectar dlrectamente o credito ou o inte-
se fiscal do Estado.

Art. 3~ O~ se,rvi~os ,que decorrem dos encargos
umerados, SilO dlstnbuÍlvamente commettidos ás re-

artições seguintes: Gabinete do Secretario Directoria
aF is<:alização,Inspectoria do Thesouro, c'ontadoria e
'p~dlente, Contabilidade, subdividida em secções, e
.bmetes do Sub-Procurador Geral e do Auxiliar Ju-

dICa,

•
"WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES

Juscelino Barbosa.

CAPITULO I
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Art. 1~ A Secretaria das Finanças do Estado
Minas Geraes, immediatamente subordinada ao Presl
dente do Estado e presidida pelo respectivo Secretari
tem a seu cargo os serviços concernentes:

1. A' elaboração da proposta do orçamento ger
da receita e despeza do Estado, que deve ser annual
mente apresentada ao Congresso Legislativo;

II. A' effectividade da arrecadação e fiscalizaç
das rendas publicas e á satisfação das despezas auct

DA SECRETARIA

Reorganiza OS serviços da Secrotaria das Finanças

Regulumento n que I'lf~ •• erere o deereto n
2.529 de t7 de muto de t909

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no
exercicio da attribuição que lhe confere o art. 57 n~1
da Constituição e no uso da auctorização expressa no art
8 da Lei n. 486, de 12 de setembro do anno prox'.
mo passado, resolve approvar o regulamento que a est
acompanha, assignado pelo Secretario de Estado do
Negocios das Finanças, que o fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gemes;
em Bello Horizonte, 17 de maio de 1909.
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n. Apresentar-lhe a despacho os papeis proc:
dos em sua Secretaria, emittindo parecer por escnpt?
quando entender conveniente ou por elle for
gido;

lU. Solicitar do Presidente a abertura dos crc I

tos supplementares e extraordinarios, que se tornarem
precisos, na forma da lei; .'

IV. Fazer-lhe annualmente um clrcumstanclu.
relatorio das occorrencias mais notaveis da Secretan
durante o anno proximo findo, indicando e propon~o
que mais convenha aos melhora~e~tos progressl~o
das finanças e da sua regular ~dmlOlstração,. especu
mente no que respeita aos meiOS de manter lmpcrt
bavel o equilíbrio dos annuaes orçamentos do E tal

V. Celebrar contraçtos em vÍ1:tudede leis, r
lamentos e ordens do Presidente;

VI. Executar e fazer cumprir todas as lei,s, ti c
tos, regulam~ntos e instrucções con~ern~ntes a .Fazn
da assim como as ordens ao Pre:>tdente;

, VII. Ordenar os ~agame.ntos de despeza~ refer.
tes aós negocios da Se~retana e os que í~)fem .requ
tados por outrà repartição, desde .que nap haja ra.
para solicitar que ~~an: reconslde.radas as requl
ções;

VIII. Fiscalizar a fiel execuç~o de todos os
ços a carg'o da Secretaria e das repa~~ições a eIla
bordinadas, e promover a re~pon~abt1tdade dos .re.
ctivos funccionarios, po,d,endo11l;tPQr-lhespenas dt CIV

nares, nos termos deste regulatilento ;
IX. Corresponder-se com as duas Camaras do C

gresso por meio de oIfic.ios_ao 1.' Secretario ou
conferencia com as commlssoes; e, pessoalmente, qu
do convid .0 para dar no recinto de alguma deI
esclarecimentos sobre assumptos pertencentes á ua
parti,ção;

X. Expedir ordens e instrucções aos chefes da
pat:tições su.bordinadas á Secretaria;

XI. Exercer a jurisdicçflO administrativa, r
vendo sobre os requerimentos e reclamações das p
tes e recursos interpostos dos chefes de r~partisões c

-259-

tras auctoridades, na forma das leis e regulamentos,
cabendo das suas decisões recurso para o Presidente
do Estado;

XII. Receber juramento ou compromisso dos che-
s dos departamentos de serviços a que se refere o art.

3~,subscrevendo os respectivos termos;
XIII. Representar a fazenda do Estado em suas

operações de credito, assignando apolices ou outros
quaesquer titulos ;

XIV. Presidir e fiscalizar os contractos que forem
celeb.radoscom a fazenda do Estado, tendo em vista a

galidade do." mesmos, sua exequibílidade e proveito;
XV. Exercer a mais severa fiscalização a respeito

da obrança, distribuição, emprego e contabilidade da
r n a do Estado e impor multas, quando auctorizaoas
por leis, regulamentos ou contractos ;

XVI. Inspeccionar, sempre que julgar convenien-
te, por si ou por meio de cummissão de empregados da
faz nda do Estado, que para tal fim nomeará as re-. ,
parhçõ:s e estações que lhe forem subordinadas, po-
dendo Ir ou mandar empregados aos Estados limitro-
phcs, toda vez que essa providencia for necessaria ou
conveniente aos interesses das rendas;

XVII. Providenciar sobre o sequestro nos bens dos
responsaveis alcançados e de seus fiadores; requisitar

prisão administrativa de Thesoureiros, Collectores, re-
bedores e mais responsaveis por dinheiros publicos,

quandoforem remissos ou omissos em fazer as entra.
das dos dinheiros a seu cargo e respectivos juros, nos
prazos estipulados ou assignados ; e remettcr á aucto-
ridade competente, sendo caso disso, as provas dos cri-
me de tal naturcza, para o neccssario procedimento
judicial. (Dec. 657, de 5 de dezembro de 1849);

XVIII. Ordenar o de~tino que devam ter os livros
papeis que, por sua antiguidade, tenham perdido a

Jmportancia de documento;
XIX. Assignar os titulos da divida do Estado,

sando de chancella sempre que o entcnder.
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CAPITULO III

DA ORGANIZAÇÃO DA SECRETAR f A, SEU PESSOAL, ATTRl-
nUlçõEs E FUNCÇÕES

SECÇÃO I

DO ~GABlNETE DO SECRETARIO

Art. 5? o Secretario das Finanças designar£l, por
aviso, um empregado de qualquer repartição de Fa-
zenda, ou pessoa de fóra do quadro do pesso~l da Se-
cretaria, para auxilial~o nos trabalhos do g~blllete. .

Paragrapho unico. Incumbe ao offficlal de gabl.
nete :

I. Acompanhar o Secretario nos aetos officiaes;
lI. Encarregar-se da correspondencia epistolar e

telegraphica do gabinete e do archivo desses actos;
lII. Auxiliar o Secretario nos trabalhos que este

reservar para si; , .
IV. Dar ao Secretario as informações necessarlas,

para, em audiencia, despachar as partes; .
V. RestituÍr ao Inspector do Thesouro, devIda.

mente classificados, os papeis que ficarem no gabinete
sem despacho ou assignatura ;

VI. Preparar as pastas para despacho do
dente do Estado.

SECÇÃO II

DA DIRECTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Art. 6? A Directoria da Fiscalização das rendas
internas e externas do Estado reger-se-á pelo regula.
mento annexo ao dec. n. 2.485, de 26 de março do
corrente anno.
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SECÇÃO III

DO PESSOAL DA SECRETARIA

Art. 7? A Secretaria das Finanças, organizada
com as repartições constantes do art. 3':, terá a seu
serviço:

Um inspector do thesouro;
Um contador;
Um thesoureiro e seu fiel;
Um chefe de contabilidade;
Um auxiliar do mesmo;
Um guarda-livros;
7 chefes de secção;
11 primeiros escripturarios;
15 segundos »
24 terceiros » ;
Um director da fiscalização;
Um sub-director da,mesma;
Tres auxiliares da mesma;
Trinta fiscaes ambulantes;
O Sub-Procurador
Um auxiliar juridico;
Um porteiro;
2 continuos ;
3 serventes;
Paragrapho unico. Para supprir faltas que so~

brevenham,poderá o Secretario admittir collaboradores,
mediante gratificações compativeis com as forças da
verbade despeza da Secretaria.

SECÇÃO IV

DA lNSPECTORIA no THESOURO

Art. 8.° A' Inspectoria do Thesouro, exclusiva-
mentea cargo do Inspector, compete a superintendencia
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Propor ao Secretario todas as providellcias
garantir os direitos, resguardar os inte-

XIII. Julga.ras faltas do livro~do ponto,l haven-
.as por ju tificadás ou não, com o devam ser, e

assar aos empregados a attestações de cllmprimento
de deveres para o recebimento de vencimentos j

XIV. Advertir,admoestar, reprehender. particular
Dl!publicamente, e snspender até 8 dias di. ciplinar-

ente os funccion.arios e servidr:>res que lhe são subor-
inados ;

XV. Mandar autuar com certi(I:í.o do porteiro
0\1 de outro empl'egado os funccionarios insubordina-

05 ou desobedientes ou os extranhos que na Seéreta-
ia ~e achem procedendo desrespeitosamente, trans-
ittindo os autos á auctoridade competente para for-
ar culpa, como no caso couber;

XVI. Transmittir todas as ordens e resoluções
tomadas pelo Secretario a quem cumprir executaI-as;

XVII. Prestar sua collaboração :tu Secretario em
odos os serviços que lhe forem exigidos e especial-

llJ nte na elaboração do relataria que annualmente
eve ser dirigido ao Presideiltc do I~stado e prestar ~s

1llformações e pareceres que pelo mesmo Secretano
he forem exigidos;

XVIII. Preparar ou fazer preparar e instruir
tl1 os neccssarios dOCllUlen lo.> e i nfotmações todos os

eg-ocios que devem seguir a despacho do Secretario;
XIX. Fazer pelos meios ao seu alcance que as

rd ns expedidas pela Secretaria tenham a devida exe-
lição. nos casos em que note falta, demora ou omissão;

XX . Verificar ~i as ordens expedidas pela Secre-
ria têm tido a devida execução. ro!presentando a0
'lretario soble qualquer quebra de o1Js rn1l1cia das

J i: ou regulamento!';, de cumprimento de contractos
li de irregularidades dp. flue tenha conhecilnento ou
oticia !la marcha dos negocias da Sectetaria. propon-

do ,I.' llIe(lidas flue lhe parecerem cOI1\'enicl1tes ao caso;
XXI. Desempcnha- todo e qu,dquer sefl'iça que

:ia tiver si elo previsto c que for determinado l'el0 Se-
r('tario;

• -XII.
nd'ntes a
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administrativa de todos os serviços :.que .correm pela.
differen tes secções da Secretaria. .., .

Art. 9~ Ao Inspector, como auxlllar lmmedlato
do Secretario, sob cuja auctoridade funccioua, e ao
qual são subordinados todos os empregados das mes-
mas secções, incumbe:

r. Presidir.lhes, á entrada e sahida, o ponto dia-
rio' 'n. Promover e inspeccionar todos os trabalho
das repartições sob sua direcção;. .

UI. Manter a inteira observanC1a das leis, regula-
mentos e ordens em vigor; .

IV. Fazer abrir toda a correspondencla official
d:tr-Ihe a conveniente direcção ;

V. Assicrnar o expediente de sua competencia ;
VI. Cor;esponder-se directat?ente, úe orde~ do

Secretario, com quaesquer auct~ndades ou fUnCC1?Ua-
rios, excepto com outro Secretano de Estado, o Tnb.l!-
nal da Relação, as secretarias das duas c~~aras le(rl -
lativas e os presidentes das Camaras Mun~clpaes, ~obr
assumptos de simples expedient~ ou_ pedldo.s _de tufor-
mações e documentos para elucld I.çao e deClsao de ne.
gocios da Secretaria; . _ .

VII. Exigir, por despacho, a sa~lsfaçao de requt-
sitos e formalidades legacs nos papeis que lhe fon;m
apresentados ou que o tenham de se.r ao Secretano,
sem o que não serão tomados em conslderação ;

VIII. Dar posse e receber o jurament? ou com-
promisso legal dos empregados da ~ecretana, ql~anLt
esses actos não sejam da competencla do Secretano ;

IX. Propor 'ao Secretario,para execução compl ~
mentar deste rco-u1amento, instmcções adequada
direcção, distrib:içãO e economia do servi~o ; .

X. Determinar e assignar os annunClOS officlaes;
XI. Authellticar todos os papeis que pela S crc.

ta;ia hajam de ser expedidos com essa formalidade;
XII. Falar ás partes, attendel-as no que for d

sua competellcia ou submelter-Ihes opportunamente a
pretenções ao Secretario, quando nã') possa elle dar
audiencia ;
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resses e manter a boa administração da Fazenda, men.
cionando as alterações que devam ser adaptadas e
seu regimeu ou na legislação vigente;

XXIII. Assignar com o Contador e o Procura,
dor Fiscal os termos de encerramento de todos os cal.
xas no fim de cada anno financeiro e do ?razo a dd.i, ,

cional para sua definitiva liquidação; bem como as qu.
tações dadas aos que tiverem solvido sua responsabi-
lidade ;

XXIV. Encaminhar ao Secretario todos o
papeis informados pelas secções e pelo Contador, sim
plesmente visando-os, quando lhe não occorra alguma
consideração a fazer; ,

XXV. Dar mensalmente em nome do Secretario
á Secretaria do Interior e ás repartições subordinadas á
das Finanças conhecimento do estado das verbas orça.
mentarias que lhes interessarem,

SECÇÃO V

DA CONTABILIDADE

Art. 10. Para a adopção do systema da contabi.
lidade do Thesonro por gestão do patrimonio do Esta
-ficam modificadas a distribuição dos serviços a carlT

da Secretaria e a divisão das secções, de modo aderi
varem harmonicamente para a contabilidade todos
factos da vida financeira do Estado.

Art. 11. A contadoria da Secretaria dãs Finanç
compôr-se-á das seguintes secções:

1'~ Registro da Contabilidade
21~ Secção Bancaria
31~ Tomada de contas de collectorias
4',' Idem de recebedorias, estradas de ferro etc.
5~ Secção da despe7.a
6'~ Conferencia e folhas
7'~ Depositos
8'~ Lançamentos, reclamações e recursos
9'~ . Caixa (Thesoureiro)
10~ Archivo.
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Art. 12. As quatro primeiras secções e a do caixa
rmama Contabilidade,propriamen te dita, da Secretaria

Finanças, encarregada do registro de todas as ope-
nçôesde receita e despeza da economia do patrimonio

Estado, cabendo ás outras o preparo dos papeis, a
nformação, discussão e processo sobre os pedidos e re-
uisições de pagamentos, conforn:.e a epigraphe ou
pecie de credito a que se refiram.

Art. 13. A' 1'~ secção, immediatamente dirigida
lo chefe da Contabilidade, compete'

a) a escripturação por partidas dobradas dos livros
Diariol>e «Razão» e seus auxiliares, como desenvolvi-

nto da escripturação principal;
b) a organização de proposta do orçamento;
c) a organi,mção do balanço elo exercicio l:nccrra-

O c das seg~úl1tes tabellas:
1. dos creditos especiaes e supplementares;
lI. da renda comparada dos tres ultimas exerci.

os;
II!. da divida passiva orçamentariaj
Art. 14. A' 2~ secção pertence:
a) a escripturação e tombamento dos valores e

os que constituem o patrimonio do Estado;
b) a escripturação dos livros de contas correntes

Olll todos os devedores e credores da Fazenda- bancos,
titutos e individuos, quer por adeantamentos rece-

idos,quer pelo resultado de operações de que se te-
ham originado debitos ou creditos, com os dados co-
'dos na escripturaçlIo da Contabilidade;

c) a expedição de saques e ordens de pagamentos
stabelecimentos bancarios, com os quaes tenha o Es-

docontas correntes;
a) o serviço da divida fundada e fluctuante, emis-

, amortização e juros de apolices;
e) o serviço da divida por emprestimos externos

e toda a correspondencia a elles relativa;
j) a conta corrente do thesoureiro ;
g) o processo da folha de pagamento de juros de

olices, nas épocas determinadas e sua remessa para a
cçãode conferencia;
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h) a organização das seguintes tabellas :
r. dos valores do patrimonio do Estado;
II, da divida passiva geral do Estado j

lII, da emissão de apolices, pagamento de juro'
q uaesq uer operações de credito;

IV. da relação dos saldos.
Art. 15. A' 3~ secção incumbe
a) a liquidação dos balancetes dos co11eetore

agentes da caixa economica, tomadas de contas me
sti.es, ua escripturação em c/correntes da collectoria
do exactor, expedição das guias men<;almente á Gont
bilidade, dos memorallda aos conectores e minuta d
em prestimos de orph:lOs e depositos á i~ secç'io;

/I) o processo dos pedidos de supprimentos fei
pelos co11ectores ;

c) a escripturação de todas aS operações feit
pelas co11ectorias, segundo os avisos de outras e. taçõ
ou e,>ta\)eleci:n~ntos bancaril)s;

d) a remessa de cadernos e livros
dação aos collcctores, de accordo com
2,31 f>, do anuo proximo pas:muo ;

e) a apresentação das seguintes tabellas, annu
mente:

I. da receita das collectorÍas pelos ilt1;postos ;
lI. das despezas das coll~ctorias pelas epigraph

do orçamento;
IIl. do movimento da caixa economica

elas.
Art. 16. A' 4~ secção compete:
o) a liquidação do,> balancetes mensaes da

cebedorias. pontos.fiscaes, estradas de ferro e m
repartições arrecadadoras de impostos de exportação
maua de contas mensal, sua escripturaçno etn liv
de COlItas correntes com a es ta Ç;IO e o exactor. e.'pedi
de lIl'lIloranda mensaes e guias para a Contabilida

/I) o levantamento da conta de passes e telcgr.
mas cobra cios pelas estradas de ferro cm balance
mcnsalmente;

c) a organização das pautas lI1cnsacs para a arr
cadação dos im postos de cxportaç:Lo e sua expcdi
depois de approvadas;

-267-

rf) a escripturação de todas as operações feitas
la estações e que figuram n03 avisos de outras es-
'es ou estabelecimentos bancarios ;

e) a remessa de cadernos e livros para a arreca-
io na fórma do Dec, n. 2.316, do anno proximo
sado;

a apresentaç:lo da,> seguintes tabellas :
L Da renda discriminada dos impostos de expor-

ão com o seguinte desdobramento em quadros refe-
nte a:

a) generos de prodl1cção em geral;
b) generos lIlanl1factumdos ;
c) generos de ctiação e productos correlatos
li) rroductos da industria extractiva ;
e) valor offieial da exportaç1.o, discriminada-
te ;
Ir. das passagens em estradas de feno.
Observação - Para as duasJsecções supra vigóram

illstrucções annexas a este regulamento.
Art. 17. A' 5~ secç50 compete:
a) a escripturação do livro de contas correntes

1 as verbas e rubricas do orçamento;
/I) a apre entação de demonstrações para a aber-

rn de creditos s u pplementares e cspeciaes, quando
tadas as verbas originaria. ;
I) o processo, exame e informação de todos

papeis que contenham pedidos de pagamento ou
Itisições de despeza ordinaria ;

1
d) a expedição de portarias que tenham de ser

n1pridas pelo thesourciro e a expedição de saques ás
a ,,;es, apresentando fi Contahilidad~ a relação c va-
dos saques expedidos para a devida escriptura-

e) O processo de paga m ento de dcspezas de
rcicios findos. na fórmu do art. .10 da lei 282, de
'I, • dcntro dos limites das verbas fixadas ell1 orça-

11tosantcriores e não esgotadas;
f) a apresentação da tabella da despeza expli-
pJ.rJ. servir dc base ao orçamento futuro;
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sua remessa á Contabilidade,
am\Ítandopelo Caixa e 5~ secção para o lançamento
livro de c/correntes com as verbas;

i) a matricula dos empregados da Secretaria das
nanças e repartições subordinadas, expedição de ti.
losde nomeação, portarias de licenças e demissões,
bem assim os termos de juramento e posse;

;) fazer o registro das procurações que tiverem
vigorar durante o exercicio;

k) o pagamento de juros de apolices por meio
respectivos cheques ao thesoureiro;
/) apresentação do quadro de antiguidade dos

'zcs de direito no primeiro trimestre do anno.
Observação, -Desta secção serão destacados um oU

i empregados para o serviço dos Caixas,

Art. 19. A' 7~ secção compete:
a) a escripturação dos emprestimos do cofre de

phãos e de ausentes e de tudo quanto for concer-
e.ntea este serviço ;

b) a escripturação do livro de c/correntes com
depositos. de qualquer especie,-cauções,-fianças,
" feitos no Thesouro ou nas estações;

c) o exame e informação dos pedido,>, precato-
ou requisitorias de restituições de depositos, se~

cesso, preparo e expedição de portarias;
d) o exame e informação dos pedi~os e expedi.
ao Thesouro das portarias de estampilhas ás esta-

s;
e) a escripturação e descarga desses valores na
com o thesoureiro pelos debitos e creditos aos

actores ;
fJ ,a matricula dos collectares do Estado e seus
tes, escrivães e seus ajudantes, administradores

recebedorias, seus escrivães, vigias-fiscaes e vigias
'liares, a expedição dos titulos e portarias de nomea-
I demissões e licenças ;
g) o processo do arbitramento de fianças que de-
prestar os exactores pela arrecadaçflO, quando já

o sejam definidas por lei ou regulamentos j
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g) a descarga mensal, no livro de contas corre
tes com as verbas, da despeza presumida pelas estaç
fiscaes, (pelos dados apresentados mensalmente p
6:~secção), realizada em cumprimento de ordens p
manentes, e dos pagamentos constantes do balance
do thesoureiro e referentes ás folhas;

It) a apresentação da tabella da divida passivaQ

çamentaria nos cinco ultimos exercicios.
Art. 18. A' 61~ secção cabe:
a) a organização das folhas de pagamento

pessoal das diversas repartições e assentamentos e n
tas concernentes ás mesmas;

b) o exame e informação dos papeis relativo
pagamentos de funccionarios publicos, inscriptos
folhas e que tenham vencimentos fixos;

r c) a expedição de ordens e auctorizações pefl •
nentes ás estações fiscaes para pagamento de fUllcci
narios titulados;

d) o registro em c/correntes com as epig
phes das ordens e auctorizações expedidas e de fór
a ficar habilitada a secção a fornecer mensalmente
5~, dados para a descarga da despeza presumivel, re
lizada sob as 'meSmas rubricas nas estações;

e) o abono em folhas dos pagamentos realizal
pelas estações, com os devidos descontos, em vi
das relações remettidas junto aos balancetes e já co
feridas nas respectivas secções pela liquidaçào ;

f) a conferencia dos pagamentos por folhas
funccionarios titulados, nos dias designados no edit
de 11 horas até 2 horas da tarde, com o exame
attestados, documentos e procurações apresentad
lançamento nas folhas, com os descontos e deduc
devidas pelos mesmos, e recebimento das quitações d
partes ou dos seus procuradores, cuja identidade d
ve reconhecer;

g) expedir ás partes cheques para o thesourei
contendo os mesmos, devidamente visados pelo ch
de secção, todos os descontos feitos;

It) a organização do balancete diario do the o
rciro pelos pagamentos por folhas, classificando
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It) a expedição de quitações aos exactore
tiverem solvido sua responsabilida.de ;

t) o processo dos concursos para nomeações
promoções de col1ectares e escrivães;

j) a apresentação das tabel1as :
1. do movimento do cofre de orphãos;
II. do movimento dos bens de aus ntes ;
IH. dos exactores do Estado e suas fiança ,
IV. do movimento de estampilhas e de par I

lado,
Art. 20. A' 8'~ secção compete:
a) o processo de lançamento de impostos, a

messa de livros c impressos relativos aos exactore
lançadores j

b) o exame e informaçfLO sobre reclamações co
tra lançamentos e sobre pedidos de restituições de i
postos pagos e a e:xp dil,~{) e 1'01 a~ias "o cOÍJ:,tr.
sitando antes pela seção de despf'za, para a 111
pção no livro de contas correntes com as ver~Jas ;

c) o exame e informação dos inventanos ad
nistrativos, seu preparo c cond1'1são a despacho
processo de approvaçflO final; ,

d) o processo d lot ção de todos o.s offict
justiça, da qual dependa a percepção de lmpostos.

SECÇÃO VI

PO CON'IA ..l).OR

Art. 21. Ao Contador com pete :
I.. Propor ao Inspector a trat:tsferencia, d~

pregados de U111as para ou:ra~ secções, semI'
isto julgar convenitwte ao boin a:nllame to do ..cr

lI. Distribuir pelos empregado da Contab
de, indistinctamente e a seu juizo, o t balboo e
ordinarios que lhe forem comm<!ttido3;

IH. Proceder á uI teriof revisão
contas a todos s, xactor e respon
nheiros do Estado;
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IV. Interpor parecer sobre todas questões sujei-
(LSecretaria;
V, Representar contra. todo o pagamento não

bulmente auctorizado ou exhorbitallte da respectiva
nsignação ;

VI. Contrassignar as ordens e portarias de pa-
melltos e visar tod~s as guias ou documentos de re-
'ta j

VII. Rubricar . livros-«Diario» e «Razão», os
au as , os de folha de pagamentos e quaesquer ou-
s de escripturaçfLO a cargo da Co .•tabilidade, assim
mo o de posse e compromisso, os de arrematações
contractos, cauções e fianças;

ViII, Formular an1;1\lu1m.ente o projecto de orça-
ento geral da receita e despeza do Estado;

IX, Representar sobre a falta de cumprimento de
ntractos sob $ua fi.ªqliza,çã,o;

X, Apresentar sem demora uma demonstração
a falta ou insuffi ciencia dos creditos votados, preci-
ndu a qualltia~ ",upplcmentarcs necessarias para

omplctal-os, com informação exacta e minuciosa das
1 a determinqlltes d, lO me 'mas tÇ\ltfl.Se W. uflicien-

as;
Xl. E~ercer sobre os cm,pregado Qh sua dire-

o o din;ito de açly~rtençi~ e de reprchensfLo parti cu-
r ou 'p~blic,!- c rep~esenta.r a,o,Inspeçt,QJ; quando as fal-

:tas eXlguem penas malS severa,s,;
XII" As~ig~ar cQnjl)1J.çt.<fllJet'ltç CO,tp o I,nspector

o Procurador Fisc~J os tç rll) o:). de e.n.çerra.~enJo de
dos os caixlls ao fit1} de ç<!d.lJ.annG, fi,nançeiro e elos
azos addiccionaes fixll"dQ~ pi\J;a. a SUl). final liquida-
o;

XIII, Apresçn~ar aQ InSllectQr,;JQ fim de cada
dcicio, ou qt!~ndo exigido f,Qr, Um relatorio (.lo, tra.-

.L!hos da Secretaria, fazendo>o acol1lp,~nJ1,a~ do pro-
.. elo de orçamento e de todas as tabellas a elle refe-
ul' ;

XI • Subscreve-r as quitações que tenham de ser
ilaGas aos que houverem solvido sua responsabilidade
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fiscal e as certidões que passadas forem pelas
secções j

XV. Proferir despacho sobre os pedidos de cer-
tidões e authenticar os que tiverem de ser dados pela
Secretaria ;

XVI. Ordenar que se abra assentamento a
empregados cujos titulos tiverem sido registrados na
Secretaria competente;

XVII o Ter sob sua guarda o inventario de to"
dos os moveis e utensilios do uso interno de cada um
dos compartimentos em que se subdivide o edificio da
Secretaria, documento assignado pelo porteiro, unico
responsavel pela conservação de todos esses objecto

SECÇÃO VII

DO CHEFE IJA CONTABIUDADE

Ario 22. Compete especialmente ao chefe d,
Conta bilidade:

1. Exercer nas secções que formam a Contabilida-
de a direcção technica do serviço de escripta;

lI. Propor ao Inspedor do Thesouro :
a) a especie e a forora da escripturação que deve r

adoptada nas diversas secções do Thesouro e nas rcpar
tições que lhe são subordinadas;

b) as providencias que possam ser necessarias, c
materia de cor::tabilidade, para satisfazer a ('xigellci
especiaes do serviço, ou para modificar ou melhor,
aquellas praticas ou methodos que a experiencia d
monstre serem defeituosos ou complicados;

c) as instrucções que sejam necessarias para est
belecer a especie e a [órma dos documentos, mapp,
correspondencia,etc. ;

II!. Dar ou requisitar directamentc aos chcf~sd
secção da ContabiliJade (art. 12), verbalmente ou p
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escripto, os esclarecimentos ou informações que julgar
necessarios para o bom andamento do serviço; fazen-
do-opor intermedio do Inspector do Thesouro, quando
tacsesclarecimentos ou informações dependam ou se re-
firama outras divisões da Secretaria, ou repartições ex-
tranhas.

Art. 23. Ao Ajudante do Chefe da Contabilidade
compete:

a) substituir o Chefe da Contabilidade em suas falo
tas ou impedimentos;

b) auxilial-o no serviço da secção, executando os
trabalhos que por este lhe forem distribuidos.

SECÇÃO VIII

DOS CHEFES DE SECÇÃO

Art. 24. E' dever de cada um dos chefes de se-
c~ão :

L Dirigir, fiscalizar, corrigir e conservar em dia
todosos trabalhos de sua secção, assumindo a respon-
sabilidade moral e legal delles j

II •. Desempenhar o que lhe competir e distribui-
elosmalS empregados os serviços ordinarios e extra-

ordinarios que á secção couberem;
lIIo Representar ao Contador, propondo medidas

xtraordinarias, sempre que maximas affiuencias do
rviçoimpeçam o seu opportuno e cabal desempenho.

IV. Informar por escripto sobre todas as ques~
es affectas á secção e de modo que a informação

comprehenda:
a) a indicacão do assumpto de que se tratar.
b) o resumo do objecto em questão. '
c) a exposição exacta do que consta'r de facto'
ti) a referencia não s6 das disposições de l~is e

gulamentos, como dos precedentes applicaveis ao
.caso,devendo juntar todo e qualquer documento que
possaconcorrer para a boll. solução dos negocios j ..•

D. M.-18
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DA TIIESOURARIA

Art. .25. A Thesouraria é a secção pot onde se
deve reahzar a entrada de todos os dinheiros e valores
pertencentes ao Estado e, bem assim, a s~hida de to-
das as so~mas necessarias para pagamento das des-
pezas reahzadas por conta dos diversos caixas a seu

rgo.
Paragrapho unico. Compõe-se de um thesoureiro

que é o su.perint~odeute. desta secção, de um fiel e d~
um.(11 mal!! escn pt~lranos da secção de conferencia,
deSIgnados para0 serviço dos caixas.

Art. 26. Ao Thesoureiro compete:
a) Receber, á vista das guias visadas pelo conta-

dor, e ter sob sua guarda e vigilancia e debaixo de
ua responsabilidade e dos seus fiadores, os dinheiros

e valores per~encentes ao Estado ou depositados para
qualquer effeito;

. b) Pagar ou entregar quaesquer quantias, nos dias.
deSignados em edital e das 11 horas da manhã ás tres
horas da tarde, tendo em vista: I) portarias assigna-
das pe.lo Secretario, contrassignadas pelo Contador e
onre~ldas pelo es:ripturario dos c:aixas; lI) cheques
x~edld~spel~ s~cça~ da conferencla para pagamento

de,unCClOnanos lUscnptos em folhas, e dos quaes con-
el? os descontos: deduc5ões devidos, por que se deve
Lltar nos respecbvos calxas; lII) cheques expedidos

ara pagamentos de juros de apolices;
c) Rea.li:ar, por si .ou pelo seu fiel, o pagamento

as. r partlçoes da Capital, em vista dos attestados cal.
etivos, conferidos nas respectivas folhas e com a qui-

açãodos funccionarios;
d) Conferir. diariamente os cheques pagos com o

alanccte orgamzado pela secção da conferencia dOlj
cntos por folhas i

e) a opinião -e parecer'do infórmante;
V. Con rerir e a<;signar as certidões extrahidas

dos livros e p:'peis existentes na secç50, as quaes de~
verào ser suuscriptas pel03 empregados que as passa-
rem;

VI. Authenticar as copias extrahida.s dos livros
e papeis da SCCÇ:IO, depois de conferidas por um fun-
ccionario para isso designado;

VII. Hedigir todo o expediente, de accordo com
os despachos da Secretaria, sobre os negocias refe-
rentes á secção e assim mais o que determinado tiver
isdo pelo Impector ou Contador;

VIII. Passar ou fazer passar as portarias de des-
pezas e ordens de pagilmentos determinados pelo Se.
cretario;

IX. Apresentar ao Contador, no 1 .o dia util de
cada \Dez, uma nota dos papeis que estiverem depen-
dendo de exame, preparo ou expediente, asssim como
de qualquer trabalho que tiver deixado de ser feito em
tempo, com declaração do motivo da demora;

X. Advertir os empregados que lhe são dirccta.
mente. ubordinados, quando assim o exija a sua ne-
gl:gencia, .falta. de cumprimento de deveres ou ?O de-
vido rpspelto, lSSO mesmo levando ao conheclmento
do Contador ou do I,nspector quando entender necessa-
ria mais severa repressão; .
, XI, Attestar, no ultimo dia \ltiL de cada mez,
modo por que os diver 50S empregados da secção cum.
priram os seus deveres, rew,ettendo tal attestado a
Inspector;

Xli. Verificar nos protocollos da Inspectoria,
diariamente, quaes as peças distribuidas á respectiva
secçflO j

X 111. Desem peo l]ar todos os dçmais sl:rviços não
~rn't'~\cs. e que exigiljt:::. ou ordenados forem pelo Con.
(ador ou Inspector.
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Art. 27. Ao fiel incumbe:
(7) AIlxiliar o Thesoureiro nos serviços que este

determinar;
/I) Emmaçar por numeração surce:;,iva as guias e

portarias de cada dia, conferindo os documl'ntos de
rec ita e despp.za com os cheques cumplidos, e OIgani-
zar o balancete diado da Thesouraria ;

c) Registrar em livro especial os vales postaes ou
cheques contra estabelecimentos bancarias remettidos
ao Thesouro pelas estações fiscaes, designando o seu
numero, o do registro e a data da cobrança

d) Fazer a correspondencia oflicial do Thesoureiro.
£) Substituir o Thesoureiro nas suas faltas e im=

pedimentos.
Art. 28. Ao escripturario dos caixas cabe:
a) Examinar os documentos apresentados apaga-

mento, conferil-os e lançar suas importan-:ias nos re-
pectivos caixas, designando no documento o numero do

lançamento nos caixas e a data da conferencia.
b) Assignar os mesmos lançamentos conJuncta.

mente com as partes ou procuradores legalmente con-
tituidos;

c) Exigir e examinar antes dos lançamentos as pro-
curações conferidas aos mesmos procuradores, recusan-
do-as quando não contiverem as formalidades legaes.

d) Exigir, quando for necessario, provas de iden~
t.idade de pessoa, dos que se apresentarem para rece-
ber dinheiros, titulas ou valores que lhes pertença m .

e) Extrahir, á vista de guias recebidas e numera~
daspelo Thesoureiro, todos os conhecimentos de talões
das importancias, titulos ou valores recolhidos ao co-
re ;

t) Assignar os mesmos conhecimentos e apresen-
taI-os ao thesoureiro para que os referende antes de

rem entregues ás partes;
g) Fazer toda a escripturação da receita e despeza

dosrespectivos caixas, som mal-os diariamente e en.
erraI-os nas épocas determinadas.

fi) Proceder, auxiliado por odtro empregado da
onferencia designado, aos balancetes semanal, semes-

directa fiscaliza ção e superintender
dos livros da Thesouraria, tendo-

e) Heferendar os conhecimentos dos talões extra-
hido conforme as guias de receita e, bem assim, o lan-
çamento destas nos respectivos caixas;

j) Referendar os balanços semanaes dos caixas e
outros que forem levantados por ordem superior, re-
mettendo-os em duas copias, uma ao Secretario e ou-
tra á secção da Contabilidade;

g) Remetter diariamente á secção da Contabili.
dade o balancete geral do movimento dos caixas no
dia anterior, capeando as guias de receita e as porta-
tias e documentos de despezas para o competente ex-
ame e escripturação ;

Ir) Rubricar diariamente a somma da receita e des-
peza do caixa, depois de escripturada a ultima partida
do dia;

i) Apresentar, no ultimo dia util de cada mez, ao
Inspector o edital de chamada dos diversos credore',
designando o dia determinado para cada epigraphe de
pagamentos;

j) Mandar pas~;ar pelo escripturario dos caixas ou
pelo fiel e assignar quaesquer certidões que se refiram
aos caixas, ou aos livros e documentos existentes em
seu podor;

k) Avisar 010 Inspector, com a precisa antecedeu.
cia, a terminação do prazo fixado para o vencimento
d as letras passadas ao Estado, afim de se providenciar
sobre seu protesto no caso de falta do respectivo pa.
gamento;

I) Propor ao Secretario pessoa idonea e de su~
confiança para exercer, sob sua responsabilidade e d
seus fiadores, o cargo de fiel, e indicar, na falta o
impedimento deste, quem o substitua interinamente i

m) Prestar in f.' rmações verbaes ou por escripto so.
bre assumpto de sua competencia, quando exigida
pelo Inspector ;

11) Exercer
a escripturação
sempre em dia.
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traI, de encerramento, ou outros que sejam precisos,
assignal-os e apresentar ao Thesoureiro para referen-
dar;

t) Consultar o Inspector s')bre qU1.esqu~r dttvidas
ou questões que appareçam em relação aos pagamentos;

J) Fazer todos os mais serviços inherentes á con.
fe~encia, cabendo-lhe a responsabilidade d~ toda a es.
cnptura9ão.

SECÇÃO X

DISPOSIçõES ESPECIAES

Art. 29. O thesoureiro, o fiel e conferente
responsaveis e indemnizarão o cofre de qualquer ai.
cance ou desfalque que neHe se verificar de quantias
indevidamente pagas pelos caixa,>, por erro de lanç .
mento ou de calculo, falta ou insufficiencia de procu.
ração ou quitação da parte ou pela acceitação de do
cumentos falsos ou que não estiverem revestidos das
formalidades legaes.

Art, 30. Não será permittido aos con ferentes d
quaesquer pagamentos entregar os cheques ou doeu
mentos conferidos aos respectivos credores, sem que es
teja dada nas folhas ou nos caixas a competente qui-
tação,

Art. 31. Os pagamentos deverão ser feitos ao
proprios credores ou procuradores, devendo ser sua
identidade inquirida e reconhecida, e verificada a le
galidade da procuração, que ser{t visada pelo conferell'
te e pelo Thesoureiro.

Art. 32. E' prohibido aos escripturarios da The-
souraria rasparem os lançamentos e algarismos lança.
dos nos livros caixas ou nas folhas de pagamento
Havendo erro, far-se-á nova carga com as devidas cor.
recções, cancellando-;:;,e a tinta escarlate o lançamenl
errado.

Art. 33. Os saldos e valores existentes na Thesoti
raria serão verificados mensalmente, e sempre que £0
conveniente, por uma commissão composta do Inspe
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dor, Contador e Chefe da contabilidade, óu por em-
pregados designados pelo Secretario.

Art. ~4. O escyipturario do caixa perceberá, além
dos respectlvos vencunentos, a O"ratificação mensal de
50$YOO. b

, A:t. 3.3. A ti~ulo de quebras de caixa e como gra-
hficaçao se abonara annualmente, por prestações men-
saes, ao thesoureiro a importancia. de 600~O[)O e ao
fiel a de 300$000,

Art. 36. Os portadores de cheques da Thesoura-
assignarão recibo no verso dos mesmos cheques,
occasião do recebimento,

SECÇÃO XI

DO ARCHIVO

, Art. 37. O Archivo, a carg-o de um funccionario
àesIgnado pelo Secretario das Finan ;as, di vidir-se-á
em tres departamentos: Archivo propriamente dito
Almoxarifado e Bibliotheca. '

Art. 38, .0 serviço do archivo será desempenha.
do pelo resp~cttvo encarr~gado como superintendente,
pO,rum auxIhar deste que será o seu substituto, e por
dOISserventes ou continuos.

Art. 39, Ao archivo compete:
, 1. O recebimento e guarda de todos os papeis e

ln'ras findos pertencentes á SecretarÍ<t;
11. A organização methodica e a conservação de

uma ?ibli~t~leca, em que figurem exemplares de todós
03 dlSPOSlttvos leg,les do Eüado e, qU:l.nto pos~ivel
de tudo que se refira á litteratura legislativa do E3tadd
e da União;

I~r. A .guarda de mov~is e quaegquer objedos
que nao estejam sendo effectlvamente utilizados'

IV. A escripturação, em catalogos espe~iaes,
por secções, de todos, os papeis e livros da escripta
não ~ó dos já existentes, como dos que entrarem n~
archIvo, observados os seguintes preceitos:
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SECÇÃO XII

DA PROCURADORIA FISCAL

Art. 44. A Procuradoria Fiscal será exercida pelo
ub-Procurador Geral, pela fórma determinada

arl. 4(~da lei n. 122, de 11 de julho de 1895, e
ts. 13 e 14 do dec. n. 'H2, de 10 de junho de 1896,

termos do art. 225 da lei n. 375, de 19 de setem-
o de 1903.

Paragrapho unico. Correrão pelo gabinete do
ub.Procurador Geral, como Procurador Fiscal, todos

negocias fiscaes do Estado, comprehendendo tanto
judiciaes que interessem á Fazenda,.como aquelle.s
.que o Secretario houver por convemente sua audl-

em.
Art. 45. Para o desempenho dos serviços fiscaes

cu cargo, sob sua d:recçâo e responsabilidade, ha~e-
em seu gabinete, um funccionario da Secretana,

IIC OrlOpoderá ser deslocado para outros encargos.
Art. 46. Por motivo de ausencia, em serviço pu-

ica, bem como em suas faltas ou impedimentos, o
Ib-Procurador Geral uas funcções de Procurador
i cal, será substituido, quanto aos serviços de ?rdem
ministrativa e fiscal, pela ordem e fónua segUlntes :

SI? Quando a ausencia ou impedimen to não
ceder de 30 dias e dentro deste prazo houver, a juizo

Secretario, urgencia. ou necessidade, reclamada
lo expediente do serviço publico, será substituido

actos de suaS attribuições, e~clusivamente fiscaes

lII. Cumprir as determinações do encarregado
archivo.

Art. 42. Aos continuas ou serventes compete dar
'neto e ['nulu.L! clIlDpril11c:ntvás orci,'llS do ellcarre-

() <: d,) allxili,lr.
1\r1. ~3. .No departamento a seu cargo. terá. o en-

rregado, qualquer (lu<: S 'ja. a sna categoria, os de-
re~e as attribllições ue chefe de secção.
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a) O archivo será dividido em secções materiaes,
segundo a natureza dos papeis e livros nelle existen-
tes j

b) As secções se dístincruir;'ío ntre si pela~ co-
res das estanh:~ re:-.p,'ctiV.lS, ~cnL1ü estas nu llcraLidS
por onh:m, cm rela.;ãu a c:illa uma daquellas j

1-) As salas uo ar,hivo serão designadas por le.
tras, e as estantes uo mesmo, os escaninhos destas e
os maços ou volum's serào designados por numeras,
com exclusão ••b~oluta de letreiros j

d) A catalogação será feita de modo que cada in.
scripção mencione a sala, o numero da estante, do es.
caninha e do maço ou volume em que se achar are-
specti va peça.

Art .• 10. Ao encarregado do archivo compete:
I. Velar pela boa ordem, asseio e disciplina em

todos os departamentos do archivo j

11. Dirigir o seu pessoal, distribuindo-lhe os ser.
viços j

lII. Prohibir absolutamente que se fume no ar.
chivo e que, sob qualquer pretexto, nelle se use de
lume;

IV . Vedar o ingresso de pessoas extranhas no
seu recinto;

V. Expedir, escrevendo-as ou subscrevendo-as, as
certidões auctorizadas pelo Insp'ector j

VI. Fornecer, mediante requisição escripta e re.
cibo dos gabinetes e dos chefes de secções, os livros e
papeis de que precisarem j

VII. Ministrar a outras pessoas livros, papeis e
quaesquer objectos do archivo, mediante ordem eseri.
pta do Secretario ou do Inspector, exigidos os compc-
tentes recibos daquelles a quem for feita a entrega;

VIII. Prestar as informações exigidas pelo Se.
cretario, pelo Inspector ou pelo Contador.

Art. 41. Ao auxiliar compete:
L Substituir o encarregado em suas faltas ou imo

pedimentos j
lI. Prestar ao encarregado efficaz auxilio no des.

empenho dos serviços j

••••
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-a) pelo Auxiliar Jurídico; b) pelo Director ; c) pe
sub-Director da Fiscalização.

~ 2.0 Em falta ou im pedimento destes fl1ncci
narim." a substituição competirá a qualquer chefe
secção, que for designado pelo Secretario.

~ 3~ Em falta ou impedimento, por tempo exc
dente de 30 dias, será o Procurador Fiscat substitui
por pessoa interinamente nomeada pelo Presidente
Estado.

Art. 47 Ao Sub-Procurador Geral, em exercicio
Procurador Fiscal, compete:

I. Ordenar ao escripturario de seu gabinete o r •
gistro, em protocollo, das entradas e sahidas de tod
os papeis sujeitos ao seu exame, parecer e expediente
bem como o registro dos pareceres e classificação, P
ordem alphabetica, das respectivas minutas;

n. Determinar o archivamento, por ordem num
rica, das ordens e instrucções relativas a seu car
fi!'cal e da sua correspondencia official;

III. Fazer escrever e assignar os termos de arr
damento, adeantamentos de vencimentos, arremataçõ
cauções, fianças e contractos, que correrem por seu
binc1e ;

IV. Transmittir á Directoria da Fiscalizaç
para os devidos fins, copias dos termos de accord
contractos, compromissos, contas, relações e quaesqu
documentos que devam ser nella escripturados, rela'
vamente á divida acti\'a do Estado;

V. Recommendar a expedição, sob sua inspecy
das copias dos termos que assignar, relativos a arr D.
damentos, arrematações, fianças e contmctos, em q
a Fazenda estadoal for parte ou, directa ou indirect
mente interessada, para remettidas ser~w a quem
taes actos deva ter sciencia ;

VI. Mandar lavrar as certidões que
cedidas por despacho do Secretario;

VII. Providenciar sobre as annotações de tod
as execuções que em juizo promover para pagamen
das dividas activas e fiscaes, assim como sobre qua
quer incidentes que tenham occorrido nos processados'
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ovendo ontrosim ao registro das sentenças que pro.
ric\:tsforem contra a Fazench E,tac1oal, mandados,
rtas rogatorias. avocatorias e pr..:ca.torias expedidas

ilr;} dentro ou fóra do E~tado e das que forem re-
biJa" j

VIII. Eu viar á Directoria da Fisca1iz;lção, para
tender, os pediúos de quaesquer fUllccionarios fiscaes
Ire documentos d que precisem para a cobrança de

j 'ida acti\'a e ministrar-lhes as instrucções por elles
licitadas ou determinad:Ls pelo Secretario;

IX, Expedir e assignar, sempre que dependerem
seu gabinete. todos os editaes que, sobre matcria

cal, direitos e interesses da Fazenda, tenham de ser
ffixJdos em qualquer município ou publicados pela im-
rcnsa;

X. Fazer orO'anizar e remetter, durante o mez de
bril de cada ann;, ao Secretario das Finanças, um
:\(Iroda" execu.;õ~s que cnrrerem por seu gabinete,
encionando a respectiva importancia cobrada, por
nta ou saldo, por meio amiga\'el ou judicial, com os

OIlJCSdos devedores;
XL Exercer a necessaria vigilancia para que por

li rrabinete tenha:n rerrlllar andamento todos os ser-." ,., . . .
i\os de suas atlribuições fiscaes, do Secreta no SOllCl-

ndo todas as pro\'ÍJencias precisas para a effccti vida-
dos tru oal hos ;

XIf. Advertir, particular ou publicamente, ao seu
criptllrario, conforme as f.tltas em que incorrer P?r
rlw..:nci:Lou n<1o frequendu, Í<lzelldo a o Secretano~ .
lI11l\uUiCaç;lOdas faltas que demaudarem maIS severa
uniç;LO;

XIII. D,u por escripto, á requisiçflO do Secreta-
'0, parecer fundamentado sobre todos os negocios suo
Itos ao seu {'}:ame ou estudo de direito ou que ver-

Hcm sobre a intcllirrencia das leis e contrndos e, em
ral, sobre qualquer'" assumpto administrativo referen-
á S..:cretaria ;

: lV. SlIp..:rintender e inspeccionar todos os ser-
içoi e expedientes processados _e promovidos em seu



SECÇÃO XIII

DO AUXILIAR ]URIDICO

Art. 48. O cargo de Auxiliar j.ur~dico será exer-
Cidopor bacharelou doutor em DireIto que for no-
meadopor decreto presidencial e tiver pelo menos 4
nnosde pratica do fôro no Estado.

Art. 49. Compete ao Auxiliar juridico:
1. Auxiliar ao Procurador Fiscal para o desem-

penhodas funcções deste e dar. parecer s?bre todos os
papeis que vierem ao seu gabmete, envmdos por des-
pachosdo Secretario de Estado ou do Sub-Procurador

eral;
II. Organizar, cumu~ativamente com o Procura-

dorFiscal, as bases dos contractos c termos, que tive-
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ft Fazenda, da marcha dos inventarias e processos de
xecutivos fiscaes j •

XXII. Ser ouvido na comarca da CapItal em todos
O feitos civis, para a fiscalização ~as custas, sel10s

impostos que á Fazenda forem devldo~ j

XXIII. Fazer registrar de conformidade, C0t;na
gislação vigente, o.stestamentos das pessoas fal1ecldas
.l comarca da Capital ;

XX! V. Promover nos juizos da Capital a co-
rança da divida aetiva do Estado;

XXV. Presidir na comarca da Capital os respe.
tiros inventarias administrativos, promovendo-os para
fimda arrecadação dos impostos sobre hera~ças, le-
dos e doações e requisitar para egllaes efIel.tos dos

uizes competentes o prompto andamento dos mvent~-
ias judiciaes, nos quaes intervirá, na forma das leiS
igentes;

XXVI. Officiar, como representante da Fazenda,
O juizos da comarca da Capital, quanto aos proces-
1)5 de desapropriação judicial, por necessidade ou uti-
Idade do Estado.

gabinete, sem que, entretanto, esteja
em livro de presença;

XV. Redigir e assignar cscripttlra~ e term()s d
arrematações, arrcndamcntlls, contractos, fianças
adeantamentos e, em geral, de todos os actos que affe.
ctem as receitas e despezas do Estado;

XVI. Externar seu juizo e parecer sobre a suBi
denda das cauções, sellos e direitos das fianças e id
neidade dos fiadores, bem como sobre outros meios d
garantir a segurança dos interesses do Estado e do Fi .
co, redigindo, para serem assignados pelo President
ou Secretario, os escriptos publicas e particulares d
compra e venda e quitação em que seja parte a Fazen
da nos contractos em que taes escripturas se fizerem
precisas para sua validade e effeitos legaes ;

XVII. Promover ou defender em qualquer juizo
de primeira ou segunda instancia os direitos da Fazen.
da em todas as causa" em que for a mesma interessa
da como auctora, ré, assistente ou oppoente, quando
pelo Presidente ou Secretario de Estado das Finança
não seja constituido procurador especial para repre.
sentaI-a;

XVIII. Activar, nas causas e serviços em: que fi.
gure como representante do Fisco, a arrecadação do
sellos, direitos e impostos sobre legados, heranças, doa.
ções, usufructo, etc., soJ:citando dos juizes ou de que
de direito todas as providencias para taes pagamento
e para o regular anllamento dos inventarias;

XIX. Emittir seu parecer fundamentado sobre a
sentenças proferidas contra a Fazenda e remettel.o a
Secretario das Finanças para a devida resolução;

XX. Requisitar do Secretario, por adeantamen
tos, de que afinal comprovará a respectiva applicaçãQ
as quantias de dinheiro necessarias para as despezas.iu
diciaes nas causas da Fazenda j

XXr. Representar ao Presidente do Estado, po
intermedio do Secretario das Finanças, contra os jui.
zes, escrivães e mais empregados judiciaes que concor.
rerem para o retardamento e protelação, em prejuiz
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rem de celebrar a Secretaria das Finanças ou Repart'.
ções annexas compilando e redigindo as modificaçõ
que o governo e (lS partes entre si combinarem.

IH. Dizer sobre as informações que subirem ao
Secretario de Estado e que se entendam com a inter.
pretação de clausulas de contractos j

IV. Assignar termos e contrados, nos
faça referenda de que esteve presente, por Ja:.te da
Fazenda, no impedimento, ausencia ou delegação do
Procurador Fiscal;

V. Subscrever as certidões de contractos que
forem extrahidas por despacho do Secretario;

VI. Informar sobre todas as questões penden•
tes da Secretaria, p<lTa desapropriaçflo por utilid;,d
publica, e dar parecer soure os processados de mediç:,
e legitimação de terras publicas e devolutas, á vi
de (kspacho do Secretario de Estado;

VII. Dar parecer á requisição do Secretario, sobr
as inforu:açôes e questões referentes a contralto-
serviços e arrendamentos de tenenos diamantinos, bel
como quanto aos direitos e deveres dos foreiros c ar.
rendatarios de taes terrenos.

Art. 50. Nas cpntas de pagamentos de juros a
emprezas que delJes gozem, dará seu parecer funda
mentado sob prévia informação e relataria das secçü
res pedi vaso

Art. 51. As secções da Secretaria de Finança
pouerão ouvir ao Auxiliar juridico, em mnteria do r •
spectivo serviço publico. quando auctorizadas por de .
pacho do Secretario de E~tado.

Art. 52. Sempre que qualquer acção fôr inten:
tada contra a fnzelJda ou contr .• o Estado, em virtud
de contractos ou actos celebrados pela Secretaria, COlO'

petirá ao J\uxiliar juridico preparar todos os d .
menlos necessarios á defesa do Eslado. colleccionand
c selecciouando-os, uma vez requisitados'pelo Secrel
rio ou pelo Sub.Prccurador Ceral. '

Art. 53. O auxiliar jurídico deverá comparee
piarialllent ao s u gabinete, sem comtudo Der ob .
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do á assignatura do ponto em livro de presença e
eberá mensalmente os seus vencimentos, mediante

testado do ~ub.Procurador Geral.
Paragrapho unico. Ao Auxiliar jurídico compe.-

OI cumulativamente com o Procurador fiscal, as atlTl-
ui ões definidas nos ns. 11, IV, V, VI, VIII e XXI

art. 47 deste regulamento.

SECÇÃO XIV

CONTINUOS, SERVENTES E CONTRACTADOS

Art. 54. Ao porteiro incumbe:
1. Abrir e fechar o edificio da Secretaria, fazendo

manter a necessaria ordem e o respeito entre as pes-
s extranbas que ahi se acharem durante as horas

t trabalho j

lI. Cuidar do asseio geral da Secretaria e da con-
rvação de todos os objectos entregues á sua guarda
r meio de um inventario, que assignará com o em-

regado que o organizar i
1lI. Receber e fazer chegar ás mãos do Secreta-

rio ou do Inspector todos os papeis dirigidos á Se-
retaria . ,

IV.' Affixar o sello do Estado nos titulos e pa-
is que o devam conter j

V. Remetter a seu destino toda a correspondencia
lidaI da Secretaria, que para este fim lhe for entre-
e j

VI. Exercer sobre os continuas, serventes e con-
ractados, seus subordinados, o direito de advertencia,
vando por escripto ao conhecimento do ~nspector as

alta!!que por este devam ser punidas;
VII. Hastear a bandeira da Republica_ nos dias

festas nacionaes ;
VIII. Adquirir os objectos que forem precisos

ra o expediente da Secretaria, á vista de ordem do
spector, apresentando em tem{lo opportuno as respe-
'vas contas documentadas para sua indemnização.
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Art. 55. São deveres dos con tin uos :
I. Prestar inteira obediencia ao porteiro, de

empenhando os serviços que lhes forem ordenados;
n. Attender de prompto aos chamados do S.

cretario, Inspector e mais empregados da Secretar'
cumprindo immediatamente as ordens que lhes forem
dadas;

UI. Desempenhar todos os serviços internos
Secretaria, inc1usivé os do porteiro e dos servente
nas faltas ou impedimentos destes.

Art. 56. São deveres dos serventes e contract
dos:

I. Fazer diariamente a limpeza geral da Secr •
taria, antes da chegada dos empregados, espanand
cuidadosamente as mesas e papeis, lavando as escar
radeiras, areando as escrevaninhas e tinteiros, et

U. Levar a seu destino a correspondencia of
cial da Secretaria ;

lU. Auxiliar os continuos em seus serviços, cum
prindo todas as ordens do porteiro e de seus superi
res.

CAPITULO IV

DAS OBRIGAÇÕES CO:M1I1UNS A'S SECçõES

Art. 57. São deveres communs a todas as secçõe
r. Receber e protocollar todos os papeis q

lhes forem distribuidos, notando os respectivos d
pachos e o destino que tiverem;

11. Informar e dar parecer escripto acerca de
dos os papeis e requerimentos sobre cujos assump
forem ouvidos, deve.ndo a informação conter:
. a) Indicação do assumpto ou objecto de que
.tratar;

b) exposição do que constar a proposito
questão, fazendo refetencia não só ás disposições
leis e regulamentos como aos precedentes e esiylo
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creiaria applicaveis ao caso, emittindo afinal a sua
inião;

c) addição am: respectivos papeis de quaesquer
umentos que esclareçam o assumpto ou com elIe.

nhamrelação e facilitem a ua solução.
m. Redigir todo o.expediente relativo ao serviço

eu cargo, de accordo com os respectivos despachos,
do o conveniente destino a toda correspondencia da

crciaria ;
IV. Fazer o extracto do expediente diario que
ser publicado na folha official ;

V. Representar sobre todas as faltas e irregula-
ades verificadas não só na execução de contractos,
o no desempenho do serviço publico e mais sobre

O quanto prejudicial possa ser aos interesses do
lado;

VI. Archivar os papeis que tenham de permane-
r nas secções, emmaçando-os por epigraphes, afim de

aI-os ao archivo, quando não sejam mais neces.
riosna secção ;

VII. Passar as certidões relativas aos papeis exis.
nles em seu poder;

VIII. Apresentar o relatorio, acompanhado de ta-
llas, no fim do anno ou quando exigido fôr, dos tra.
hos e de tudo quanto occorrer nas secções, afim de
-ir de base á organização do que o Secretario tiver
apresentar ao Presidente do Estado;
IX. Organizar a synopse ou indice alphabetico das

, regulamentos e decisões do governo;
X. Emmaçar e fazer semestralmente encadernar

as as minutas da correspondencia expedida, porta-
de despesas e guias de receita pertencentes á sec-,
XI. Executar todo e qualquer serviço extraordi.

'o que fôr ordenado pelo Secretario, pelo Inspector
Contador.
Art. 58. Sem positiva ordem superior, a nenhu-
secção cabe o direito de emittir apreciação ou pa-

cr sobre assumpto que expressamente seja da com-
ncia de outra.
, [.-19



CAPITULO VI

DA ORDEM, TEMPO E PROCESSO DO SERVIÇO
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m. Dist~a~ir-se ou occupar-se em serviços extra-
oscom preJulzo dos da Secretaria'

IV. Retirar-se da Secretaria, ant~s de findarem-se
trabalhos;
. V. Revelar de qualquer modo os actos da Secre-
a que não forem publicados;
VI. Entreter palestras ou discussões de qualquer

tureza.que perturbem ou prejudiquem o serviço da
cretana;

VII. Dar sahida ou permittir que outrem a dê a
~ectode propriedade ou serventia interna da repar-
o;
VIII .. Aconselhar ou insinuar as partes, miuistrar-
papeIS ou documentos, sinão em virtude de ordem
aI do Inspector, nos c~sos em que fór isso permitti-
ou de despacho supenor da mesma procedencia.

Art. 62. O ponto será encerrado pelo Inspector ás
1/2 boras da manhã. '

Art. 63. Ao empregado que comparecer depois de
rrado o ponto, mas dentro ainda da primeira hora

d ' '~ e.s~ont.araa quarta parte do seu vencimento
ano, SIJustIficar a demora.

A.!t. 64. Ao fim de cada mez, irá O livro do ponto
cçaocompetente para ahi fazer-se a folha do pes-

1 daSecretaria, passando nella o Ins-pector a attesta.

Art. ~1. A Secretaria das Finanças funccionará em
o osdIas que não forem feriados por lei da União

u d.oEstado, salvo o caso de dispensa concedida pelo
c ldente ou Secretario, das 10 1/2 horas da manhã ás
a tarde; podendo o Il1spector, quando neccssario ou
~nadoseja pelo Secretario, prorogar o tempo do ex-
lcnte ou fazer desempenhai-o em horas extraordi-

CAPITULO V
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Art. 59. Cada empregado da
dever:

1. Acbnr-sc presente á Secretaria todos os
uteis, ás hOlas determinadas por este regulamento;

lI. Executar com zelo e probidade todos os
viços de que fór incumbido;

IIJ. Ter em boa ordem todos os papeis, livro
documentos sujeitos ao seu exame, por cujo extra
responderá;

IV. Prestar com franqueza e lealdade, verbalm
te ou por escripto, as informações que lhe forem
gidas, depois do necessario exame e estudo da qu
tão;

V. Guardar o necessario recato sobre todos
serviços da Secretaria, pr~ncipalmente dos de cara
reservado, a que pertence completo sigillo;

VI. Não se retirar dos lagares de seu traba
sinão em serviço da Repartição;

VI!. Tratar com toda a delicadeza as partes, qu
do com eIlas tiver de entender-se, dando expedien
seu;. negocias com a possivel presteza, sem difleren
ou predilecções pessoaes e evitando sempre as con
ções.

Art. 60. E' absolütamente prohibido aos
pregados da Secretaria:

L Attender a chamados das partes, dar-lhe
formações de seus negocias, promover-lhes o a
menta destes. ou ser procuradores dellas, t.:X
quando ~e tralar de !'eus proprios negocias, dos de
~sLl;:ndclltese l1escclH.lclIles,não podendo então int
officialmt.::nteem taes pt.::ndencias;

11. } liDt ClOlJarlm questôes de seu interess
prio ou de ~eus ascendentes ou descendentes, a
entretanto, poderão promover como procuradores;

DEvERllS E PROHIBIÇÕES COMMUNS AOS. EMPREGADO
SECRETARIA
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ção do cumprimento de deveres dos empregados e f
zendo as notas que occorrerem relativamente ao pa
mento.

Art. 65, A liquidação das contas dos exactores e
outros responsaveis andará sempre em dia, bem co
a escripturação a cargo das diversas secções, respo
dendo pelo atrazo desses serviços os empregados que
elle derem causa.

Art. 66. As representações e consultas dos exac
res serão respondidas com a maxima brevidade, sob
ellas prestando as secções~dados e pareceres exigido

Art. 67. Os serviços que sobrevierem e os actua
não expressamente distribuidos neste regulamento
rão desempenhados pelas secções, ou funccionarios q
o Secretario designar.

Art. 68. Além dos protocollos das secções, have
no gabinete do Inspector tres outros para registro gc
de petições de partes, pedidos, reclamações e consul
de exactores.

CAPITULO VII

DA(r.rCENÇAS, FALTAS E SUBSTITUIÇÕES

SECÇÃO I

DAS LICENÇAS

, Art. 69. As licenças aos empregados da
das Finanças poderão ser concedidas:

I. Pelo Secretario de Estado, até noventa di
sem vencimentos; e, até quarenta e cinco dias, com pe
cepção de metade Jos vencimentos, nos casos de m
lestia provada;

11. Pelo Pr~sidente do Estado, desde que exc
dam os prazos acima especificados, até dous annos, se
vencimentos; e, até um anno, com a metade dos ven
mentos nos casos de moles tia provada.
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Paragrapho unico. A concessão e o goso das
enças se regularão pelo decreto n. 1.497, de 30 de
zembro de 1901.

SECÇÃO II

nAs FALTAS

Art. 70. As faltas de comparecimento do!?empre-
dos á Secretaria serão classificadas em justificaveis
não justificaveis.

S I? Serão justificaveis:
a) as que se occasionarem por serviço publico

rigatorio em virtude de lei;
b) por motivo de commissão determinada pelo

ema;
c) por fallecimento de ascendentes ou descenden-
conjuges, irmãos ou cunhados durante o cunhadio,

. sete dias;
d) por motivo de casamento até tres dias.
S 2? Serão consideradas como não justificaveis as

e não estão comprehendidas no paragrapho anterior.
S 3? As f!lltas justificadas dão direito ao abono

todos os vencimentos e a serem ellas contadas como
ctivo exercicio.
S 4? As não justificadas farão perder não só

o o vencimento como a contagem do tempo.
S 5? As faltas injustificadas, além das perdas

erminadas no presente paragrapho, darão logar á
pensão, si excederem de trinta dias.

SECÇÃO III

DAS SUBSTI'l'UIÇÕES

Art. 71. Os seguintes funccionarios da Secretaria
Finanças, em suas faltas e impedimentos, serão as-
substituidos:
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~ 1? O Inspector pelo Contador, e, na falta dest
pelo chefe da Contabilidade; na falta de ambos, pel
chefe de secção que for designado;

~ 2? O Contador pelo chefe da Contabilidade
na falta deste, pelo chefe de secção que. fôr de
gnado; .

~ 3? O chefe de secção pelo escripturario qu
fôr designado; . . , .

Neste caso, a substttUlção far-se-a porfunccw
nado da mesma secção;

S 4? O Thesoureiro pelo seu fiel, e, na fal!a des
por quem fôr proposto pelo mesmo Thesourelro j

9 5? O porteiro pelo continuo que fôr designa.d
e os continuas pelos serventes que tambem o forem.

Art. 72. Nas faltas ou impedimeutos de que tr
tam as disposições precedentes, a substituição s
feita, salvo os casos dos SS 1? e 4?, por portaria
Secretario, todas as vezes que se tratar de empregad
de penna, e, por portaria do Inspector, quando se ref
rir ás substituições do porteiro, continuos e servente

Art. 73. As substituições não darão direito á pc
cepção de vantagens, quando o substituido justific
suas faltas até j dias em cada mez ou estiver em gos
de ferias.

Art. 74. Nas substituições, sem a restricção do
tigo precedente, terão os substitutos direito á percepyã
da gratificação do substituido, perdendo, entretanto,
do seu proprio emprego; si, por veutura, o substitui
estiver em licença para tratar de negocias, o substit
to terá por inteiro as vantagens daquelle com a per
total das proprias.

CAPITULO VIII

DAS NOMEAÇÕES E DE1I1ISSÕES

Art. 75. Serão nomeados por decreto presidenci
o Inspector, Contador, Sub-procurador geral, Auxili
juridico, Thesoureiro, Chefe da contabilidade, Che
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secção, Director, Sub-director, Auxiliares da Fisca.:
ação e Fiscaes ambulantes; por portaria do Secre-
o, todos os mais empregados da Secretaria.
Art. 76. O provimento do cargo de Inspector será

opor promoçllo do Contador, de Chefe de secção ou
1~escripturario; e o do cargo de Contador, por pro-

oçãode Chefe de secção, ou de l? escripturario.
Art. 77. Os provimentos dos cargos inferiores aos

chefede secção, com excepção do porteiro, continuos
crventes, serão feitos por meio de Concurso e pro-

oção.
Paragrapho unico. Aos concursos abertos para

vimentodos cargos de primeiros e segundos escri-
rariossó serão admittidas pessoas extranhas ao
droda Secretaria, quando os candidatos a ella per-

Ittentes não se mostrem habilitados na~ mate rias
pectivas.
Art. 78. Verificada a vaga de qualquer dos cargos

'é cripturario, o Inspector representará ao Secretario
a queseja annunciado o concurso, que se fará por

íral, com o prazo de 30 dias, especificando-se qual
cargo posto em concurso e as materias em que os
didatosterllo de ser examinados, observada a seguin-
ordem:

S I? Os candidatos farão suas provas de capaci-
e perante uma commissão de examinadores nomea-
pelo Secretario e presidida pelo Inspector.

S 2? Esta commissão será composta do Contador
umdos Chefes de secção e de mais dois examinado-
delivre escolha do Secretario,
S 3? Findo o exame, será lavrado o respectivo
o, no qual serão classificados pela ordem de seu

recimento os differentes candidatos, quando tenha
ncorrido mais de um e, junta a copia respectiva aos
tros documentos, subirão ao Secretario, que se pro-

I1nciaráem ultima instancia, fazendo a nomeação de
ordocom o merecimento dos candidatos.

Art. 79. Para as nomeações de terceiros escriptu-
rios,o exame versará sobre calligraphia, operações
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praticas de arithmetica, noções de geographia
nacional.

~ 1? Para as de segundos escripturarios, mais
seguintes materias: historia e chorographia do Brasil
mathematicas elementares, sendo algebra até equaçõ
do I? grau, contabilidade e traducção da lingua ira
ceza.

S 2? Para as de primeiros escripturarios, mais o s
guinte: elementos de direito administrativo, de eco
nomia politica e estatistica.

Art. 80. Somente na falta de concorrentes tcr
ceiros escripturarios, serão admittidas ao concurso par
segundo escripturario pessoas extranhas á Secretaria

Da mesma fórma, só na falta de concorrentes da ela
se dos segundos escripturarios, poderão ser admittid
ao concurso para o preenchimento do logar de prime'
ro escripturario os terceiros escripturarios, e, na fa]
destes, pessoas de fóra da Secretaria.

Art. 81. Para admissão ao concurso, são requi '
tos indispensaveis:-certidão de maioridade legal, folh
corrida e attestado que abone a conducta do candid
to,'documentos estes que deverão acompanhar o requ
rimento, pedindo a inscripção.

Art. 82. O cargo de chefe de secção será 'pree
chido por promoção de primeiros escripturarios.

Art. 83. Serão preferidos nas nomeações para
Secretaria, tanto quanto possivel, os candidatos dipl
mados por institutos de ensino superior, technico ou pr
fissional que existirem no Estado.

, Art. 84. Os collaboradores, nas nomeações pa
terceiros escripturarios, terão preferencia por mer
cimento. '

Art. 85. A nomeação do Thesoureiro recahirá
bre pessoa reconhecidamente habilitada e de compr
vada probidade, sujeita, além disso, á prestação
respectiva fiança.

Art. 86. O fiel será nomeado por proposta do T
soureiro e com annuencia de seus fiadores, que ficar
responsaveis pelo nomeado para com a Fazenda, im
portando a exoneração do Thesoureiro a do fiel.
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Art, 87. Para as nomeações dos demais emprega-
das diversas repartições subordinadas á Secretaria

das Finanças, serão observadas as disposições appli-
caveis deste e dos seus respectivos regulamentos.

Art. 88. Os empregados, emquanto não contarem
mais de cinco annos liquidos de serviços da data de
na nomeação, poderão ser demittidos livremente pelo

Presidente do Estado ou pelo Secretario, si fôr da
competencia deste.

Art. 89. Para os concursos, a commissão exami-
nadora organizará uma serie de pontos sobre cada
materia, quinze dias, pelo menos, antes do designado
paraas provas. '

S I? Haverá apenas, uma prova escripta sobre
um ponto sorteado dentre os do programma.

S 2? Na prova oral, a arguição versará livremen-
te sobre a materia do programma.

CAPITULO IX

DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 90. Os empregados da Secretaria das Finan.
çasficarão sujeitos ás seguintes penas disciplinares:

r. Admoestação, por negligencia ou leve falta;
lI. Reprehensão por desobediencia;
UI. Multa de 10 a 20 % de seus vencimentos

mensaes,até o maximo de 500$000 dentro do anno, por
falta de cumprimento de deveres ou desrespeito a seus
superiores;

IV. Perda dos vencimentos pelas faltas não jus-
tificadas de comparecimento á Secretaria, assim como
pelo comparecimento depois de encerrado o ponto, e
fóra da 1~ hora, ou pela retirada não permittida antes
dc findos os tra balhos;

V. Suspensão até 30 dias, por falta de compareci-
mento sem causa participada em mais de 8 dias e até
oduplo nas reincidencias, assim como por gr~ve desaca-



DAS CAUSA.S DA FAzENDA

CAPITULO XI

Do Inspector para o Secretario;
Do Contador e Chefe de secção para o Inspe-

Art. 97. As causas da Fazenda, de qualquer na-
tureza, terão o mesmo fôro das causas communs e o
processo determinado nas leis em vigor, assim como,
quanto ás execuções fiscaes, no dec. n. 1.415, de 9
de outubro de 1900, observado o Formulario Fiscal do
Estado em tudo quanto não tenha sido revogado por
dispositivo legal a elle posterior.

S 1.' E' competente para promover as causas da
Fazenda, quando não fiscaes, o Sub.Procurador Geral
em qualquer comarca do Estado.

~ 2.' Tall1bem o mesmo Sub-Procurador Geral é
competente para represen tar a Fazenda nas causas fis-
cae em qualquer comarca do Estado, desde que as-
im o determine o Secretario ou o Presidente.
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li.
IlI.

ctor.
Paragrapho unico. O recurso será interposto

dentro do prazo de 15 dias, coutados da data da pu-
blicação ou notificação do respectivo aeto quando ver-
sar sobre materia attinente á ordem administrativa in-
terna da Secretaria, e de 60 dias quando se referir a
seus negocios externos.

. Art. 95. Findos os prazos previstos no paragrapho
lllltCO do artigo anterior, sem que seja apresentado o
requenmen to do recurso, ficará este perempto.

Art. 96. Será facultado ao:; interessados requere-
rem á Secretaria certidões da data da apresentação dos
r~cursos. allegações e documentos a elle juntos, as-

\111 como dos despachos que sobre os mesmos tive-
tem sido proferidos, pagos os competentes emolumen-
ros e senos, quando os recorrentes não forem funccio-
narios do Estado.

Art. 94. Das penas, despachos e decisões defini.
tivas da Secretaria das Finanças haverá recurso volun.
tario com effeito devolutivo, na seguinte ordem:

I. Do Secretario para o Presidente do Estadia
quando se tratar de materia da privativa competenco,
do primeiro. ;
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CAPITULO X

DOS RECURSOS

tó aos seus superiores ou por se negarem ao cumpri-
mento de suas ordens legaes;

VI. Demissão do emprego, por graves infracçõe
deste regulamento, como sejam a revelação de nego.
cios reservados ou de qualquer acto ordinario, antes
de sua expedição e publicação; o patrocinio directo ou
indirecto de nego cios de interesse privado seu ou de
outrem perante as repartições do estado, o abuso de
confiança de seus superiores hierarchicos em relação
a negocios do Estado, etc.

Art. 91. São competentes para impôr a pena do
n. 1 os chefes de secç'io, as dos ns. 2, 4 e 5, quando
a suspensão não fôr maior de 8 dias, o Inspectorj to-
das as penas o Secretario, excepto o caso de demi são,
quando esta competir ao Presidente do Estado.

Art. 92. De todas as penas estabelecidas neste re-
gulamento, haverá recurso voluntario, conforme a suã
especie, para o Inspector, Secretario, ou Presidente do
Estado.

Art. 93. O effeito da suspensão é a perda de to-
dos os vencimentos, excepto quando se tratar de pro-
nuncia em crime de responsabilidade ou de medida pre-
ventiva.

Nestas duas ultimas hypotheses, o empregado per-
derá sómente a gratificação e, na de pronuncia, além
desta perda, incorrerá tambem na de metade do orde.
nado, até ser afinal condemnado ou absolvido, sendo-
lhe neste caso restituido o ultimo desconto.



- 300-

~ 3.' São competentes para representar a Fazenda
nos inventarios administrativos ou judiciaes, em todos
os actos de .fiscalização de rendas e na cobrança ami.
gavel ou judicial da divida activa, os conectores nos
respectivos municipios, os fiscaes ambulantes nas respe.
tivas circumscripções, quaesquer funccionarios da Fa-
zenda ou de outras classes, desde que designados se-
jam pelo Secretario das Finanças, mesmo até extranhos
idoneos, que por e1le forem nomeados ou constituidos
~or procurações especiaes.

S 4.° O representante da Fazendá será ouvido em
todas as acções e actos judiciaes que versem sobre obje.
cto em que se envolvam interesses fiscaes.

Art. 98. A cobrança do imposto de heranças e
legados compete ao conector do municipio, onde se
proceder ao inventario.

S unico. No caso de avaliação de bens situados em
outro municipio, a porcentagem pertencerá em partes
eguaes ao conecto r deprecante e ao deprecado, não
podendo o deprecante creditar-se immediatamente
pela sua importancia, cujo pagamento requererá
ao Secretario das Finanças, para que este providencie
sobre o pagamento da metade pertencente ao conectar
deprecado.

Art. 99. Para occorrer ao pagamento de custas em
que a Fazenda tenha sido condemnada e ás despezas
com acquisiça:o de documentos necessarios ao anda.
mento das causas fiscaes, pedirão os co1lectores os
necessarios supprimentos de fundos, quando as cone.
ctorias não os tenham.

S 1.0 Quand<? a acquisição de documentos seja imo
prescindivel em prazo fatal e curto, poderão os colle-
ctores despender a quantia necessaria, creditando-se
em balancete e justificando immediatamente o seu
acto.

S 2.° Fóra do caso do paragrapho precedente os
dispendios de que trata este artigo só poderão ser feitos
mediante ~uctorizaça:o previa do Secretario.

.- 301-

CAPITULO XII

DAS FIANÇAS E CAUçõES

Art. 100. Não será admittido o exercicio dos cargos
de thesoureiro, administrador de recebedoria, cone-
ctor, recebedor, escrivão de conecto ria e recebedoria ou
deoutros equivalentes empregos de arrecadação e dis-
tribuição de rendas do Estado, sem que seja prestada
fiança ou caução.

Desta regra geral só se excluem as commissões
que forem dadas pelo Presidente ou pelo Secretario
d'Estado, nos casos ext.raordinarios em que as conve-
niencias fiscaes urgentemente reclamem o emprego
immediato desta providencia excepcional, bem como os
fiscaesambulantes e as Camaras Municipaes que forem
encarregados de arrecadação em falta do conecto r .

Art. 101. A fiança será sempre definitiva, não
podendo nunca ser provisoria e nem prestada em bens
immoveis e nem por outros que não sejam determi-
nadosno artigo seguinte.

Art. 102. Em garantia da Fazenda, a fiança só po-
derá ser prestada por meio de deposito ou caução :

1.o de dinheiro, que ficará desde logo vencendo O
juro de 5 ./. j

2? de apolices da divida publica deste Estado ou
da União;

3.' de cadernetas de Caixas Economicas, garan-
tidas ou por este Estado ou pela União e letras hy~
pothecarias de garantia do Estado.

Art. 103. As -cauções consistirão unicamente no
deposito desses valores assim representados em moeda
corrente e titulos, mediante o competente termo.

Art. 104. O valor das fianças e cauções será arbi-
trado segundo a legislação em vigor.

S 1.' Os chefes das secções encarregados do
examedas contas mensaes das conectorias e recebedo-
rias procederão todos os annos á revisão do arbitr~
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mento das fianças e cauções para solicitar o reforço del-
las, si assim o exigir a segurança da Fazenda; bem
como velarão sempre sobre o pontual desempe.
nho da obrigação, que a todos os afiançados é imposta,
de enviarem semestralmente os certificados da existen-
cia de seus fiadores. sob pena de demissão dos que
forem omissos no cumprimento deste dever.

CAPITULO XIII

DISPOSIÇÕES GERABS

Art. 105. Nenhum empregado nomeado para a Se.
cretaria ou repartições a estas subordinadas poderá en.
trar em exercicio de seu cargo, sem que tenha previa-
mente prestado o respectivo juramento ou compromisso
de desempenhar leal e honradamente os deveres de seu
cargo, sob pena de nullidade de seus actos, além das
'em que incorrer nos termos da legislação penal.

Art. 106. O juraJLento ou compromisso constitue o
acto de posse do emprego, mas ~ó o exerci cio deste
dará a'o empregado direito á percepção de vencimentos.

Art. 107. Não será deferido o juramento ou com.
promisso a pessoa alguma, sem apresentação de seu
titulo de nomeação ou apostilIa de remoção ou promo-
ção com os direitos devidamente pagos.

Art. 108. O nomeado, promovido ou removido que,
dentro do prazo de 30 dias, salvo prorogação concedida
pelo Secretario ou Presidente, não entrar em exercício
eífectivo de suas funcções, perderá o direito ao empre-
go, que será desde logo considerado vago.

Art. 109. Todos os titulos de nomeação dos empre.
gados do Estado que receberem vencimentos pelos co-
fres deste, assim como as portarias de licença, quer com
ordenado, quer sem este, deverão ser presentes á Se-
cretaria das Finanças, depois de pagos os devidos di.
reitos, afim de terem o necessario assentamento no

'livros competelJtes, Eem o que não serão pagos 'os Tr: •
F~ctiv08 vencimentos.
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Art. 110. Perderá seu emprego o funccionario pu-
blico que, directa ou indirectamente, por si ou como
representante de outrem, fizer contracto com o governo
do Estado ou fôr presidente ou director de bancos,
companhias ou emprezas subvencionadas ou não pelo
Estado.

Art. 111. Os empregados da Secretaria, que tive-
rem mais de cinco annos de serviço, só poderão ser de-
mittidos em caso de gra ve infracção do regulamento,
sendo, porém, previamente ouvida sua defesa escripta,
á qual poderão juntar documentos que, reunidos aos da
accusação, serão enviados ao Secretario ou ao Presi-
dente, segundo a competencia, para resolver.

Art. 112. Os empregados poderão ser removIdOs
para empregos de egual categoria em outras Secreta-
rias, quando convier ao serviço publico, mediante pro-
posta dos respectivos Secretarios, approvada pelo Pre-
sidente.

Art. 113. Não são susceptíveis de penhora, embar-
go ou sequestro, os vencimentos dos empregados do
Estado.

Art. 114. Serão registrados na Secretaria das Fi-
nanças unicam'ente os titulos dos empregados da mes-
ma Secretaria, bastando a respeito dos demais empre-
gados do Estado, que recebem os seus vencimentos
pelos cofres do respectivo Thesouro, assentamento em
folha, ficando, não obstante, sujeItos ao pagamento
dos mesmos emolumentos que pagavam pelo registro
e que serão cobrados pelos assentamentos.

Art. 115. Além dos pagamentos que são feitos por
folhas, á vista de attestados passados pelas auctorida-
des competentes, nenhuma outra despeza poderá ser
efJectuada sem portaria-:- cumpra-se- ou-pague-se-,
assignado pelo Secretario das Finanças.

Art. 116. Os Inspectores de Fazenda, quando em
c mmissão ou na gerencia de qualquer estação fiscal,
não têm direito a vantagens, gratificação ou porcenta-
gem alguma, pelo serviço da arrecadação (Dec. 1.781,
~e janeiro de 1905, art. l?.. ~ 3°.)
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~ I? Terão, porém, direito á porcentagem de
10 .;_ sobre a cobrança da divida activa (principal e
mul.tas), que realizarem por meio judicial ou amigavel
(LeI 471, de 1907, art. 2?, paragrapho unico).

~ 2? A não serem as passagens em estradas de
ferro, não lhes será concedida qualquer outra vanta.
gem, al~m da mencionada no artigo anterior, (Dec.
1. ~81, cItado), salvo em commissão especial do Secre-
~a~lO,caso em que poderão ter maiores vantagens, a
JUIZOdo governo.

Art. 117. O fiscal ambulante que assumir a crereucia
de q~alqu:r collectoria, por suspensão do re~pectivo
fun~clOnano ou vaga do lagar ou sendo para esse fim
deSIgnado, perceberá, além de seus vencimentos e res-
pectiva diaria, uma porcentagem nunca excedente de
5 ,';. sobre a arrecadação, não tendo a collectoria es-
cqvão, e de 3 ';, si tiver (Lei 395, de 1904).

S I? . Quando assumir a gerencia de qualquer
recebedona ou ponto fiscal, terá direito, além dos
seus venci~e~tos e diaria, a um ~e~ço da porcentagem
que po~ leI for abonada ao adm1nIstrador ou vigia fis-
cal, haja ou não escrivão em exercicio_

S 2? T~r~ porce?tagem de 10 -I. sobre a co.
?ra?~a da dIVIda. actlva que realizar, quer por meio
JUdiCIal, quer amIgavel (Leis 393,de 1904, art. 30; e 471
de 1907, art. 2?, paragra pho unico).

~ 3? Pela cobrança do imposto de heranças e le-
gados nos processos de inventarios, terão a porcenta-
gem de 2 'I. sobre o liquido que fôr recolhido aos co-
fres do Thesouro.

Art. 118. O empregado commissionado pelo Secre-
t~rio das Finanças para o desempenho de qualquer ser-
VIÇO,.fora da séde da Secretaria, perceberá, além dos
venc~mentos do cargo, mais uma diaria de 8$000, si os
:encI~entos do seu lagar forem eguaes ou superiores a
3:~00:ji000 annuaes; e de 128000, si forem inferiores,
a~em das passagens nas estradas de ferro, que corre-
rao por conta do Estado.

Paragrapho unico, Si assumir a gestão de al-
guma collectoria, recebedoria ou ponto fiscal, terá,
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alémdos vencimentos e cliarias, a mesma porcentagem
qnc os fiscaes ambulantes.

Art. 11Q. As presentes disposições são reguladoras
dascommissões l.1entro1.10Estado.

Quando a commissflO for fóra dI) 8. tado, adiaria
podcráser elevada, a juizo do governo conforme a
importancia da commissão, '

Art. 120. Realizada a cobrança da di"illa aetiva ami
ravelmente, o govcrno abonará aos promotores de jus-
tiça ou outros encarregados, munidos da competente
procuração do Secretario d<lS Finanças, 10 ';, do li-
quido arrec~da~lo, porcent~gem que ber,~ paga pelos
collectores, a vista das goUlasdos respecllvos recolhi-
mentos integ-ralmentç etfectuaclos por sua intervenção.

Arl. 121. No abono dos 10 "/ .. pela cobrança da
dividaactiva, no caso de liql1il1açã.ode alcances de exa-
ctores, serão excluidas as illlportancias das fianças e
juros, assim como as transferencias de bens in-solutum ,
salvo em ambas as hypotlll'ses, quando a transferencia
se fizer mediante execução fiscal 0\1 effectivo inicio
desta, pela expedição do competente mandado.

Art. 122. Toda a de::peza pertencente a um anno
financeiro-janeiro a dezembro- deverá ser paga den-
tro do mesmo anno ou impreterivelmente dentro do
período addicional para tal fim estabelecido.

Art. 123. A despeza que, na fórma do artigo ante-
cedente, não for paga em tempo, só poderá ser pacru
pelarespectiva verba orçamentaria do anno financei~o
se!fll,inte,~epoi~ de requerida, processada e inscripta,
SUJcItamaIS ao Imposto e deducçôes do art. J O, da lei
n. 282 de 1899.

Art, 124. Toda a receita pertencente a exerCICIOS
ncerrados, quando arrecadada em outro corrente exer-

cio, nelle será escripturada sob o titulo - «lndemni.
za:ções)}-.

Art. 125. As dividas activas e passivas do Estado.
serão consideradas prescriptas dentro dos prazos fixados
em lei.

Art. 126. Os titulas de receita e despeza que de-
vem figurar na escripturação d:t Secretaria ser8.o os

D, M. -20
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nha a escripturação em dia, perderão a gratificação
que .perceberem, revertendo a importancia da. mesma
gratIficação em proveito dos que forem auxiliar o ser-
viço, na razão proporcional das suas graduações.

Art. 132. E' absolutamente prohibida a entrada de
pessoas extranhas á Secretaria, nas salas dos emprega-
dos e no árchivo.

Art. 133. Em tudo mais que não tiver sido/previs-
to neste regulamento, serão applicaveis as leis, regu-
lamentos e resoluções anteriores e ordens federaes e
deste Estado, que não forem incompatíveis com as
prescripções da constituição e leis subsequentes.

Art. 134. A distribuição dos trabalhos da Secreta-
ria, conforme está preceituado, poderá ser- pelo
~ecretario alterada, si assim o exigirem as necess-
Idades e conveniencias do serviço, de modo a melhor
attender a umas ou outra~.

Art. 135. Sempre que qualquer funccionario rece-
ber, por adeantamento, importancias destinadas a
custas, emolumentos ou despezas judiciaes em cau-
sa ou negocio da Fazenda, deverá, apenas terminada
a incumbencia, apresentar balancete, devidamente do-
~umentado,da importancia recebida e dos dispendios,
Juntando ao mesmo balancete o conhecimento do re-
colhimentodo saldo, quando for este em favor da Fa-
zenda.

Art. 136. Sempre que se derem.promoções serão
expedidosnovos titulos; somente nos casos de' remo-
ção, augmento de vencimentos e mudança de nome
dosfunccionarios, serão apostillados os titulos ante-
riores.

Art. 137. As requisições de outras repartições,
parapagamento de despezas devem indicar precisamen-
te a verba ou credito por onde tenha de correr a des-
peza, ficando o pagamento dependente do-cumpra-se
•...do Secretario das Finanças.

Art. 138. Os vencimentos dos funccionarios da
Secretaria das Finanças serão os constantes da tabelIa
nneu..
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mesmos das verbas:especificadas na lei do orçamento
ou em leis de auctorização especial.

Art. 127. As multas impostas administrativamente
a empregados do Estado serão deduzidas ~e seu~ ve~-
cimentos de uma só vez, ou por partes, SI assIm for
ordenado pelo Secretario.

Art. 128. Os impostos sobre contractos, proroga-
ção dos prazos de contractos, conc~ssão ou tr~nsferen.
cia de privilegio de qualquer especle, concessao de e~.
trada de ferro c outros similhantes serão cobrados dt-
rectamente pela repartição do thesouro do Estado; e,
si forem pagos nas collectorias, nenhuma porce?tagem
neste caso caberá ao collector nem ao escnvão da
col1ectoria, em que a cobrança tiver sido realizada.

Art. 129. No começo de cada semestre, organizar-
se-á na Secretaria o quadro das despezas permanentes
ou já anteriormente auctorizadas, que tenham verba
no orçamento, para ~er e;,pe~ida ?r_dem presidenc~al
para ser posto o credito a dlsposlçao da Secretana,
afim de se effectuarem osl pagamentos devidamente
processados.

Art. 130. Qualquer equivoco que se dê nos livros
de que trata o presente regulamento, bem. c.omo em
quaesquer outros que, venh~~ a ser ad~lttldos na
mesma repartição, sera corngldo pelos melOS regul~.
res não se podendo extrahir folha alguma, entreh.
nh~r, emendar, !a~par ou riscar a escriptu;açã~, nem
ainda em seu mlDlmo ponto, sob pena de 30 d~as ,?C
suspensão e de multa de cem a duzentos ml! reiS,
além de outras em que incorra o empregado.que de
qualquer modo violar este preceito.

Art. 131. O empregado que deixar de executar o
serviço que lhe for distribuido, ou o que o tiver e~
atrazo será obrigado a trabalhar em horas extraordl-
narias' até pol-o em dia, sem direito á g~atifica~ão al.
guma. Si, em virtude do atrazo oa escnpturaçao, for
prúrogado o t(mpo do e:xpediente, os empregado~ q\.le
tiverem dado motivo ao atrazo, por sua moroSIdade,
negligencia oli pouco interesse ~elo serviço p\lblico,
Ottrilnte todo b tti1J}jo que lor IJrHJso paUl que se }lO:
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Art. 139. As primeiras nomcações, em virtude ?o
presente rcgulamento, independem de concurso e sao
de livre escolha do governo.

Art. 140. Nenhum ordenado, gratiticaçã~ ou qu~~-
quer outra dc'\peza, será paga pela Secretana das 1'1-
nanças sem auctorização legal.

Art. 141. O presente regulamento entrará em vi-
gor desde a dai a da sua publicação.

Secretaria das Finanç~Ls do Estado de Minas Ge-
raes, 17 de maio de 1909. - O secretario d'Estado,
Juscelino Barbosa.
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Tobella de venehncotol!l do pClllOoalda Secretaria
do",Finança", do E.•tlldo de I\lIno.•, a Ilue filierc-
"ere o art. 138 do Uegulalocllto IlnlleXO ao De-
creto 11. 2.520, de 17 de 10010 de 10UO

Cargos Ordenado Gratitlc~- Tot~1 rar- Total geral
çll.o Cla

Um inspector ....••..• 4:500$000 4:500$000 9:000$000 9:000$000

Um contador •••.•••• 3:600$000 3:600$000 7:200$000 7:200$000

Um auxiliar juridico ... 4:500$000 4:500$000 9:000$000 9:0001;000

Um thesoureiro .• .... 4:500$000 4:500$000 9:000$000 9:000-000

Um tlel. •••.•••.••.••• 1:800$000 1:800$000 3:600$OLO 3:600$000

Um chefe de contabili-
dade .............. 3:300$000 3:30($ool' 6:600$000 6:600$000

Um auxiliar do mesmo 2:000$000 2:000$000 4:000$000 4:000$000

Um guarda-livros ..•.. 3:000$000 3:000$000 6:000$000 6:000$000

7 chefes de secç1lo •••. 2:750$000 2:750$000 5:500$000 38:500$000

11 primeiros e,criptu.
2:000$000 44:000$000rarios ..••••..•••. .. 2:000$000 4:000. 000

15 segundos escriptu-
rarios ..... .... .... 1:600$000 1:600$000 :1:200$000 48:000$000

•
24 terceiros escriptu-

I'Ilrios. ..... '....... 1:100$000 1:100"000 2:200$000 52:800$000

Um porteiro .•• '.' " 750$000 ",0$000 1:500$000 1:500$000

(lois continuos •••••... 600$000 600$000 1:200$000 2:4oo~OOO

Tres serventes ••. .... '180S000 480$000 9HO.000 2:880$000

36:480::;000 36:.t80.;OOO 72:!l60$00O 244:480$000

Secreta.ria das 1<'inanç'tS do Estado do ~[i[las Geraes. 17 !le
maio de 190\1.-0 secret.ario d'Estado, Juscelillo Barbosa.



INSTRUCQCES

ara a tomada de conta~ alU exactorl'!J do
Estado e sua escripturaÇli\o, II que se
retere o presente regubt..oento.

1~ O serviço de tomada de contas aos exactores
oE~tado (collectores, administradores de recebedorias,
ontosfiscaes, estradas de ferro, etc.) será executado
ela 3~ e 4~ secções, que o farão com a promptidão e
ontlnuidadenecessarias á fiscalização, liquidando os
alancetes logo após a sua chegada á Secretaria.

2~ Os empregados incumbidos do serviço tia li-
uidaçãodos balancetes e consequente tomada de con-
s, a escripturarão em o livro de contas correntes, o
nal, na parte referente a cada estação, deverá conter
olhasapropriadas; a), para o lançamento por verbas
a receita e da despezá orçamentarias das parcellas
çeusadasnos balancetes; b), para as notas das par-
ellaspor differenças de debito e credito encontradas
o mesmos; c), para o lançamento chronologico, e
ueserá feito em dia, de todas as operações realil',adas
elosexactores, não só com a Secretaria, como entre
, por sommas, da arrecadação e despeza mensal, ini-
'adoesse lançamento com o transporte dos saldos ve-
'ficadosnas contas do exercício anterior.

3~ Na 3~ secção, para divisão do trabalho, esse
'vroserá desdobrado em 12 eguaes, de fórma a ser es-
ripturado por cada um empregado a cujo cargo estÍ-
r a liquidação parcial dos balancetes de um grupo de



-313-

Secretaria das Finanças, 17 de maio de 1909.-
Juscelino BtU"bo.w.

cção com o E3tado e que se refiram ás estações arre-
cadadoras.

7~ A thesouraria não receberá das partes imo
ortaucias a titulo de passagens de dinheiros para se-

tem pagos pelas estações fiscaes, salvo si forem por
onta dos proprios exactores e por conta de saldos.

8~ A contabilidade da Caixa Economica será ex-
ecutada da mesma fórma que a das co1lectorias, sendo

ensalmente ministradas á 1'~secção as guias para a
cripturação no «Diario».

9'~ Finda a liquidação dos balancetes, as respe-
ctivas secções de tomadas de contas remetterão á
ccção propria as relações de pagamentos, organizadas
elos collectores, depois de conferidos os descontos e
restações pagas.

10~ As guias de que trata a disposição 4~ serão,
b pena de responsabilidade do respectivo encarrega-

(\0, remettidas á l'~secção dentro de 50 dias, contados
doultimo do mez a que forem relativos os balancetes.

1l~ No mesmo tempo da expedição das guias
de que trata a disposição precedente, os encarregado s
a liquidação de balancetes millistrarào á 7'~secção uma
innta sobre u movimento elo cofre de "rphãos e dos
cpositos realizados ou levantados nas collectorias,
001 designação dos município, nomes dos orphãos,

datas, importancia dos reculhimentos ou levantamen-
e numero dos talões.
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co1lectorias. A mesma divisão será feita no numero
de livros conveniente na 4'~ secção. tendo.se em vista
o numero das estações e sua importanda, quanto a
operações e movimento.

Para prompta conferencia e fiscalização das ope-
rações realizadas entre as estações fiscaes e a Recebe-
doria de Minas, no Rio, a 4'~ secção escripturará em
um livro auxiliar, analyticamente distribuidos, os de.
hitos e os creditos de cada uma de1las para com aRe-
cebedoria, registrando em fórma de conta corrente os
supprimen~os de dinheiros ou recolhimentos feitos.

4'.' Em cada uma das referidas secções e de cada
um dos livros (conta corrente) respectivos, o emprega.
do encarregado de escriptural-o exlrah irá mensalmente
duas guias em fórma de partida commercial, da receita
e da despeza, comprehendendo por sommas brutas cada
uma das veruas arrecadada~ e despendidas pelas esta.
ções a seu cargo, as quaes serão, depois de co~ferida
e assignad:ls. rl'1I1ettidas á l'~secção para o dev1do lan-
çamento no Diario.

5~ A 1'~secção, para o registro dessas operaçõe.
creará no - Diario os ti lulos geraes: «Co1lectoria
-«Recebcdorias» «Estradas de Ferro» - para as
tações, e «Exactorcs», para os responsaveis e lambe
um titulo geral-«CulItas correntes» - com diverso
no qual serão enfeixadas todas as lransacções de tilu
los individuaes, de responsaveis para com a Fazend,
abrangendo todas a contas correntes que serão ana.
lyticamenlc e em ,lia r.1l'scriplas em livro lambem esp
dal. Nesse livro, <,:n fúnl1:.l de conta corrente, . er-
ahertas conlas de todos os responsaveis que não
jam exactores, por adeant.lmeulOs, dividas ou enca.
gos para com a Fazenda do Estado.

6'.' Para o effeito das annotações e escripturaçã
as secções de tomada de contas registrarão os avi 'o
de recolhimentos e pagamentos e quaesquer outrasop
rações, fóra dos balancetes, que devidamente docu-
mentadas receberem dos exactores ou de qualquer
tauelecimento em dependencia ou relação de tran
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WENCE3LAU BRAZ PEREIRA GOM&3.

Estevão Leite de Magalhães PInto.

a escola mix:ta de in3trucçilo primaria er». Agua Quente;
municlpio de Rio Pardo -

residonte do Estado de Mina~ Geraos, na conformi.
o art. 4,' da loi n. 439, dI! 28 do setembro de 1906,

Cfoar uma o~coh mixti do instrueçil:o primaria em
lon \0, município do Rio Pardo.

cio da ProJRidoncia do E9tll.do da Minas Garaos, am
lrizDote, 18 da maio do 1909.

te em mixta a cadeira: isolada do sexo masculino do dia-:
S. l\!iguel de Ponte Nova, municipio de Sacra.

Prdsiionte do E"ta,lo da Mina~ Gerclas, u~anl0 da attri.
quo lhe é cDnferilia pel., art. 57 da Constituição do
e do acoorliD CDm o art. 4•• da lei n. 439, de 28 da sc.

o do 19J6, rJRI'I(ve converter om mixh a oadeira do
masoulino d., districto lia 8. Miguel de Ponte Nova,
cipi 1 de Sacramonto.

lacio da Pcesidancia do Eshdo da MinAs Garaos, em
fi rizDnte, 18 1i'3 maio de 1909.

\VBNCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

E&tewlo Leite de Magalhães Pinto.

o Prasidente do E~tado tie Minas Garaos, llsanio da attri.
buição que lho confore o art. 57 da C,'nstituição ciD Kstado
tondo em vista já oAtllrem tnncCiO[lSlDl1o os g"upos I'RcolaroR
nas cidades de li ra Iluary, ClIrangola, Pouso Alto. Olivoira
Ouro Fino, S. MI••nol 110 Guaobl\oH o MontoR Claros: nu
ViIlbs do Guarará e Platina, e nos dhtriotos de S. João EvaD'
gelista, municipio do Pcçanha. do Mariano Procopio, o de
Matbias Barbo811, munici pio do .Juiz do Fóra, de Sant' Anna
do Sllpncaby, municiplo do f ouso Alegro. d~ 8. José da La.
goa A do Antonio DillH Abaixo, municlpio de Itabira, o de Po
dro Leopoldo, municlpio do Santa Luzia do Rio das Velhas,
rosolvo, de Recordo com o art. :13 do rogulamento n. 1.960,
do 16 do dezombl'o do 19C6. sllppriu,ir as cadeiras isolada8
dOSSBS mCRmaR cidadoR, vilJas o districtos, com exocpção
aponas da do Estação do Pouso Alto, nl",cidailo deste nomo.

Palacio da Prnsidcncia do Estalfo do Minas Garaes, em
BellD HDrizontr, J 8 do mllio do 1909.

O Presidente do Estado de Minas GAraes usando da attrl.
bUlção que lhe é conterlda pelo art. 57 da Constituição do
Estado e de accordo com a loi n. 439, de 28 de setembro de
1906, resolva declarar sem ell'eito o doc. n. 2.470. do 18
de março do corrente anno, pelo qual foi convortida om
mixta a cadoira do scxo"maAoulino do distrlcto de 8. João do
Paraizo, munlol'pio do Rio Pardo.

PaJaoio da Pfosidencia tio Estado de Minas Goraas, om
BaIlo Horizonte, 18 do maio do IÇ09.

Declara lIem etfelto o decreto n. 2.470, de 16 de março de 19()g

Supprime as cadeiras isoladas das cidades, villas e distriotos,
onde funcoionam grupos escolares

DECRETO N. 2.530 - DE 18 DE MAIO DB 1009

DECRETO N. 2.531-DE 18DE MAIO DE Hl09

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

- 114-
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DECRETO N. 2534 - DE 18 DB MAIO DE 19C9

Converte em mixta a cadeira do sexo masculino do distríct
de S. Bartholomeu, municipío de Ouro Proto

O Ple,id('nte do Estad.j do Mim~ 00 o('s, do cordol
dado com o art. 4: da If)i o. 419, do 2ili'do satombl'o .to I
re~olvo eou VOI tor (m mixta a l'a lei"a do ROlO m. c I
do distrieto do S. Blll'tholomou, muaicipio d" Ouro Prcl

Palaeio da PreEi toneia do Estado do Minas Garaes
Bollo Horizonto, 18 do mliio do J9C9,

WENCESLAU BRAZ PEREIRA 0001

Estevão Leite de Magalhãe.f Pinto

DECRET0 N. z.535 - DE 18 DE MAio DE 1909

ConTer te ero mixta II cadeira do sexo teminino
município de DiumuntmR

O Pro~illoLto do Esta,lo de M,l1hA GoraeF, na COL~
dado do art. 4: da lei D. 439 do 28 do sotembro d?
rosolvo converto[' em mista a cai"ir.4 do S XI) r~m1U1Q
Curralinho, munipicio doJO'amantio9.

Palaoio da Pro •.idencia d) 1<:sta,!o do
Bello H ,izonte, 18 di: maio do 100P.

\VENCEl'LA U BRAZ

Estevão Leite de Magalhães fi

.' •• 1 •••.•• <t.
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DECRETO N. 2.536 -:DE 24 DE MAIO;)E 1909

Approva os Estatutos da S"cie(!ut!o Cuoperativa Agricola
do .Bicas>

o Pril~idodo do Estado do Minaq GaroeR, no (\xerlliei(
htt ibaiçà) que Ih,. é oonrtJrid •• 1'010' art. 57 o. 1 da C ,o.

lÇl1.1 (onsit1orllndo qn so aulla org.uiza,lll 'lO lleCOI':10
I,h 1t.~ibL'liõel:l rOllor,,1 o <;I:ltadoal a Cooporativa A~rioo-

do «Bicat., 1'0';1,1VO 8 pprovar Ol:lrefpoctivos E,tatutoR.
.dos 110~9 do Dl vcmbro do 1908, ficando assim rooonho-

da a h ssoch çà) par a auferir os benefioios ofdeiaes garan-
OI pl'lo E.tado.

Pala cio da Prosidonoia do Estado do Minas Gorat'lF, £oro
110 Horizonte, 24 do maio do 1909.

\\'ENCEnAU BRAZ: PEREIRA GOMES.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.537 - DE 24 DE MAIO DE 1909

Approva os Estlltutos da Sociedude Cooperativa Agricola
de -Oliveira>

ú Prosidente do Ebtado do Minas Geraop. no exereieio da
IriboiçAo que Ibe é oonferida pelo art. 57 n. 1 da Consti.
1(10, considerando que se acha organizada de aeeordo com

II legislaçõos foderal e (stadoal a cooperativa Agrieola do
Oli'eira., rESolvo app' OVal' os ro~peetivos Estatutos, data-
sda 12 de ab,i1 de H109, lIo8ndo assim rocoDbeeida a ASFO'
çào para auferir 08 beneficios ottloiaes garantidos pelo
tido.

Pal8eio da Presidencia do Estado do MiDas Geraos, Oro
110Horizonto, 24 de maio do 1909.

\VENCESLAU BR.AZ PER.EIRA GOMES.

JtH(iold lclluo,
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DECRETO N. 2.538 - DE; 25 DE II1AIODE 1909

Crêa uma cadeira <lo ~exo feminino no districto rle S. Jo~o
do Paraiso, mllnicipio de Rio Pardo

o dr, PI esidente do Estado dr, Minas GPr8H, resolvo,
Recordo ctm o art. 4,' da lei n. 439, de 28110 fet, rnbro
1906, crellr oma cadClra do HXO feminino no dittJi :10 d
João do Paraifo, monicipio do Rio Pardo.

Palacio da Presid encia do Estallo de Minas Goraep, o
BelIo Borbonte,25 de maio de 1909.

WENCESLAU BRAZ

Estevão Leite de 1JIagalhães Pifl

DECRETO N. 2,539-DB 25 DE MAIO DE 1909

t'lrêa uma cadpira mix1a de ins1rucçllo priU'aria em Cachoeira
de Pagehú, município de Salinas

o dr. Pre~id(\IJte do EBtado do MioaR GersoF, uBsndó
attribulção que no ('onfoe o art, 4•. da loi n. 439, de 28
setombro do )9(6, rOFol .•.(' CT(lIlr urna (adeira rnixta de in
trncção prilllllrib (m CbCh(oira do Pag(.hú, IrUlJil'iplo
Salinas.

Palacio da Prosidencia do Estado do Minas Geraos, e
Bello Horizonte, 25 de mllio de 19ú9.

WENCEI LAU BRAZ PEREIRA O( MEP.

Estevão Leite de Magalhães Pl1Ito.

DECRETO N. 2.540 - DE 25 DE II1AIODE ID(9

Cr~a uma ca<leira mlx1a <le ins1rucçllo primaria em l1abira
do Campo, mllnicipio de Ouro Preto •

o Plc~idon10 do'Fs1ado co MiDa~ G(ItO~, na cOL(vrrni.
ado l1oduposto no IIlt. 4'flll lei 1'. 4311, do28 de I(.t£>mbro

1~06, resoJv',l creaf um" (': "f'!TIl Ir i:1111110 instrocção pri.
&rIa (m ltablra do L'~11fU, lLulJiul}Jiu do Úuro ProlO.

Palaeio da ProBidenei» (m BeiJO Horizonte. 25 de Dl'l'O1909.' ••

WENCR~LAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.541 _. DE 25 DE MAIO DE 1909

f,()nverte em mix1a a l." cadeira do sexo feminino <la cidade
de Minas Novas

o dr. Prrsidf nto do Eslsdo do ?IimB Gones, usando da
blltçAo q 00 lhe confL'1 c o art. 4,' lia lt 1 D. 439, do 28 do

Embro do 1906, reB~lv{1 (ooveJter em mlltllo b J." cadfira
BelO femlDlllO da cld~ do do Mina~ NOVb s.

Pa!acio da PreBidclIc;a do Estado do Minas Gerses, em
110HOI'izontt', 25 ae maio de 1909.

WENCESLAU FRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.



'\VBNCESLAlT BRAZ PBREIRA GOMES.

Juscelino Ba1"bosa.

D. M.-21

DECRETO N. 2.544 - DE 25 DE MAIO 01<: 1909

'VENCESLAU BRAZ PERfURA GOMES,

DECRETO N. 2.545- DE 28 DE IIlAIO DE 1909
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COIl verte em mixta a cadeira do sexo masculino de Figueira,
municipio do Peçanha

Approva os estatutos da Sociedade Cooperativa Agricola
de Caracol

Estevão leite de Ma~alhües Pinto.

O Presidente do E,tado de Minas Geraos, no cxeroicio
da attribuição que lho é oonferida pelo art. 57, n. I, da Con.
stituiçll.o, cODsiderando que so achli or~anizada do aecordo
com as legislações fedoral ostadoaI a cooperativa Agrioola
do Carocol, resolvo appr ovar o respectivos estatutos, da.
tados de 25 de marco de 1909, ficando assim reconhecida a
aseociação para auferir r,s benefiCIos oroeiaes garantidos
;polo Estado.

Palacio da Presideneia do Estado de Minas Goracs, em
Béllo Horizonte, 28 de maio de 1909.

O Preeidcmte do Estado de Minas Geraes, de con(ormi.
dado com o art. 4: da lei n. 439, do 28 do setembro de
19C6, rosolve convortor om mixta a cadeira do sexo masco..
Iino de Figuoirs, municipio do Poçanha.

Palacio da Prosidencill. do Estado de Minas Gera(s, om
Bol\o Horiz"nte, 25 do maio do 1909.

Estevbo Leite de Magalhães Pinto.

Crêa o grupo escolar da cidade de 'fres CoraçOes do Rio Vcrit

WI!l'lCE~LAU BRAZ PEREIRA GOME.

Estevão Leite de Magalhães Pinto,

DECRETO N. 2.543 - DE 25 DE MAIODE Hl09

'\V~;r\OKSLAU BHAZ PEHEIRA GO~lEi,
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DECRETO N. 2.542 - DE 25 DE IIlAIO DE 1909

O Presidente do Esiado do MinaR Gerllcll, de cc Dfo,
dp.dfl cc m o II gulllme nto a ql1P I P TI fere o decreto D I.
de 16 do dt: (mbI o do 1206, I NoIV(l OIear o SI upo erc
da cidade de Tros Corll~'õed do Rh, VeI do.

Plllb cio da PI £'Ilid(>ncia do Elltado
Bello Horizonte, 25 do maio de 1909,

O Prosi t(>nt.n do E~tado do Min' 8 GeraM, na eonfo"(lI"
dildo rio dispo.to no art. 4.° tia loi D 4:i9, 111' ~8 dp s •.t,
do 1906.res,Jvll 'ost~bi!I.1C(j" 11 C:~'.loil'a r"ilt •• 110 in,t'lIc
prima' ia ~o Purto All'gri', dibtlÍLto do Itínglt, mude pio d
Arassuliby,

Palae'o da Prosi.l£'ncía do g t~d 1 do Minas GOIaop,
Bol!o Hlltlzonte, 25 de maio do 1I1(!).

Restabelece a cadeira mixh de Porto Alf'gre, distrieto do Itiu
municipio rle Arassuahy



As taxas a sorem cobradas são, emquanto não forem aI.
toradas : 5 o;. ad vaZarem, segundo 11. respectiva pautll o
Ires franco~, ~ur?, sobre cada sacna de café exportada, 'se-
gundo a lO! mlDO!ra n. 424, de 16 de IIgosto de 1906.

Instrucções para fiscalização da cobrança do imposto sobre
mercadorias exportadas por Santos

IV
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lU

Il

.A Al1'andega de Santos, por int~rmedio dos seus fonccio.
narlOspara tal fim designadM, filIá a lit-calisBção a arrecll
dação o a escripturação do imposto devido pela ~xportação
por aquelle porto, do café procedente do )<,;stadode Mina~
Gora os.

Art. I. ° annullijdo, como fieou. o convenio do I.. do
agosto de 1895, celebrado entro os govornos dos Estados do
S. Paulo e Minas Geraes, para arrecadação em Santos das
taxas a quo está 8ujeito o café mineiro, foi, e~ 7 dO'1lbril'p. p.,
colobrado entre o Estado de Minas o o Ministerio da Fazenda
um Bccordo para execoção do mesmo serviç'o, por intermedio
da Alfandega do Santos.

Art. 2 _o As clausul~ s do mencionado accordo são as
soguintes:

To.dasas guias minoiras serão, antes de sua apresenta.
ção,Visadas pelo .fiscal do Estado de Minas. ou por auxiliar
B~O,fac~lta.ndo.so ao .fisco do Estado de S. Paulo, na repar-
~lção mlDe~ra, o exame e fiscaliza\,ão da legitimidade das
mosmas gUlaS.

A pauta para cob~ança dos 5 o;. será ministrada pelo
J1~caldo ~stado do MlDas Goraos com a precisa anteceden.
cla ~ depOIS do publicada, salvo si, sendo po~sivel, for ro-
,olVidopelo mesmo fiscal quo se observe, na parte applilla.
'Vol,a pauta levantada pela Recebedoria de Santos.

DECRETO N. 2.547 - DE 29 DE MAIO DE 1909

O Pre~jdente do Estado de Minas Geraes, usando. d~ ato
tribuição que lhe é conferida J)(,lo art. 57 da ConstitUIção
do Estado, resolve llpprovar I s lnstrucções que a este acom.
panham para rxecuçao do accordo .celebrlldo ~ ~ de .ablll
proximo passado ('ntre o Estlldo do Mmas e o m~DlsterlO d~
Fazfnda. rl'fer( ntfs á tl8calizlJçllo da cobrança do lmpofto ml.
neiro sobro mercadorias exportada!! pelo porto de Santos,
em S. Paulo. . . . .

O Secretario de Estado dos Negcclcs das Fmanças, aS81
o tonha entendido e o faça executar.

PaIacio da Presidencia do Eftlldo de t6"inas Goraes, em
Bello Horizonte, 1I0S29 de maio do }909.

Approva as Instrncç1les par~ fiscalizacllO e cobrança do imposto
mineiro sobre mercadorias exportadas pelo porto de Santos

WENCBSLAU BR\Z PEREIRA GOMES.

Juscelino Barbosa.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

JusceUno Barbosa.
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DECRETO N. 2.546 - DE 28 DE MAIO DE 1909

O Presidente do Estado de Minlls Geraes, no exercicio
da attribuicão que lhe confere o art. 57 da Constituição os-
tadoal, resolve de conforn: illade c.om a lei ,n. 465, de .14 ~e
setembro de 1905, art. 1.0. D. lI, abf1l' o credito extr~ordmarlO
de trezentos contos de reis (300:0CO$000), def:lllDados ao
inicio dos melhorawentos da estação hydro mineral de Lam.
bary. i '

O Secretario d'Bstado dos Negocias das F nanças aSSim
o fará executar.

Palacio da Presidenoia do Estado de Minas Geraes, em
Bollo Horizonte, 28 de maio do H109.

Abre o credito extraordinario de 300:000$000 para melhoramento
da estação hydro-minera de Lambary
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v

A AUandega, recebendo as parLidas do cafó cobertas
pelas guias minoiras de 3 1/2 "/0' cobrará aR taxas conshn.
tos da clausula li, dando livro s:l,hifla ao cafó despachado.

VI

Impugnada. por parto do lLco no S. Paulo, a legitimi.
dade de qualquer gUia minoira, a AICwdcgil. ouvirá o fiscal
do Estado do Minas, que so pronunciará. por cfcripto; C, Ri
o Ii,cal do Minas não acceitar a impugnaçãJ, a Alfaodega
notificará a Rocabedori!l do Santos, assi~nand l.lho tres dias
de prdzo para embal'gar jUdic'almonte o dEspacho, dov('ndo
cobrar o~ imposto~ c f1xpodir as milrcauor'ias, quando, no
DI'azo assignado, não tenhq, havido offectlva intervenção
j udici31.

VIl

Ao funccionario do Estado do S. Paulo. encarregado da
fiscalização do tramito da prodncção do Estado do Minas
Gerae:!, deverá a Allandega facultar o examo das guias mio
neiras, quando de posse dellas, sem, comtudo, permittir a
retirada das mesmas, por qualquer prazo.

\'lll

o prazo 'maximo para acceitação das guiaa mincÍra
será fixado por accordo, escripto, ontrJ o lnspector da AI
flindegll. a Rocebedoria de Sa.ntos o o l1~caJ do Estado
de Minas j si, entrotanto, não sc puder vorificar tal accor
do, o inspc.ct()r da Alfll.ul1ogaou vi•.a 5 das pl'incipaes capa
commissarias e 5 das principaes export'1dll!'as, fixando o
prazo do Rccordo CJm os pareceres quo proferirem sobre o
~ampo pl)s9ivel de demora, om S\l.utos, das morcadorias ml'
neiras dostinadas ao extrangeiro ou a outros Estados d
Republioa.

IX

No caso de intervenção ,judicial, por parte de S. Paul
agirá o fiscal do Estado dI' Minas Goraes, defendondo e
juizo a legalidade do transito da mercadoria.
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X

A Alfândoga regor-s6.á, no quo não fôr cOIJtrario aos
sous regulamentos o ~o presente accordo, nEm augmenhr
os_ImcargoR neste estipulados ou crear novos, pellls instru-
cçoes que lhe forom dadas pelo liEcllJ de Estado de Minas
Gcrjes.

XI

Não podorá a AlCandega entrar no exame da identidade
das merca~oriaR cobertas pelas competentes guias, dovendo,
quando haJa cnntestação, agir nos tormos do estabelecido
nas clausulas VI e VII do prosente accordo, do modo a po.
der cada Estado defender por si mermo seus direitop.

XII

As /luias mineiras serão arrecadadas no acto da cobran-
ç~ IltIectuada p~Ia AIl'andega e a'compllnharão IIS sE'gundas
vias lios conhec.Jmentos da arrecadação das taxas devidas
em Sant0fl

XIII

Os conhecimentos para a arrecadação incumbida a AI.
fandega ser!? ministrados pela Secrr:taria das Finanças do
Estado de Mmas Geraes, por intermedio do respectivo fis.
cal em Santos, e ~erão extrahidos de cadernos de tres vias
a primeira das quaes será entrega0 a quem pagar o impos~
to, a segunda instruiIá o respectivo balHceto c(Jmo docu.
mento de receitQ, e a terceira licará em t~lão, quo será
recolhido logo depois de tlndo.

XIV

As trêS vias aos conhecimontos do imposto s(.rão cscri,
ptoradas com inteiro cuidado. sem emenda n('m rasurll
,'n?hondG-3e os .cl.aros rm poctivo3 com al'l decIo.raçõo~ !'O~
gumtos: do axorCIClO financeiro a ql1il se re(orir'om do nome
do exportadJl.' ~u contt'ibuinto, da iC11pürtancia d~ impoôw
pago (om algarismos o por oxton~o), do numoro de kilo-
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grarmmas o saccas do café, da data, da assÍlmatura do on.
carro gado da cobrança, e, finalmente, da pauta que estivor
em vIgor.

XV

A taxa de tros francos será cObrada em conhecimentos
soparados dos da de 5 % ad valo,'em. ombora extrahldos do
mesmo caderno, de mOlto que os dois conhecimentos relati.
vos a um dospacho tenham numerllção seguida.

XVI

Cada uma dss primoiras vias dos conhecimentos oxpo.
didos prl>1 Altandega !lorá sollada com treBontos réis em
estampillus do Estado de Minas, 011por averbação, devendo,
nesto segundo C liSO, entrar a importancia do seIlo como
p~rcoIla especial do conhecimento expedido, sondo inclulda
na somma.

Este sollo será pago pelo exportador, conjunctamonte com
os imp estos de 5 '.'. e tres francos.

XVII

A conta da arrocadação dos b '/. o dos trea francos sorl\
levantada e I1scripturada om balancote mensal, quo, até o
dia 15 do cada rnoz. deverá ser pola Altandoga remottido 11
Secretaria das Finançüs, licompanhado de t0l10S os documen.
tos de recoita devidamento em maçados, assim como dos da
«espess, si a houver.

XVIll

Oa livro~ o cadorno~ para os balancotoJ serio ogualmon.
to fornocidos pela Secrotaria das Finanças.

XIX

A Alra.ndo~a p ovidenciará para quo soja. sem demora.
recolhirto á Ag<lncia do Banco da R.epublica, ou a outro qual-
quer estabeleoimento dOBignado pelo govorno de Minas, em
Santos, o saldo liquido qoe se tiver verificado nas contas d
mez,:antorior.
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XX

o inspector da Alfand.'ga submetterá. á. aprociação do
.!l aal do Estado de Minas G 'rao~ as dnvid s o embara,os que
~romencontrados na ex cuçAo d'l serVIço, observando as doei.

800 do mesmo, que serão protel'Íd~s de acoordo com NS IAis
rogulamentos e com ll.H instrucções da Socretaria das Fi.
anças.

XXI

o prosente accordo entrará em vigor de8de que a AI.
aadflga r.lcob'l. neste sentHo. oommanicuçll.o da Socretaria
.8 ~lQanças do Estado di) Minas, I:l durará omquanto con.
O~ as partos contractantes. ~endo que poderá SOl' rescin.

lrlO nas soguintoll condições: si fôr o accordo donunciado
lo govor~o 110 Rstallo do Min~>; Gora"", do "O sol.o com

ntecedencla do 30 dias; si (J fôr pel União, com anteoe.
caCla de 120 dlllS,

XXII

Podorá o EstadoDdo Minas "Geraos qnando o jnlgar op-
ortuno,supprimir a fisc>1lização e~p~cilll janto da Alfa!lde.
a do Santos ..

XXIll

o govorno de Minas, por intormodio do Reu fiscal em
ntos provlí1enclaril. para qno as guiaI': sejam OJfpOdi,1assom
ondas,. s.o~ ('aZUl'aa 0.Il0utl'o vi"io quo ponha em duvida
na legitImIdade 00 11.Interprotação dORsous diteres.

X:IV

~el~ rtsodlizacão, arrocadacll.o o escripturação do pos-
mlnOlro, nos tormo~ do pr "sente aO(lordo do luzirá a AI.
d?~a 3 '/., dostinados aos fllnccionarios 'ellcarregl1dos do

rVlço e para dospeslis do expodiente.

XXV

.\ AIfan.deg ,I, cumtJrirá as ordons tle nagamentos e saquos
lCrO&llrJa.tas Fma.nças dontro dli força da arrecadação
CIl poder
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XXVI

Emquanto for mantida a fiscalização especial junto d
Alfandega, ao fiscal mineiro serão facultados o ingresso .0
repartição e o direito de examinar tudo quanto possa I
fluir na fiscalização e arrecadação das rendas mineiras.

Art. 3', Em consequencia da annullação do accordo i '
ter-estadoal de 1.' de agosto de 1895, cessou a obrigação d
parte dos expeditores de mercadorias, de se proc,?rare~ ~
agentes f1scaes de São Paulo para o «visto. nas gUlas mlll().J
ras, as quaes poderão, de ora em diante. ser remettidaB p8
Santos independentemente dessa formalidade.

Cumpro, entr()tanto, para se evitarem controversias
para que seja cabalmente correcta a conducta do fisco m
neiro, que aOB agentes fisca s do S. Paulo, porv~ntn
collocados junto ás nOSFas estaçõrs fiFcaes da frontOlrs,
conceda toda franqueza. no exame e 1iscalização da legitim
dade das mesmas guiap, em que,-si o quizerem e som q
isto seja condição de acceitação-pcderão os mesmos ag
tes lanear seu visto ou prote8to, do modo, porém, quo n
seja prejudicada a presteza co que deve ser despachado
contribuinte.

!l 1.° O fscal do Estado de Minas em Santos, ou qu '
quer funccionario fif;cal em diligencia, sempre que til"
provas de estar algum l xactor da fronteira conscientome
acceitando como mineira qualquer quantidade de calé p
cedente de S. Paulo, levará o fado, com as devidas prov
ao conhecimento da Seoretaria, atim de ser severamente p
nido o delinquente.

!l 2.° Sempro que o eunccionario fiscal paulista, co110
do junto á o.tação mineira, contestar a procedoncia
qualquer mercadorill, devl'rá o exactor mineiro lavrar
auto, com dUlls testemunhas ou, lO menOF, UllJa,- di8 decl
ções feits polo contribuinto quo estivor dando a mar
doria como procedente desto Ef!tado,

!l 3.0 O auto de quo trata o p&ragrllpbo precedeo
quo sorá. incontinente f(.mottido ao fiscal 110 Estado do
nas, em Santos, será redigido, mais ou menos, por
forma:

c Auto do declarações
cAos •••• do ••••• do ••••. , neBta rocobódol'ia de , .. ,

«Estad J de Minas Goraes, onde mo :l.l"hava ou, F .... ,., fl
cministrador da mesma retlobedoria, com o cidadão F...
cagente fiscal do Estado rio S. Paul", comparecen F.".
«sidente em •....• , o qual pC'diu qno ou lhe expedisse co
ccimento dos impostos minoiros para..... kilogrsmma
ccafé que conduz; e, como fcs~o pelo agonte de S. Paulo
ctestada a origem do c!\!é dado Cl)IDOminoiro, interpollol
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capresentante, que insistiu em attlrmar ser verdadeira sua
cdeclaração; pelo qne, om pr~sença das testemu!1has F., re-
«sidonto em ••• , e F •••• , resldento em ••• , lavrOl o presente
cauto, que vae assignado por.mim, p~lo deolarante,polas tes-
«temunhas mencionad s e (SI o qUlzer, devendo-se men.
«cionar sua recusa, quando deixo de assignar) pelo ~gento
«fiscal do Estado de S. Paulo. Eu, F••••• , o oscrovl o aE'

«signo.
cF••••• (O administrador, vigia, etc)
cF••••• (o dono ou conductor da meroadoria)
cF•••• (testemunha)
cF •••• (tostemunblt)
cF ••.• (O ,gonte Uscal de S. Paulo).t
!3 4.0 Depoi do se haver I r£'tirado o dODOou conductor

da mercadoria, levanc.o a gui respectiva, não sorá lavrado
o mo aqui r€commen ad •

!3 5, ° O agentll ti c I do Estado de S. Paulo não poderá
escr' ver nas gnias miD~iras (e o fará no verso) slnll.o, ~lem
dos VOCi:l bulos cvi ••Ot ou «:>l'otiJf,tO•. II data e a sua asslgna-
tura, od nl1o, em se ar lldo, represontar', sogundo entender
eon ra a oxr>cdicão da .;úia.

!3 6.0 O exactor este Estado, na fronteira, não l>od~rá
som serruro funilamonto, deixar do aeceitar como verdadClra
a decla~ação do contribuinte sobro a origom do qualqu~r mor-
ca<1oriaefl'<Jci a nto aprcsent d. ao pagamento do Impos~o
minoir'o; ~i, porem, tiver plena COI t~za de ser a mercadol'la
procode:lto do vizmbo Estado, deveTa, sob pona do responsa.
bilidade, recusar 11. oxpedição da gUII, lo van.do .o faeto ao co-
nhocimonto do Uscal da zona, do fiscal mmelro em Santos e
do proprio agento fiscal do outro Estado, quando na mesma
localidade,

Art. 4.° Na estação de embarquo, deverá o .oxpeditor
da morcadoria, zelando os proprios interesses. consIgnar nss
notas Pil.oa o despacho si a meroadoria é, 00 Dã~, destinada
á exportação, o qno fllrá pelas .palavras: cDestlDado á ex.
portação por Santos (data o l1S11lgnatura)t.

Art. 5.° Feito o devido accordo com a eS. Paulo R.ail-
way», passará. a estação de Santos a expedir á ílsca1Jza-
çflominoira junto da Alfl!.ndega, avisos da chegada de cada
partida de ~afé procodonto do Estado de Minas Geyaos, pe.
gando constar na mOl:lma.estrada, devon~o taos aVIsos con-
ter o maior numero POSSI 01 de esclaroClmentos (nomes ~o
oxpoditor o do ccn. ignatario, quantidade ~a mercadorIa,
estaçll.o da proced3ncia, otc.).

!3 1.0 A importancia quo a «5. Paulo Railway" cobrar
pelo aviso da ontrada 111\ mercadorill, na rOl'm~ desta~ In.
strucçõos, Ferá paga pelo productor, Dll rrontOlru, CODJucta
mente com a importancia do imposto (3 1/2 %), mas om par.
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cella separada, que entrará na somlDa sob o titulo ~expe.;
dlente •.

~ 2.° Ao eXllctor que cobrar esta taxa incumbe espe-
cialmente dem mstrar ao productor a r'azã) da cobra,nça e
a utilidade que deUa decorre pua os seus interesses.

Art. 6.° Os avisos de chegada expo,Hdos pela estaçilo
rle Santos irã') senrjo, co\leccionado~, em inteira ordem, pela
fiscalização de Minas. de modo que, sobrovindo nocessidade
de se provar 11 etrectiva entrad" do Qualquer mercadoria,
possa, com facilidade e presteza, ser coUada a guia impu-
gnada ao aviso respectivo.

Paragrapho unico. Os avisos de que trata o presento
artigo, destinados á elucidação de duvidas e a evitar oon.
troversias, não são, em caso algum, condição de acceitação
da gula na Alfandega, que Regundo o accnrdo, deverá sem.
pre agir nos termos das c!ausulas V, VI, VII e Xl.

Art. 7_0 O fiscal do Rstado do Minas Geraes, em Sano
tos, ontender,so.á, em nome do governo mineiro, com as Cll-
sas exportadora i o commis la'-ias, para quo, na:! saccas de
café cobertas por guia~ desto Estado, sejam, antes de da.
das a dospacho para o extrangoiro, lançados os dizeres cPro
ducção de Minas Geraos •.

Art. 8.° Das pres.:lntes instrucções serão impressos 2.000
exemplares para profusa distribuição na zona oxporta1ora
por hantos, devondo a fiscalinção mineira junto da AI.
tandega otr<.lrocer um oxomplar a cada casa commissaria e
exportadora.

Art. 9. ° Ao Estado de Minas incumbe ospecialme lto
doff'ndor a ali lado das gllillfl da. flua prodllcçãll o impu nar
Qu,lqllor intorvençà) jU<1inial contra a lIcceitaçào das mcs.
m~fl, para o que lievo o t1~caljuncto lia Alfandoga ostar pfr-
mbnentemento munido do prucuração com amplLs podere.

Art. lO, Ropresentando as guias minoiras um capitkl
soguro, a ser devolvido, com lucre, ao productor do Estado,
cumpro á fisca lização toroli r, q!lanto possi vel, con boci,10
seu licito commercio. agindo entro o exporta:ior, o commissa.
rio e o productor. minlstl'an!lo os precisos esclarecimontos
e p:-opJndo ao governo do Eitado aH necessarias medidas a
bem dos interosses da I voura minoira.

Art. lI. O exemplo tlgurado om annexo ás prosentes
instrucções doverá SO(' cuilladoslImonte estUdado pola flsoa.
lização do rondas e polos oxactoros da frontoira do Sul do
r:stado, atl.m de que pOllsam tudos collaborar efflcazmenlo
na IDcllmboncia de que trata o arti~o procedonte, d:wdo ao~
productor'os 8S noco~sarills inst ucçõos sobro o verdadeiro
valor e con vonionte collocação das guias dOIl SOUB produ.
ctos.
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Art. 12. Quanto a outras mercadorias, o imposto ~orá
integralmonte p'go na. frontoira, o as gulas ro~p.?chvas
serãu recebidas, na Alf",ndogll, na~ mesmas condlçoes das
do café.

Art. 13. As presentes Instrucçõos entrarão em vigor
dosdea data do sua publicação.

Secretaria das Finançl!! do Estado de Minas, 26 do maio
do 1909 -O S~cretario d'Est~do. Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.548 - DE 31 DH: MAIO D~ 1909

IIpprimo as cadeiras isoladas da cida<le de 1'res Corações do Rio
Verde e de Villa Kova de Lima

O Prosidente do Estado do Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe é conferida pelo art. 57 da Constituição
do E~tado e tenrio em vista ostarem já. organizados os gru.
piS oscolaros da cid .de do Tros Corações do Rio Vorde e de
Viii", Nova de Lima. rpsol vo, do accordo com o art. 23 do
rrgul.monto a q'lo ~o r ,(m'o o dec. n. 1.960, de 16 de dezem.
bro rle 1906, suppdmil' as c'ideiris isoladas dessas mosmas
localidados.

Palacio da Prosiduncia. do E~tado de Minas Geraes, om
BolloHorizonto, 31 de maio de 1906.

WIlNCESLAU BRAZ PEREffiA. GOMES.

Estevão Leite de Magalhães ~P{nto.
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DECRETO N. 2.549 - DE ]'0 DE JUNH()ODE 1909

Crea uma cadeira mixta de instrucção primaria no dístrícto
de J3arra Longa, município de Maríanna

O doutor Presidente' do Estado de Minas Geraos, resolvo'
de conformidade com o alto 4.° da lei n. 439, de 28 de se.
tembro de 1906, crear uma cadeira mixta do instruccão pri.
maria no districto de Barra Longa, municipio do Marianna.

Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas Geraos, em
BelIo Horizonte, 1.° de junho do 1909.

WENCESLAUBRAZPBREIRA GOMES.
Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DI~CRETON. 2.550 - DE4 DEJUNHODE 1909

Contem disposições sobre Prefeituras

o Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri.
buição conferida no art. 57 da C(1nstituição Estadoal, e de
conformidade com o disposto nas leis 373. de 17 de sotem.
bro de 1903, e 396, de 23 de dezembro de 1904, decreta:

Art. 1.° Fica extensivo ás Prefeituras de Lambary o
Cambuquira, recentemento creadas, o regimeIl estabelecido
no regulamento provisorio, ('xpedido para as Prefeitura~ do
Caxambú e Poço!' de Cald~" e approvado pelo doc. n. 1.777,
de 30 de dezembro de 1904.

Art. 2.° No exerclcio de suas funcções, tS Prefeitos se
communicarão com o Presidente do Estado, por intermedio
do Secretario das Finanças. ficando a cargo da Directorla
de Viação. Obras Publicas e Industrias a fiscalização e ~upo.
rintendencla das obras que forem 2uctorizadas pelo gOVEr-
no nas r~ta~ões de aguas.

Art. 3.° Fica revogado (' r.rt. 19 do citado dcc. n. 1.777,
de IP04.

Palacill da Prosidenci 1 do Estado do Micas Góraes,
Bello Horizonte, 4 de junho de 1909.

vVENCE~LAUBRAZPERElRA GOMES.
Juscelino Barbosa.
Estevão Leite de ¥aga1hães Pinto.
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DECRETO N. 2.551 - DE 4 DE ,JUNHODE 190q

Abre um credito supplomontar do 433:375$710 ao li 2.°. n. m, lottra
a, da lei 11. 470, de H do setembro do 1907

O Presidento do Estado do Mina.s Gera0!!, tendo om vista
a domonstração qtlO a esto acompanha, apre~entada pelo
Socrotario de I!:stlldo dos Negocias das Finanças. resolve,
u~ando da auctorização contida no art. 4.°. n. I, lottra f, da
loi n. 470, de 14 do setembro da 1907, abrir um crodito sup.
plementar de 433:375£710 (qlntl'JCentoR o trinta e tres ,coo.-
trys trezcntos e setenta e cinco mil setecentos e dez réIS) :t
rubrica do ~ 2.°, n. !lI, lettra a. -Serviço da divida fundada:
- Juros da mesma loi. .

O Secretario de E!!tado dos Neg()cios das FiDançc.s assllll
o faça executar.

Palaeio da Prosidencia do E9tado do Minas Ge.ae!', 4 de
junho de 1909.

,VENCESLAUBRAZPEREIRA l3o~IES.

Juscelino Barbosa.

Demonstração do credito supplementar necessario á
rubrica do S 2?,n. III, lettra a.-Serviço da divida
fundada, da lei n. 470, de 14 de setembro de
1907 :

Credito concedido... • • • •• •• • 3. 555:661 ~363
Dospendido durante o exer.

cicio aom o pagamento dos
coupons ns. 23 e 24, o em.
prestimo externo de 65
milhões de francos........ 1.687:127$073

Juros das apolioes em ciro
cUlação no valor de
46.038:2001 •••••••••••••• _• 2.301:910~OOO

Credito neeossario......... 433:375$710

Sommas ••• •• ••. • • . • • • •• • 3.989:037$073 3.989:037$073
2.& secção da Seoretaria das Finanças do E9tado do Minas

Goraes, 4 de junho de 1909.-José Neve,.
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DECRETO N. 2.552 - DE 12 DE JUNHO DE 1909

Reconhece a jurisdicçl10 nesto Estado do sr. I<:rancisco Antonio
de Macedo, vice-consul de Portugal em JUIz de Fora

O Presidente do Estado de Minas Geraea tendo om vista
o aviso do ministerio das Relações Exteriore~, do 8 do cor
ronto mez, sob n. 6, do ter sido oxpodido exequatur Íl .DI-
meavão do sr. Francisco Antonio do Macodo, para VIN'.

consul do Portugal om Juiz de Purll, resolve reccnhcctl'
8ua jurisdicção noste Estado.

Palacio do Prcsidencili do Eatado do Minas Goraes, em
Bello Horizonto, 12 de JULbo do 1Q09.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Lezte de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.553-DE 14 DE JUNHO DE 1909

Crêa.uma. cadeira. mixta. de instrucçâo primaria em Santa Isabel,
municipio de Ouro Fino

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi.
dade com o art. 4.0 da lei n. 439, do 28 de setemtro do 19(6,
resolvo croar oma cadeira mixta de instr ucção primaria em
Santa Iaabel, municipio de OUIO Fino.

Palaclo da Presidencia do Ebtlido de Minas Geraer, em
Bello Horizonto, 14 do junho do 1909.

WBNCESLAU BRAZ PERIURA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DEGRETO N. 2.554 - DE 14 DE J,UNHODE 1909

Crêauma cadeim mixta de instrucção primaria na colonia !le ltajubá

o Presidente do Estado do Minas Geraes, do conformi.
dado com o art. 4.0 da lei n. 439, dO :18 dO sotombro do 1906,
resolvo croar uma cadoira mixt •• to instrucçào primaria na
caloniâ do UajuM.

Palacio da ProsHonoia do Etltjdo do Minas Goraea, em
Bollo Horizontl', 14 do junho do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.555 - DE 15 DE JUNHO DE 1909

Perdôa e commuta penas

o Prebidonte do Estado lIe Minas Goraos, uRando da
attriboiçAo que lhe c( nCaro o ~ 4.0 do 111'1. 57 da Constituição,
resolvo, em homenagom à data de hoje, pordoar aos reus
Franoisoo Rodriguf s da Silva o Joaquim Colloóto Tenorio
o ro~to das ponhS om cujo comprimento so acham, em vir.
tude das do cisões do juzy das combrcas da Formiga e Santa
Barbara, de I~ do lIg0~tll do 1902 o 2t d,) julho do mosmo
annoj o bem /lssim COIDu-utar om (JCZ bnnos 1I0 prisão SImples
a pena impobta üU r'ou Múdosto da Silva GUMeR, por 80n.
tOnca do jury da comarca do Ara~suahy, a vistli do exem.
piar c mporhml'nto quo u mosmo rou tom tido na Poni.
teDciaria de Ouro Proto.

Palacio da Pro deDais do E tado do Minas Gtraos, om
Bailo Horizonte, 15 do junho do 1909.

W ENCE~LAUBRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Le tte de Magalhães Pznto.
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DECRETO N. 2.55'3 - DE)5 DE JUNHO DE lÇQ9

Indulta pl'açUi na Brigada Policial

O Presidente do Estado de Minas Garaes, usando da f~.
culdade que lhe é ontorgada polo ~ 4.• do ar!. 5! da Constl'
tuição, resolvI.', em homonagem á dat~ do ~oJo, 1nàt?ltar ~as
penas a que estão sujoitos 01'1. pold d?s Joao FranC1sCO PI~'
to, José Onofre Pereira, OctllvlO Fernra dos Sant.oli', Ant?D1,o
Xavier da Silva, João Bapth,ta do Moura, Berthohno VerJSSl'
mo de Alencar o Antonio Forroira Bal'bosa.

Palacio da PresidOncia do E ta~(I de Minas GeraoP, em
Bollo Horizonto, 15 de junho do 190 •

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pintá.

DECRETO N. 2,557 -DE 22 DE JUNHO DE 1909

Crêa uma cadeira mixta de instrncçllO prim~~ia em Bella Vista.
municipio de Villa BrasIlm

O Presidente do E~tado dê Minas Gar&os, do conformi'
dado com o art. 4.• da lei n. 439, do 2B de fotomb~o de. 1906,
resol Vê <lrear uma oadoira mixta de instrucção primaria em
Baila Vista, municlpio de Villa Brasília ..

Palaeio da Presidenoia do Rstalio de Minas Gerae
Bollo Horizonto, 22 de junho do 1909.

'WENCESLAU BRAZ PBREIRA GOMES,

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.558-0& 25 DE JUNHO DE 1009

Approva os estatutos da Cooperativa Agricola do Monte Santo

O Pro!idonto do Estado dê Minas Gera(s, no exercioio
da attribulção que lho é conferida p610 ar t. 57, n I, da
CODstituiçlo, considersDdo que se acha organizada de aecor.
do com a legis'ação fedolal o estadoal a CoopE'I'ativa A gri.
cola do Monte Santo, resolvo approvar os rcspectivc sEsta-
tatos, datados de 16 de maio de 1909, ficando a~slm reoonhe-
cida a associação para auferir os bemfioios oftlaiaes garan'
tidos polo Estado.

P.lacio da Presidencia do Estado de Minas Ooraos, em
Bello Horizonte, 25 do junho de 1909.

'VENCESLAU BRAZ PEREIRA OOMES.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.559 - DE 25 DE JUNHO DE 1009

Approva a Cooperativa Agricola de S. Sebastião do Paraiso

() Presidento do Estado dê Minas Geraos, no oxeroicio
da attribulçllo que lhe. é conferida paIo art,. 57, n. 1, da
Constituição, considerando que se acha organizada de accor.
do com a legislação federal e estaltosl a Sc cledade Coopera,
tiva Agrloola de S. Sebast' ão do Paraiso, rosolo e approvar
os respoctivos Estatutoli', datados do fi de Junho de 1909,
fioando assim reconhecida a associaçlio para anferir os be.
neficios o(fioiaes garantidos pelo Estado.

Palacio da Presidenoia do Estado .,do Minas Ooraos, em
Belle Horizonte, 25 do junho do 1909.

WENCESLAU BRAZ PBRBIRA GOMES.

Juscelino Barbosa.
D.M.-22
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DECRETO N. 2.560 - DE 26 DE JUNHO DE 1909

Designa o dia 7 de seiemhro fuiuro para a inaiaJlação do dislricto
de S. Francisco da Ponte Alta,~ municipio do Sacramenio

o Presidente do Estado de Minas GerHP, oCDfidersndo
que li [!tU !trl;! Municipal do SacI aILen10 lati~fez as tXillen-
c)a~ dos nf. 1,2 e 3. do ~ 2 .• do &1t. 20 da lei n. 416, de ~6
de setembro do 1905, I esol'ge, de oonfolmidade com o dis.
po~t. no ~ 3. o do Ilrt 2.0 da lLÍ n. 375, do 19 do setembro
~e 1903, d(fillna~ o~la 7 dI' lettmblO do corrente anno pari
lmlallaçlo do dntllcto de S. Funcisco da Ponto Alta, oreado
por aqueIJa municipalidade, pE:la lei n. 88, do 10 do setem.
bro de 1901.

Pldaoio da PrO! idoncia do Estado de Minas Goraos, em
Bello Horizonte, 2~ do junho do 1909.

WENCESLAU BRAZ PERBIRA GOMEIl.

Eltevão Leite de .Magalhães Pinto.

tlE.CRUO N. 2.561 - DE 26 nE JUN1l0: nE 1909

Crea :uma ca~eira de .instrucçllo prilI'aria para o sexo masculino
na coloma .Franclsco SaJles», municipio de Pouso Alegre

o PJ;esidento do~EB'ado de Minas Genos de conformi.
dade ~om o aI t. 4. o ~a le} L. 4S~, de 28 de set'em br o de 1906,
lcsoho (n~r uma cbdl.lJa 1'('ln81JUc\1l0 plinaria para o
Hl:O nabtUhnll na (olonll> cFlaLcÍlco S&lIt:1~ munlclpio de
POUEOAlegre. '

PalHio da Plesid£ncia do Eshldo do MiIi8s Goraos, em
BE:lIo Bt>rizon1£., ~6 de junho dó 1\;109.

WBNCESllU BRAZ PEREIRA QolmS.

EflÚ!Vào Leíte de .JJagalhãel; Pinto,
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DE.CRETO N. 2.562 - DE 28 DE JUNHODE 1909

Impllc multa aos cesslonarios do privilegio para a exploração
das aguas uüneraes lIe S. Lourenço

o Prosid(;n1e do Estado do Minas;. Geraos, considerando
qUll Oli oeEllionarios do pri'vileglo de quo lratam os oontra-
CIOSco 4 de junho dO 18110, 13 do jliDl:ll'O do lblll, 4 de bbl'il
do 18115o:t6 do jbnl:lrO de 1904,p~.rb a rXl'lolbd'lo cbllbguas
mlD~rlllS de S. Lo UI lnl"O, no IlJulJiC11'10 de b~I\l6\lO FOlfaz,
tClmo de (hris\in~, nào cumpl"iIlim 118dl~IOtlçÕell dos reCe.
ridos contractus, dt:lxllndo do COLstrulr (.S 61l\llbelecimon.
\Os, captar as font(s e de exeoutar os melholamomos de
quo tlatbm (.s mOllmOI:l oont1110\01:l nu pruls nelles lstipu.
lados, 1csolve, de llc~ordo com o dispollto na clausula 18." do
conll acto de 4 de JULho do 18\10, Impor.lhes 11 multa dI'
3~OiOúO P0I' n ez, de UOlb~O dtJS prbI0b t1xaOlBI a c(,ntar
de :t6 do jllDtiIo do anno pro:limo findo.

Palllcio da Presidcncia do Elltado d~ Minas Goracs tm
Bello Horizontel ~8 do junho do 111011.

WENCBSLAU BRA! Pl!.RlUR.•..GOMJUl.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N•• 2.063 - DE 30 DB JU!<HODB lQOQ

Créa uma cadeira mi1lacde inslrucçllo primaria em S. Seba.Hão
do Paraizo

.0 Presidente do Estado de Minas .•Geraes, de oonCormi-
dade com o diBpLSto DO luto 4•• Clb 101 D. 4::11),de 28 de so-
ttmbro de Hlú6, l€Eolve leal um cadeua mixta do instruo
ação primaI ia em S. SebaEtião do Paraizo.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraos, em
BeBo HOlizonte, 30 do junho de 19lJ\).

WJ£!lCEBllU BRAZ PERJUR.•.. GollBS.

E,uvào Lette tU .ll.agalhãu.Pimo.
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DECRETO N. 2,56t - DE 30 DE JUNHODE 1909

Crêa uma cadeira mixh ;de instrucção primaria em Gayassú, dis-
tricto do Porto de Santo Antonio, municipio de Cataguazes

O Presidente do Estado de Minas Geraep, do confurmi,
dado com o art. 4.' da Id [1. 439, de 28 do sotembro dO
1906, resolve ort'llr uma cadeira mixta do inste uOQão prima,
ria om G •..aya sú, distrioto do Po:to de Santo AntoLÍo, mu.
nioipio de Cllt1lguezep.

Palacio da Presidencia do Bstido de Minlis Gorae~, em
B~JJo Hor' zonto, 30 do junh) de 1909.

\VIiNCESLAU~BRA~ PEREIRA Gmma.

Estevão Le£te de MagalMees Pinto.

DECRETO N. 2.565 - DE 30 DE JUNHO DE IIJ09

Restabelece a cadeira'mixla de Mattosinhos, na cidade de S. João
d'El-Rei '

O Prosidonto do Eetado de Minas Geraop, UiuJ.do da ato
tdbuiçãl) que lhe é conf<lrida pillo art. 57 da' Constituiçà)
do Estado e de conformidade com a lei n. H9, de 28 do se.
tembro 1906, resolve restabelecar a cadoira mlxta de Ml1ttc-
sinhos, na oidado de S. João l1'EI.R(\j.

Palac:o da Prosideneia do E~t\do dJ Minas Geraop, (Im

Bollo Horizonto, 30 de junho~do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA G~MIlS.

Estevlí.o Leite de Magalhlí.es PInto.
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DECRETO N. 2.566) - DE 30 DE ,JUNHO DE 1909

Crêa uma cadeira. mixta. de instrucção primaria. em S. José do
Jacaré, districto de N. S. 'do Porto de Guanhães, municiplo
de Conceição

O Presidente do Estado de Minas Gerae£l, de conformi-
dade com o art. 4.0 da loi n. 43Q, de 28 de setembro de
1906, resolve crear uma oadeit a mixtll do Inatrucção pri-
maria em S. José do Jacaré, districto de N. S. do Perto de
Guanhll.es, municipio do Conceição.

Palacio da Pre.sidonoia]do Estado do Minas GOI'f os, em
BeIJo Horizonte, 30 da junho do 1909.

WENCESLAU BRAZ PERIlIRA GOMES.

Estevlí.o Leite de Magalhiies Pinto.

DECRETO N. 2.567 - DE 6 DE JULHO DE 1909

Crea uma cadeIra mlxta dQ instrucção primaria em Palmeiras,
munlclplo de Santa Rita. da Extrema.

o Prosident~ do Eltado de Minas Goraes de conf",rmi-
dado com o art. 4.0 da lei [1. 439, de 28 de setembro de 11)06,
resolve crear uma oade:i'a mlXta lie instruc9ão primaria no
logar denominado Palmeir.!.', municlpil de Santa Rita da
I!xtrema.

Palaoio da Presidencia do Estado de Minu Gcraes, em
Bdl1o> Horizonte, 6 de julhJ do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GO~IRs.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.568 - DE 6 DE JULHO DE 1009

Restabelece a catieira mixta de instrucçllo primaria de Canna
Brava,municipio do Peçanha

d
o Presidente do Estaio de Minas G()raes, de con(ormi .

. ade com o art. 4 o da lei n. 439. de 28 d() setembro de 19
reaolve reat belecer a.cadeira mixta de instruoçB.o primaria
de Canna Brava, mnniciplo de Peçlnha.

Palaoio da Preside lcia do 1l:3tado de Minas Geraos om
Bello Horizonte, 6 d() julho de 1909. '

WBNC89LAU BRAZ PEREIRA GlMIl:S.

E8tevão Leite de Magalhães Ptnto.

DECRETO N. 2.569 - ou 6 DE JULHO nU 1009

Supprime a cadeira do sexo masculino do districto do Curralinho
municipio de Diamantina. '

. O Presi1.entn do Estado de Minas Goraas, n~ando da ato
trlbutção que lho O'lnf1rO o art. 57 d4 Con~tituiçlo do E9'
t~do, resolve sopprimir a cadeira do sexlJ ma3culino d
dlstricto de Currl&linho, municlplo de Diamantina.

Palacio da Presidencia do E~tado do Minas Ger.los, om
Bollo Horizonte, 6 de Julho de 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Jl.agalhiies Pinto.
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DECRETO N. 2.570 - DE 6 DE JULHO DK HIOIl

Converte em mixta a cadeira do sexo masculino do Taquarlll,
municipio de Ouro Fino

O Presld()t:1te do Eshdo de Minas. Gérae , do çon(<lr i.
dade com o artigo 4.0 da lei n. 439, de 28 de se.ebitirq de
1906,resolve converter em mixta a oadeira do sexo mascu-
lino de Taquaral, munioipio de Ouro Fino.

Palacio da Preaidencia do Est ao do Minas GorBas, rim
Bello Horizonto,6 de julho de 1909.

WBNC~LA.U BRAZ PKRICIRA';GOMES.

Estel)ão Leite d~ Magalhães Pinto.

D'!:CRETON. 2.571 - DE 6 D& JULHO 08;1909

Supprime a cadeira do sexo masculino dQ di~tricto de Bento
Rodrigues,municipio de ,Marianna

O Presidente do Estado de Mina~ Goraóa, usando dalat.
tribnição quo lho confere o art. &7.da Constitu\çà') do E,ta.
do, resolvtl supprimir a cadeira do sexo masculino !do dts.
iricto de Bento R'ldrigues, uniclpip do M~riapna, yisto
n!o haver na localidade, populaçlo ;escolll.r.snttlClente para
9ua manutençãt'.

Pala.cio da Presidoneia do Eshdo de Minas Geracs, em
Bello Horizonta, 6 de julho ae 1909.

WENCEILAU RRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite rle Magalhães P£nto.
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j)E,~RETO N. 2.57Z - DE G DE .TULIlO DE 1909

Crêa o grupo escolar de cidade de Marianan

o Preeidonto do Estado do Minas Goracs, d.o eonformi,
dado com o luto 4.. da lei n 439, do 28 do setembro d. 11)06,
resol vo orear o grupl> (saolar da oidado do Marianna.

Palaoio da Proôifonoill do Eshdo de Minas Garaos, em
Bolll> Horizonte, 6 do julllo de 1909.

WBNCE~LAU BRAZ PEREIRA GO~IES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.:>73 - DE 6 DE .TULHI)DE 1909

Crea o grupo escolar da Villa de Silvestre Fer:rar,

o Prosidonto do Estado do Minas Gera~s, do conformi.
dade com o:art. 4,' da loi n. 439, do 28 do setombro do Il106,
reBol vo orear o grupo csoolar da ViJla do Si! vOBtro Forraz.

Palaeio da Presidoncia do Estado de Minas Gorat.s, Bello
Horizonte, 6 de julho da 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevãà Leite de Magalhties Pinto.
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lJECRETO N. 2.574' -.DE 8 DR JULHO DE 1909

Crêa uma cadeira mixta de instrucção primaria em S. José
do Tocantins, municipio de Ubá

o PrêsiJente do Estado do Minas Gorao~, do conformi.
dade com o art. 4.' da loi n. 439, do 28. de Botem brl? de
1006 rosolvo croar uma cadoira mixta do lOstrueção prIma.
ria ~m S. Jc~é do Tocanti09, municipio do Ubá.

Palacio da Preside nela do Estado do~Minl>.s Goraos, em
B,llo Horizonto, 8 de julbll do 19l9.

'WENCE~LAUBRAZ PEREIRA GOME~.

Estevão LeUe de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.575 - DE 13 DE ,JULIIO:ER 1909

D!I novo regulamento li lei n. 454, de 6 de:setembro de:UI07

o Preeidente do Estado de Minas Goraes, nO:.'ex~rc.icio
d, kttribuiçllo qua lho confere o art. 57, n. I, da~Constltul.çll.o
do Estado'o pltra execução do di, posto nO:!I t 3.' da leI In .

4 do 6 'de sotembro do 1907, rfsol vo approvar ? rego a.
e~to quo oom esto baln, asai gnado polo Seorotarlo do Es.
dJ dos.Negocios das Finaoças, ~quo o fará oxocutar.

Palacio da Preside no la do Estado de Minas Ge~aoll, em
Bello Horizonte, 13 do julho _de)909.

WENCE~LAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Juscelino .~Barbosa.
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CAPITULO I

DA ÉiposlçXo

Art. I.. Em virtude do que dispõe a Il'i n. 454, de 6 d
setembro de 1907, e com o fim de animar as indu~tl'Ías agrl.
oola, pastoril e manuf~ctureira, realizar.se ão nesta Capitã
exposições de animaea das raças cavallar, bovina, suina, a
nigera e oaprina, bem oomo dos seguintes producto~ agri
colas - milho, feijão. arroz, trigo, batatas, algol1ão e outros.

Art. 2.. Uma Commissão Centt'al, oomposta de cln
membros nomeados pelo Presitente do Estado, dirigirá o.
negocios da Rxposição e organizará instrucções que, uma va
approvadas pelo governo, servirão para regular a execação
dos trabalhos durante o oertllmen.

Paragrapho unico. A COMlDissãoCentral providenciará)
devidamente auotorizada pelo governo, sobre as iostallaçõaa
precisas para a exposição, despeodl.'ndo para 6sse fim a
quantia que se tornar necessaria, por conta do credit.} vo.
tado.

Art. 3.. A primeira Expo~içã 1, realizada de accordo com
eate reguhmento, abrir.se.á nesta Capital no dia 7 do m
de setembro do corrente anno e durará, no maximo, 1
dias.

Paragrapho nnioo. As outras exp'lsições poderão ta~
Iogar em di1f"rentes zonas~do E~tado, determinadas.pelo go
verno.

CAPITULOIl

DOS PREMIOS

Art. 4.. Aos expositores que concorrerem ás ('xpoliçõel
de que trataeste regulamento serão concedidos premlos d
animação até as quantias seguintes:

1. Aos cultivwores de milho, arroz, trigo, feijão, ba
tas fi algOdão, até a quantia de 70:000$000.

11. AOS criadores de gado vaccuUl, cavalls r, laDiger
suino e caprino, até a quantia de 36:000$000.

Art. 5.° Além destes preniio~ om dinheiro, serão tamba
conferidas medalhas e menções honroslls aos expositora
que não obtiverem premios pecuniarios ou que nAo concor,
rerem aos mesmos. .

Art. 6.. Para os productos do cada especie aj;tricola'
pastoril, de quo trata o art. 4••, haverá cinco premios.
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g 1.. Os prolllios agricolas sorão das soguintolJ impor.
~ncias :

3:000$000,2:000$000, 1:500$000, 1:000$000 05')0$<'00.
g 2.' Os promio~ p,storis serã,> tambero de ~:OOO$OOO,

:000$000, 1:5OOS000,1:000$000 o 500$000 pHa os expo~itoreB
liacavlillop, touros ou vaocas leiteiras; de 3.0"0$000, 1:200$000,
00 000, 600 000 e 300$000 pa ra os de poroos reproductores

ou de oevados gordos; de 1:000$000, 400$000, 300 000, 200$
100$000para os do carneiJ03 ou cabras.

CAPITULO III

DAS C >NDIÇÕlB PARA ACQUISIÇIo DOS PRBMIOS

Art. 7: PJdem ser concorrentes aos premlos poounia.
rios de que trata este regulamentó não R6mente pai tioula.
rea, como tambom companhias, associações ou emllrezas,
desde que provem ser criadores ou agricultores haHtuaes
no Estado, desde 3 annos, pelo menos, antes da data deste
regulamento.

Paragrapbo unico A prova exigida neste artiga SOl'á
elta por attestaçõeB. dos collectores estadoaes e dos presi.
dente! das eamaras dos muniolpios em que estiver a pro-
priedade do concorrente.

Art. 8: São con,jições que se devem ter em vista na
latrlbuição dos premios pastoris:

1." a maior perreição nas qualidades caraotoris:icas da
respectiva raça, parA os cavallos, touros e suinos reprodu-
otoresj

2." o conjuncto das qoalidades.de tamanho, belleza, velo.
Idade e bondade em andares, para os oavallos Dacionaes;

3." o maior peso em fUDCçãoda edade, pau os touros na.
elonaes destinados a c6rtej

4." a maior quantidade de leite produzido em 24 horap,
ara as vaccas e cabrl8;

5." o maior peso para o cevado gordo.
Art.9.0 Na distribuição dos promios Ilgricolas se deve.

rão coosiderar: a maior produoção por unidade de super.
Deie,o processo emprl"gado na cultura, a edensllo cultivada
ea qualidade do producto.
. ~rt. 10. Só. se pod0.rão inscrever para os premios peou.
lafllJS pastoris 08 criadores que provllrem possuir, I'elo
enos. 25 l'guls ou 25 'accas, ou 50 poroos, ou 50 carneiros
u,emllm, 20 cabrall: e aos p'emios agrlcolall, os agrioulto.

res que provarem cultivar, com emprego de machinas agri-
colas, uma area, pelo menos, de 20 hectares de milho ou 4 de
rroz, ou 2 de trigo, ou 5 do feijão ou, finalmente, 2 de ba.
atas denominadas inglozas.
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WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMI!S.

Estevão Leite~de Jlagalhãel Pinto.

ulta praças da Brigada Policial

DECRETO N. 2.576 - DE 14 DE JULHO DB 1909

o Presidente do Estado de Minas Geracs, usando dt fa.
dadoque lho é outorgada pelo ~ 4•• do art. 57 da Constio

içA0, res~lve, em h~men8gem á data de b(ljo, indultar (S
IdadosMlsaf1 de MIranda Carvalho e Sebastião Francisco
oaardo das penas a que estão sojeitos por crime militar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
110 Horizonte, 14 de julho de 1909.

r novame!lte aos premias da mesma natureza, ~i pruva-
til! aperfelçoamEclnto e l1ogmento na sua producçilo, sendo
multares. Tratando-3o, porém, de criadoro?, não poderão
~es concorrer com animaes que já tivorem sido pre.
lidos.
o Art. 19.. ~qudle qu.e por meio do fraude obtivor pro
I.O~ pocum8nos do f lllmação, além da punição a quo !lca
C!to,do accorJo CJm a !egialtçã.o ponal, será obrigado a

~stltuir no dobro a quantia quo tIver racobido.
Mt,20, O govorno con~cder6. aOl expositores que qui.

rem:
I. o Transpol te gratuito nas estradas de ferro para os

oimaesque concorrem á exposição e passagom aos condu,
res dos mesmos, ou aos seus proprietarios si estes con'

~lIIirom(B proprlos animaes ;
2.0 Hospedagem durante os dias da Exposiç!o aos tra.'

orcs dos animaea, bem como forragem a e~tcs j
3. o Transporte gratuito para os produotoa do Estado,

o se dcstinarem á exposição, em quantidade que SOl á
eterminada, proviamente, pela commissão Central.

Art. 21. Revogam se as dispOSições em contrario.
Socretaria de Estado dos Negocios da s Finanças, 13 de

olho de 1909.-JusceUno:Barbosa.
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Art. 11. Todos (S animaes devt:rão sor trazidos ás e
pGsições.

Alt. 12. .Afim do vorificar e attcstar as condiçõos exl
ftJdl>sncs arts. 7.° e 10.•,0 pretendente pedirá ao PreEiden
da Camara do municipio a que pel tencer e ao collector c
t~d Jk I, a nomOat;ão do pesso~ s de reconhecida probidade
compctencia, para ircm 110 loral fazer o name que se toe.
nar nece~sario. .
. Paragrapho uuioo. Para o oxamo de que trata eate ar

1Jgo, sorão pE'lo presldento da camara e collector solicitadas
Instrucçõos da Commiasão Centrbl.

Art. 13. As insoripçõcs para os premios pocuniarios
devorão sor requeridas pelos pretendentes á D rectoria d
Agricultura, Commercio, Terras e Colonização, dentro do
prazo quo previamente tô.' fixado om edital, o os roqoer
m~ntos aoompanhados das attostaçõos de qoo tratam os art.
7.• e 10.°.

Art. 17. Cada «onourrente não poderá ter mais de a
premio pecuniario, salvo tI atando.se de expositorEB do pl'G
duetoB Il@rlcoll\ll e pastoris, ao mEsmo tempo.

rt 18. 011 CODOUrrOntNl quo tivera obtido prclIllo
Pc cunlulel c qurtlqur l' d t cor H Im I só edel'!. C!onco

DA DlSTRIDUIÇÃO DOS PRBMIOS

CAPITULO IV

DISPOflÇÕES GRRAES

CAPITULO V

Alto 14. Os premios pecuniarios, as medalhas e as moa'
ções hcn rOH S SOl ão conferidas de acol'rdo oom o laudo do
commit sões julgadoras, compo~ta cada uma de tres mem.
rrop, pi\rQ esse fim nomead(s pela Commis~ão Central de
que trata o art. 2.' deste rognlamento.

Art. 15. A's commissões julgadoras, que EC r eunirão OI
Capital do Estl!do durante a Exposição e logo após o enc~r,
ramento desta, incumbo olusificar os conourrentes, tendo
em vista as disposições deste r('gu!amento e mesmo excluir
do concurso a premlls pecuoialios aquelles qUE.',a Ieu ver.
não teo l1b m preenchido as cO!ldiçõell l'xigidas, remettendo
CommisEão C('ntral os pal'( cer e~ em qao proferirem o s(
laudo. .

Art, 16. A CommissAo Cuntral, á vista.destes parecere,
plC.porá ao governo a concessãoldos premioB.
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DECRETO N. 2.577 - DE 15 DE JULHO DE 1009

Supprime as cadeiras isoladas da Villa de Sylvestre Ferrai

O Presidente do Es1ado do Minas Geraes, usando da a~
1ribuiçAo quo lhe confere o ar t. 57 de Constituição do Estl'
do, e tendo em vida a crebção do gr upo escolar da Vil
de Sylvestre Fe:rraz, resolve, de !lCOI r du com o art. 23 d.ô.
regulamento n.I.Q60. de 16 de dlzEmbrú 1906.supprimlr
caa iras Isoladas da mesma villa.

Palacio da Presidencla do ~htado do MinIS Gerau, C:
BelIo 80riz01lte, 15 de julho de 1009.

WIlNCESLAU BRAZ PERBIRA GOMES.

Estevão Leúe de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.578- DE 16 DE JULHODE 1009

Supprime!UI cadeiras boladas da cidade de Marianna

O Frcsi(\c:nle do Elbdo co Mjn~s Gelll(f, utBndo da
tlibohão que lhe tonlelo o 81t. fl7 da Ctlnstituiçào do E~
do, e tondo fm viata a crução Lio grupo csçolar da cid
de lalarillnn" IHohe. dO aCl!ordo com o Ilrt. 23 do reg,
1.9tO, do lo do (\ofmblO do lil06, EUPl'rimÍI as caacl
isob.dl.8 da n.u,ma ciaade.

hl&cio da Pre~id('n<ia do E~tlido CC Minas Genes, E
Eello HOli2.unte, 15 de julho de HlL9.

WBNCESLAU bllAZ PllRBIRA GOMllS.

~8te~ão L~j'e de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.579 - DE 15 DE JULHO DE 1009

rêa uma cadeira de instrucção primaria para o sexo masculino
em S. João da Sapucaia, districto de Conceiçllo do Laranjal,
Dlunicipio de Cataguazes.

o Prc sidento do Estado de Minas Geracs, de ccnformi.
do com o art. 4. o dia loi n. 439, de ~8 de sotem bro de IOC6,
801'0 orear uwa cadeira de instrucçAo primaria para o
10 wllsouliuo om 8. João !te Sapucaia, districto de Concei.
o do Laranjal, municiplo do Cataguazes.

Paiacio da Presidencia do Estado ~de Minas Geraes, em
110Hortztl£ltl', 15 db julho de 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOME8.
Esttvão Leue de :Magalhães Hnto.

DECRETO N. 2.580 - Dx;20 DB JULHO DE 1009

uvprime a cadeira do sexo masculino do districto de Santo
Antonio do Passa Vinte, municipio de Ayuruoca

Presidonto do Estado de :Minas GOrl.ee, ueando da ato
UIIAo guo lhe '(OnrOlO Ó nl: 57, da Constiluiçllo do Ea-
o, !fsolve ~upprlmlr a cadeira ao SOIO masculino do dia-
c~o do S~nto Antonio do Passa VInte, mnnicipio do
100 s,rvisto Lão existir na 10clIlidado população escolar
ciente para 8Ulo mlLDutençllo.

Palllcio da Pre sidencia do El1ado do Minu Geraos, em
o HlIrizontt', 20 de julho de';"1909.

WENCBSLAU BBAI PERBIRA GOMEa.
Estevão Le'te de Magalhães P4ntó.
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DECRETO N. 2.581 - DE 20 DE JULHO DE 1909

Restabelece a cadeira do sexo masculino do districto de S.
municipio de S. Francisco

O Presidente doiE:stat!o de Minas~Geraep, de conformi
dsde Clomo art. -4.0 da lei n. 439, de 28 de setembro de 1906,
resolve restabelecer 11 cadeira do sexo masculino do dis\ri.
cto de S. Romã<" munioipio de S. Francisco.

Palaolo da PrcBidencia do Estal!o de Mints Garaes, em
Bollo Horizontt', 20 de julho do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Le~te de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.582 - DE 20 DE JULHO. DE 11M!

Crêa uma cadeira '.mixta de instrucçllo primaria em Pinduca,
. municipio de Paracatu.

O Presidente do Estado de Minlis Geraes, de conformi.
dade com o art. 4: da lei n. 439. do 28 de setem bro do Ig06,
resolvo crcar oma cadeira mixta do imtrocçl1o primaria n
logar den"minado Pinduca, municipio do Paracatu.

Palacio da Prcsidoncia do Estado de Minas Geraep, e
Bello Horizonte, 20 de julho do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMB8.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.583 - DE 23 DE JULHO DE 1909

Distribue creditos para a Secretaria do Interior, no semestre
de julho a dezembro de 1909

o Presidente do Estado de Minas Goraes, na oonformi.
de do dipposto no art. 55, do regulamonto a que se refere
dec. n. 587, do 26 do agosto do 1892, resolvo approvar o

oadro que a este acompanha, da diRtribuição do croditos
paraas despesas a cargo da Secretaria do Interior, no so.
Batrede julho a dezembro de 1909. e dotermina que, pola

secretaria das Finanças, sejam e1feotuadas os rellpectivos pa.
mentos, de accordo com as ordens já oxpedidas.

Os Secretarias de Estado dos Ne~ocios do Interior e das
anças assim o tenham entendido o f<içam executar.

Palacio da Presidenoia, em BeIlo Horizonto, 23 de julho
1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES •

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

Juscelino Barbosa.



uadro de dlst.r'bnlção de creditos para as despesas com os serviços (Ine
correm pela Secretaria do Interior, (Inrante o semestre de Julho a de.
zembro de 1909.

~
I

33:000$000
88:320$000

105:920$000

-'3:970$000
176:640$000

20:0001000

10:000$000
2;600$000

5fl:76f $000

40:680$000

410:000$000 ~
C1\

34:000$000

1.521:221$500
657.000$000
200:UOO$000

30:oo0$00(}

13:500$000

1.558.560$000

De orçamento

Lei n. 486, de
12 de Betem.
bro de 1908.

30:000$000

6:000$0()0

28:38(1$000

IO:OCO$O('o

5.00($0011

1:3CO$COO

6:750$000

779.280$000

20:340$000

205:(00$0 O

17:(00$000

760:610$750
328:500$0( O
100:000$01 O

15:00G$000

35:000~OOO

15:000$COO

3:000$000

16:500$<:00
29:440$000

52:960$000

21:985$000
58:880$000

Já distribuido
Dec. n. 2.396, de

janeiro de 1901:1

10:00(1$000

5:000$001
1:30[$000

~8:380$000

6:750$000

779.280$000

20:340$000

2( 5.000$000

17:000$000

7fO:610$750
328:5CO$COO
lCO:OOO$(OO

15:000$000

15:000$000

3:000$000

52:960$000

35:000~OOO

16:500$000
58:880$000

21:985$000
117:760$000

Credito para o
2.' semes~reNatureza da despesa

Apanhamcnto de debates do Se-
nado .••••••••••••••••••••••

X Mligiatratura e jURtiça do Esta-
do •••••••.••••••••••••••••••

XI Pessoal e l'xpedieL te l'!a Chetla
de Policia e qUll.tro ddf'gados
auxiliaretl ••.•...•..•.••.•..••

XII Carcereiros dp s cadeiaR do Rsta.
do e pe8Foal da de Ouro Preto
O mais 30$OCO pC'r mez a cada
um dos carcereiros das ca.
dI iaa de B-rbacl'na, JUIZ de
Fóra, Uberllba e DIamantina •.

XIII Sustento. vestuario e cur l'lti VOI:
ao~ prOE 08 J:Ob r('s ..•••••••••.

XIV Diligencias pl,licia(s e CSll>tlS\I.
Cli crimina!. .••..•.•....

X\ Força publica:
a) pes.uhl •••.•••••••.•...•...••
b) etapa plil a 2.000 praças, 11 S90(}
c) lardamf'nto para 2.000 prl>l,(llS
d) Ilrati tlcação a reengbjaijo., a

$200 .. .•.•.••. • . . . . • . . .• . •
• ) ferragem, forragem o medica

mentos para os bnimao, o fOI'
ragem para lS dlS Lftlciar.s
montadoB .••• , •..••••.••••••••

f) ajuda de custo a oftlciges em
trsDsito .•••••• , ••...••.•••••.•

g) remonta dos ~nimlseB ••••.•.•

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

11 Desposa. com custeio de Palacio
e sua. dependencias •••••••••

III Secretaria do Interior:
a) Pessoal .••••••••.•••.•.•••.
b) Expediente e telegrammas,

inclusive 3:000$000 para a
guarda de Plllaclo •.•.••••••

IV Subsidio aos Senadorc!' •••.••••.
V Possoal e expediente da Secre-

taria do Senado e 5:000$000
para a Bibliotheca .••.••••••••

VI SUbsidio aos Deputados .••••••••
VII Pessoal e expediente da Secreb.

ria da Camara e apanhamen'
toa doa debates e 5:000$000
para a Bibliotheca .•....••••.

Ajuda de cos"o a. Senadores e

Nameros



De orçamento
Numeros Natureza da despesa Credito para o Já distribui do (Loi n. 486,'de 122.0 semestre Deo. n. 2.396, o1e fiO setembro de

janeiro de 1909 19()8.
A) compra e conMrto de arma.

mento, mUnl~ões e equipa.
mento •••.••••..••••.••••••••• 1:500$000 1:500$000 3:000$000l~ aquartelamento, enterramen.
to, expediente, luz e 1:000$000
para conservação da linha de
tiro ••••••...•..••••••.•••••••• 25:500$000 25:500$000 51:0CO$OooXYI Socoorros publioos, sendo 4:000$

Iao Instituto vacocinogenioo de
wJuiz de Fóra, desdp que se obri.
Clta>gue a forneoer ao Estailo 15.000
Itubos de Jymph'~ anti variolosa 20:000$000 20.000$000 40:000$000XVII Assistenoia a alienados ••••••••• 50:000$000 50:000$000 100:000$000XVIU Instrucção primllria :

a) pessoal •••••••••••••••••.••.• 1.337:380$000 1.337:3801000 2.674:760$000b) forneoimento de livros e mo-
biliaria escolar •.••....••.•.•.• 25:000$000 25:000$000 50:000$000(1) oonstrucção e limpeza de pre.

100:000$000dios .......................... 100:000$000 200:000$000d) escola cFranobca Botelho.,
em Pitanguy, venoimento do
professor ••••••••••••••••••••• 625$000 625$000 1:250$000XIX Escolas Dormaes suspensas e Es-
cola Normal da Capital ••.••.•• 32:840$000 28:040$000 60:880$000

Internato do OymnaBlo Mineiro:
37:450$000 74:900$000a) pessoal ••••.•••.••.•••••••••• 37:450$000

b) pessoal contractado •••••••.•• 4:500$000 4:500$000 9:000$000c) expediente, propaganda, grati.
ficação de 400$000 ao secre.
taria ....•.....•.•..•.•...•.•. 1:000$000 1:000$000 2:000$000d) sustento de alumnos e pessoal
interno, sendo 3:000$000 para
custeio dos gabinetes de scien.
cias physicas e naturaes •••••• 16:800$000 16:800$000 33:6CO$000e) gratificação ao delegado fiscal 1:800$000 1:800$000 3:600$000XXI Externato do Gymmsio Mineiro 40:130$000 40:130$000 RO:260$000XXII Escola de Phllrmacia, sendo
1:200$000 de accresoimo de Jvenciment, s a cada um dos wlentes e I:200$000, de augmen- Clt~to de gratificllção 110 director. 23.000$000 23:000$000 46:000$000

XXIII Archivo Publico:
a) PesFoal e gratificação ao

director, pllra os fins do
art. 8.0 da lei n. 126: 5:750$000 5:750$000 11:500$000b) acquisição o copia de docQ.
ment'Js .................•• 3:000$000 3:000$000 6;000$000XXIV Expediente com eleições esta.

doaes ........................ 5:000$000 5:000$000 10:000$000~XXV 8el1os para correflpondencia
oftlcial ....•...........•••• ~.. 4:500$000 4:500$000 9:000$000XXVI Costas em procpssos crimes •••• I32:0uO$000 132.000$000 264.000$000XXVII Expedien~e do jury .•••••••••••• 5:000$000 5:000$000 10:000$000



xx. VIII Eum's do preparatorio (iU de
conjunc'o •..........•.••.•.••

XXIX EVOOlUtOi .••••••••••••••••••
XXX Auxlli. s á pobresa:

a) A"S l\l>spitltos dO Ouro Pr(;t:-,
QUl'luz, Urão Mogo', Carating/l,
l'ablrll, D'arnantioll • .:labllrá,
~l1ottlo LuzIa. Bllrbaceoa, S João
r1'E!-;t. I. LavraI;. C,IJlls. Ma.
ri.n'1l/. Pa~bos, Arlill~ua!ly, Ser-
''', CurvOll, , Mar d' HÓI'"anhll,
S~te Lagol1F, PciJ â., Turv(.,
Bomfirn, Rw Proto, Campa.
nha, Ponto Nov!!, Formiga,
Riu R ['ancfl, Loopoldioll, JUIZ
'o Fó "a, Doros ao Boa I!:spe-
flloça, Dores do lodayá, Minas
No 'as, Ubor,ba. S. Gonçalo do
sapucllhy, Oliveira, ~tapoe!lri.
r.a, Montes CII.ros, Catagua.
Zl" Tnoophilo Ottoni, OUI'O
Fioo. Muz!l.mbinh(l, ltajubá,
Além Parabyba, CaBa dd Cari.
dade do AI(enaF, Baopon~y,

Ar~~á, Bom Despacbo," Poços
<lOCaldas, Palmyra, Rio Novo,
VanlÍnhlt, GUliI'lInesill, S. Se
bastião do Paraíso, Clletê, Sano
ta Rih dI> Silpucaby,; Villa
No ~ de Lima, Taboleiro Gran.
de, Piumby, S. João Nopomu.
COoo. Pouso Ale~ro. Passa Qlla.
tro, Chlistin~. V'çosa, Monto
Santo, hospital dO Jazaros de
Sabar8, li 2:(;00$000 cada um e
do Bello Horizonte a 5:000$000.

b) Al)S Asylos do !'t1ariann8, Bar
bacona. Juiz de Fóra. 8. João
d'EI Roi. N. S. da Conceição da
cidade do Sorro, Asylo do S.
Frllnzisco, em S. João d'Ei.Rei,
collegio Maria Auxiliadora da
Ponte Nova. a 2::)QOS$()00cada
um, a PIa Un;ào do Santo An.
tonio o ao Asylo de Santa lza.
boi de Ouro Preto, 50D$()00 a
cada um ..•••••.••.••••.••••.•

c) Aos AsylJs de MacahU1:>lls, do
Diamantina, S. Luiz, em Caoté,
o de ltambacnry, a 4:000$000 ••

d) Ao Lyceu de Artes o Ortleios
do Diamantina. pau uma es-
cola de in ~\rucçàO" primaria
quo mllntêm .•..•..•.•.....•..

Numoros Naturoza da dospesa Credito para o
2.G eomestre

4:00C'$OOO
11:500$000

68:500~OOO

7:500$000

8:000$000

500$000

Já dlstribaldo
Dec. n. 2.396
do janeiro
de lOO~

4:000$000
11:500$000

68:500$000

7:500$000

8:oo0$(}00

5001000

IDe orçamento

!Lei n. 486, de
12 do sotem.
,bro de 1908.
• •

8:000$000
23:0001000

137:000$000

15:000$000

16:000iOOO

1:000$000

I
~
I

I
~
I



Juscelino Barbosa.

Distribue creditos para as de.spesas a cargo da Secretaria das Fi-
nanças, durante o semestre de julho a dezembro de 1909

-361 -

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

DECRETO N. 2.584 - DE 27 do .JULHO DE 1909

o Presidente do Estado de Minas Geraes, na conformi.
dade do art. 129, do regulamento que b&iJ:ou com o decreto
n. 2.529, de 17 de maio ultimo, resolve approvar o quadro,
que a este acompanha, da distribuição de oreditos para as
despesas 8 cargo da Seoretaria das Finanças, no semestre
de julho a dezembro do corrente anno, e determina que, pela
mesma Seoretarla, sejam e:trectuados, em termos, os respe •
ctivos pagamentos.

Pa1acio da Presidencia do Estado de Minas Garaos, em
Bollo Horizonte, 27 de julho de 1909.
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Quadro da distrlbl1i9iio .Ie credito" para a~ despesas a cargo da Secretaria
das Flol.o9l\l!!no scmenre de julbo a de&eDJ.bro'de 1909

Numeros

Seoretaria :

Natureza da despesa De orçamento
Credito para (Lei D. 486, de 12

o semestre de setembro
de 10(8).

a) Pes~{ aI .••...... "~".,, ••••.••• "" •• " •••• "_1" ••••••••• " •••
b) ExpeJioutl', passes e telegrammas ••.•••..••••••••••••

II R~ce bedoria de MimB na Capital Federal:

a) P(,s~o11•• """." ...•.. "I.' • " "" " • " " " • -I" " " " , """ " " " " " " " " "" "
b) Expettiente e aluguel do predio ..••.••••.•••••••••••••

l!l Sorviç I da divida fundada:

90:510$000
14:000$~00

73:920$000
9:000$000

181:020$000
28:000$000

I
!

. 147:840$000 I
18:000$000

<

IV
V

VI
VII
VIll

IX

')t

::\..1
XII

XlII
XIV
XV

XVI
X.VII

X.VIll

XIX

XX
XXI

XXII

XXIII

XXIV
XXV

XXVI
XXVII

a) Jaros. " .•. "•. " . " ... "•. "". ".• "" .. "•• ,,""""" f • " " " """"".

b) Amortização ..•..• , ......•••..••••••.•••••••••••••••••
Porcont~gcm a colleotores eoscrivães •••••••••••••••••••
Jl'1!'ClalZlir,;àoospecia I das rendas ••.••••••••••.•••.•••••••
Pesso"l de recobedorias e pontos tlscaes ••••••••••••••••
POrOl-ntllgem a estradas de (erro •••.•.•.•••••..•••••••••
A JogueI do ca.as para recebadorias e pOlltostlscaos •••••
Juros dos emprestimos de orphl!.os da oaixa economica

o de Ii,fica om dinlloiro ...••....•.......•.•..• ,•••••••

l~13sfiolll o c'llp~dionto~ ...•. o. ••••••••••••••••

repobiçõo •.•••.••..•.•••.•.••••.•••••••.••
"'"oseut ••dOlll' I'~rorma1os ...........••...• ' ..•.••.••••••
I[JlprtJ~.ào tle talões .•..........•.•••.••.••.•••.•.•••••••
Ex.~rciclOs lindos .......•.....•..••.•••.•.....•...•••••
Cu~t"" omCliUSIIS di Fllzonda ••.•••••••••••••••••••••••••
I:!;Vdnt-uaOH ••••.....•..••••....•••••.•••••• 1 ••••••••••••••••••

E npregad'Js em di3pl'nibilidade ...••..••••••.••••••.•.••.
UT'atiti ação de 10 0/. a funccimarios, de que trata a loi

u. 425.110 li l1e bgO~to de 19êi6.•••..•••••.••••••••••••
PO.;llo:dda D.rcctoria da Agricultura, Commorclo, Terras

e Culonizal,:ão........••....•..•••..•..•.•••••••.•••••
EXp01Jento lia Directorill ..••..•.•.•••.••••••..•••••••••
P<.'ssal o expeoiente dlt Janta COIDlllerCtaI•••.•••••••••
Repr.:>ontllçáo do Esta10 junto á. commissão do limites

d s ~stadoll VIZillhüs.......••••••.••..•.••••.••••••••••
Intro,incção do immigrantes e custeio das colonias e:ds.

tentes.. ...... .. c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CoIonias indigenas ....•.•..••••.•.••..••.•.••••••••.•••
Medi~ào o dprnarcação de terras •••.•.••••••.•.•••••••••
Compra de vdccinll anti-carbunculosa ..••...••..•••.••••
Propagan ia do Cbre, linbveoção e premios ás cooperati.
• vas ~gricolas, elposiçõe8, premias agricoIas e pastoris,

introl1uccãlJ dO I't!prodoctores, eosino agrícola e zoote.
chnlCo, (azendas-modelo, publicação de obras de pro.
pagll.nr1a ou jJrovoitoSRS ao Estado e mais serviços 001}.
cernolltos ao seu desoo volvimonto eoonomioo •••••••••••

A transportar .•..... I', •••,•••••••••••••••••••••••••••

1.962:830$060
744:607$187
316:5805000
105:480£000
179:350$000
113:750$000

1I:850$000

10.000$000

67:-l70$OOO
2500$000
5:690$000

13:380$000

40:000$000
5:000$000

13:000$000
W:300$000

1.620:000$000

3. 925:6~0$120
1.489:214$375

633: I601000
210:96'J$000
358:700$000
2~7:5,)0.ilOOO

23:700$000

134:940$000
5:000$000

11:380$000

26:760$000

80:000$000
10:000$000
26:000$000
20:600$000

3.240:000$000

I
~
I
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DECRETO N, 2.585 - DE 27 DE JULHO DE 1909

Crêa uma cadeira mixta de instrucção primaria no districto
de Santa Anna do Jequiry municipio de Ponte Nova

DECRETO N. 2.586 - DE 27 DE JULHO DE 1909

WENC.SLAU BaAZ PEaEmA GOME!.

Estevão Leite de Magalhã~s Pinto.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMBS.

Estevão Leíte de Magalhães Pinto.

o Presidente do Estado de Minas Ge,'aeg, de con(ormi.
de com o art. 4.' da lei n. 439, de 28 do setembro de 1906,
01'0 oroar uma cadeira mixta de iostrllcção primaria no
tricto do Santa Anna do Jequery, m11nioipio de Pontova.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
110 Horizonte, 27~de julho de 1909.

Mia uma cadeira mixta de instrucção primaria no logar denomi.
nado «Engenho Nogueira., municipio do Bello Horizonte

Presidente do Estado de Minas Geraes, de con(ormi.
Ida com o art. 4.° da lei n. 439, de 28 de setembro de

1006, resolve crear uma cadeira mixta de instrucçil.o pri.
aria no logar denominado cEngenb.o Nogueira., municlpio

e Bailo Horizonte.

Palacio da Prosidoncia do Estado de Minas Geraes, em
110 Horizonte, 27 de julho de 1909.
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Estevão Lette de Magalhães Pinto.

Creu uma cadeira mixta de instrucç1io primaria em Piedade
(ABylo S. Luiz), municipio de Caeta

'VENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

-367-

Crea o grupo escolar da cidade de Uberaba

DECRETO N. 2590 - DE ~9 DE JULHO DE 1909

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão LeUe de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.589 - DE29 DE .JULHODE 1909

o Presidonte do Estado do Minas Goraos, do cantor i.
dado com o 81t. 4.• da loi .439. do 28 do sotombro do 1906,
rerdve cro r uma cadoira mixta do ins'rucção primar ia
em Piedado (Asylo S. Luiz), mnnicipio do Clleté.

Falacio ~a Prollidoncia do Estado do Minas Garaos, om
Helio Horizonto, 29- do julho do W09.

O Prosidento do Estado de Minas Goraos, do conformi.
dade com o art. 4.• da 'pi n. 439, de 28 do setembro do
1906, resolvo crell!' o glu~u I soclar da cidado de Uberaba.

Falacio da PresidoDcia do Estado do Minas Geraos, om
Helio Horiz(lnte, 29 do julho do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

O Presldonto do E~tlido do MllJ3!l Geracs, do C{\DtOI
dade com o art. 4.' da loi n. 439. de 28 de setombro do 19
rosolvo croar uma cadeira miJta de 1IJstrucção primaria
c~o.v?ação do Pires •• districto de Congonhas do Campo, mu
DlClPlO do Ouro Preto.

Palacio da I'rr.sideLcia do E~ ado de Minas Gera0; liI
BeIlo Horizontl', 27 do julho de 1909. '

Crêa um grupo escolar na cidade de Campo Bello

Crêa .uma cad.eir:~ mixta de inBtrucçllo primaria na «Povoação d
Pues., dlstrICto de Congonhas do Campo, municipio de Dur
Preto.

DECRETO N. 2.588 - DE 29 DE JULHO DE 1901/

DECRETO N. 2.587 - DE 27 DE .JULHODE 1909

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão LeUe de Magalhães Ptnto.

. O Presidonte do Estado do Minas GorilaS, dil conCorm
dado com o art. 4 •• da loi n. 439, de 28 do sotom br" de I
rçsolvo crear um grupo escolar na Cidade de Campo hel,o.

Pala cio da Pre~idoncia do Estado do Minas Gcnes, e
BoIlo Horizonte, 29 de julho de 1909.
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WENCESLAUBRAZPÉREffiAGOMES.
Juscelino Barbosa.

WBNCEBLAUBRAZ PEREIRA GOMES.
Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.593- DE 30 DE JULHODE 1909

DECRETON. i.594 - DE 3 DEAGOSTO DE 1909

tabeleco a cadeira do sexo masculino do districto de N. S. da
Conceição d'Agua Limpa, municipio de Minas Novas

D. M. - 24

Approva a planta da povoação de Lambary, levantada polo respe-
ctivo Prefeito, para desapropriação dos terrenos necessarJos á.
execução das ooras de protecção ás fontes de aguas mediei.
naes da mesma povoação.

o Presidente do Estado de Minas Geraes. usando da fac
cnldade que lhe conferem as leis n. 15, de 17 de novembro
e 1891,n.373, de 17 de setembro de 1903, art. 12, o n. 467,
e 14 do setembro de 1907,art. 4.•, de accordo com os ~~ 2.8
25do art. 17 do dec. 1.777, de 30 de setembro de 1904,
vi do disposto no dec. n. 2.550, do 4 de junho do corrente

DOO, decreta a desapropriação, por utilidade publica. dos
rrenos particulares necessarios para as obras de embello.

zamento da estação de aguas de Lambary e de proto cção ás
Inas fontes mineraes, ficando, dosde já, approvada a cor-
respondente planta, levantada em 22 de julho corrente pelo
respectivo Prefeito, engenheiro Americo Werneck, que pro.

averã a desapropriaçilo, de accordo com a mesma planta
e mediante previa indemnizaçl10 aos proprietarios, fixada

igavel ou judicialmente nos termos da legislação om vigor.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Goraos, 000

110Horizonte, aos 30 do julho de 1909.

o Prosidente do Estado do Minas Goraes, de oonformi.
do com o art. 4 .• da lei n. 439, do 28 do setembro de

906, rosolve restabelecor a cadeira do soxo masculino do
'strioto de N. S. da Conceição d'AguaLimpa, municipio de. as Novas.

Palacio da Prosidoncia do Eshdo de Minas Gorae8, om
110Horizonte, 3 de. agosto de 1909.

WENCESLAUBRAZPEREIRA GOMES.

Juscelino Barbosa.
(,

O Presidente do Estado de Minas Geraes oonsiderando
quo o ColIegio Salesiano, estabelecido em Cg,choeira do
Campo, mantém um cUrso de aironomia, ministrando o en.
sino theorico e pratico de agricultura, resolve elevar a
10:000$000 a subvenção que lhe foi concedida pelo dec. n.
1.740, de 31 de agosto de 1904, ficando obrigado a acceitar
e manter 20 alumnos gratuitos, a juizo do governo, e a
snjeitar.se á fiscalizaçãe deste. a Qual será exercida por In.
termedio da directoria de agricultura, Commercio, Terras
e Colonização.

Palaeio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 30 de julho de 1909.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi.
dade com o art. 4 •• da lei n. 439, de 28 de setembro de
1906,resolve crear uma cadeira dA instrucção primaria para
o soxo masculino na cidade de Grão Mogol.

Palacio da Presidenoia do Estado de Minas Geraos, em
Bello Horizonte, 29 de julho de 1909.

Crea uma cadeira de instrucção primaria para o sexo masculino
na cidade de Grão Mogol

'WENCESLAUBRAZPBREIRAGOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.592 - DE 30 DE JULHODE 1909

DECRETON. 2.591- lJE29 DEJULHODE 1909

Eleva a 10:000$000 a subvenção concedida ao Collegio Salesiano,
estabelecido em Cachoeira do Campo



WBNCELAU BRAZPEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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WENCESLAUBRAZPEREIRAGOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.597 - DE3 DE AGOSTODE 1909

Crêa uma cadeira de iDstrucção . .na colonia de «Thcophilo üttporn1m!.urJa p~r.a. o scxo masculino", mUnIClplO destc nomc

Crêa uma canl'ira mixta de i ; ..nad( Bar II G; r nS1J~lcÇl\0 prm arla no hairro dcnomi-
(t'~. I /1111 I (Illadf' da Christlna

DF'CRET N. 2 598 - DE 3 DHAG(,~TODE 1909

O re n I Nt I M r '. G •d80 com o art 4' d I o" I I (.~, a{ ,or.l I l-
106 1 • a n n 4.Wo 028 df' Fot.mbro deoc~;~JnV!~~'O~~D~~:~~d::~ag:~x~:{~~jeÜ:~~f~t~l~~ri:f::J:

Palaclo da Presidoncia do Estado de Minas Goraes, em
B 110Horizonte, 3 de agosto de Hl09.

O PresidoDte do Estado dI' M" Gdade com o art. 4.• da lei D 439 d~n~~ d oraes, de conformi.
resolve crear uma cadeira' do j t la set?mbr!, do Hl06,
aex ma culino na colon' ThD6 rhu~IQo prl~arla para o
d de nome. c ecp 10 Ottom., mODicipio

P lacio da Presidoncia do Estado de Mi
HelIo Horizonte, 3 de agosto do 1909. nas Geraos, em

o Presidente do Estado do Minas Geraas, do conformO
dade oom o ut. 4: da lei n. 439, de 28 de setembro do 1
resolve crcar uma cadcira de lnstruoçAo primaria para o
sexo masculino no dis'ricto de Espirito Santo da forquilha
municipio do Santa Rita de Cassia.

i>alacio!da Presidencia do Eatado de Minas Geraos, e
BeIlo Horizonte, 3 de agosto de 1909.

-
WENCESLAUBRAZPEREmA GOMEI.

E&tevão Leite dê Magalhães PInto.

DECRETO N. 2.596 - DB3 DEAGOSTODE 1909

- 3'70-

WENCESLAUBRAZPERJIffiA

Estevão Leite de Magalhães

DECRETO N.[2.595 - DE3 DEAGOSTODE1909

Crêa uma cadeira de in!\,trucção primaria para o sexo masculina
no districto de Espirito Santo de Forquilha, municipio d:
Santa Rita de Casaia

o Prollidonte~do:Es'ado de Minas Geraes, de conforml
dade com o art. 4 •• da lei o. 439. de 28 de setembro d
Ul06,resolve converter em cadeira para o sexo feminino
mixta do diBtricto de Espirito Santo da Forquilha, municlpl
do~8anta Rita detCtlsia.

Pal.cio da Prosidencia do Estado de
BelIo Horizonto,~3J dotagosto do 1909.

Converte emí cadeira para o sexo fcminino a mixta do districto de
:..,dE.pirito Santo I da Forquilha, municipio de Santa Rita de

Casaia.
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DECRETO N. 2.599 - DE3 DEAGOSTODE 1909

Creu uma cadeira mixta de instrucçllo primaria na colonia
de Bom Destino, municipio de Sabará

o Prêsidente do Estado de Minas Geraes, de conformi.
dade com o artigo 4.0 da lei. n. 439. de 2~ de setembr~ de
1906. resolve crear oma cadeIra mixt!l. de Instrocção prIma.
ria na colonia de Bom Destino, mUDlcIpio de Sabará.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraas, em
Bello Horizonte, 3 de agosto de 1909.

WENCE&LÁUBRAZ PEREIRAGOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.600 - DE6 DE AGIlSTODE 1909

Abre o credito extraordinario de 50:000$000 para ~elhol'amentos
da estação hydro-mineral de Cambuqmra

o Presidente do Estado de Minas Geraes, no c,,;er?ioio
da attribuiçil.o que lhe confere o. art. 57 da ConstItmção,
resolve, do conformidade com a lei n. ~65, de 14 d~ s~tem.
bro de 1907, art. l. o n. 2, abrir o credIto e~traordma~I~ de
cincoenta contos de réis (50:000$000). destInado ao lllIOio
dos melhoramentos da estação bydro.mineral de Cambn.
quira. .

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assIm
o fará executar.

Palaeio da Presidencia do Estado de Minlls Geraes, em
Bello Horizonte, 6 de agosto de 1909.

WENCESLAUBRAZPEREIRA Gc?tlEs.

Juscelino Barbosa.
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DECRETO N. 2.601- DE 6 DE AGOSTODE 1909

Crêa na. Prefeitura de Cambuquira os logares de secretario,
procurador e fiscal

O Presidente do Estado de Minas GeraclJ, tendo em vista
a proposta feita pelo Prefeito de Cambuquira, em oftlcio de 9
de julho proximo llndo, de conformidade com o disposto no
~ lO. art. 17, do decreto n. 1.777, de 30 de dezembro de
1904, mandado observar pelo de n. 2.250, de 4 de junho ui.
timo, resolve crear na Prefeitura de Camboquira os log9res
do seoretario, proeurador e fisoal, cujos venoimentos eerão
tlxados pelo Conselho Deliberativo.

Palaoio da Presidenoia do Estado de Minas GerBes, BelIo
HorIzonte, 6 de agosto de 1909.

WENCESLAUBRAZ PEREIRA GOMES.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.602 - DE6 DE AGOSTODE 1909

Concedo permissão á Companhia do Lacticinios de Juiz do Fóra
para funccionar no Estado

o Presidente do Esiado, attendendo ao que lhe requereu
osr. dI'. Hermenegildo Rodrigues Villaoa, presidente da Com.
panhia de Laeticinios de Juiz de Fóra, resolve oonceder á.
mosma COlllpanbia permissão para funocionar no Estado.

Palacio da Presidenoia do Estado de Minas Geraes, em
BeBoHorizonte, aos 6 de agosto de }909.

WENCESLAUBRAZ PEREIRA GOMES.

Juscellno Ba,'bosa.
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D~CRETO N. 2.603 - DE7 DE AGJSTODE 1909

Abro O credito extraordinario de 300:000$000 para melhoramentos
da estaçllO hydro-minoral do Lambary

o PrMidente do Estado do Minas Garae~, no exercicio
do attrlbuiçil.o quo lhe conCero o art. 57 da C'Jllstituiçà'),
rosolve. d" conformidade com a loi n 465, de 14 de lIotom.
bro de 1905, Ilrt 1.', n. lI, abrir f) croditJ oxtraordia rio
de trezentos c.mtos de réld (30:):0003000)destina to ao proso.
guiment) dos trabalhoi! de molll.oramentos da cst8Çli.Ohydro'
ul1ncral de Lambary.

O Secretario de EstAdo dos Negocio3 das Finanças assim
o fará executar.

Palaclo da Presidencia do Estado de Minas Goraes. Bello
Horizonte, 7 de agosto de 1908.

WENCESLAUBRAZPEEIRA. GOMES.

JUSCELINOBARBOSA.

D~CRBTO N. 2.604-DE 10 DE AGOSTODE 1909

Restaboloce a cadeira mixta do districto do Nossa Senhora
da Concoiç1lo do Rio Manso, mllnicipio de Diamantina

O Pre.idente do E:ltad(} dI' MinaA G.rael1, de conformi.
dl.ldo com o art. 4.° da lei n 439. de 28 da setembro de 1906,
resol ve Ie~tabelec r a clld('ir-ll.mixta do distrlcto de Nossa
Senhol'a da Conceição d" Rio Manso muni 01pio de Dia aa.
\i:la.

Pcilaolo da p. eai lancia do E t~d,l do Minas Gerr es, em
Bo i" Hori2.o:1tc, 10 de agcsto de 1909.

WENCE-LAUBRAZPEREIRAGOMES.

Es!el'iio Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.605-DB 10 DB A.GOSTllDE1909

Crêa uma cadeira mixta de instrucçllo primaria em Lavras
Novas, municipio de Ouro Preto

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de oonformi.
dadocDID oar5.4.oda lei n. 439,de28 de setombro do 1906
rOBo[vdcrear uma oadeira mixta de instrucção primarili
em Lavras Novas, muaiclpio de Ouro Preto.

Palaoio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BailoHorizonte, 10 de julho de 1909.

WENCESLAUBRAZ.PEREffiA GOME9.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.606-DE 10 DE AGOSTODE 1909

Rest:lbolece a cadeira mixta de Chapada, mllnicipio de Ouro Preto

o Presidente do Estado de Minas Geracs, de conformi.
dado cem o art. 4, da lei n. 439, de 28 de setembro de
1006,resolve restabelecer a cadeira roida de Chapada mu.
nlclplo de Ouro Preb. I

Palacio da Presidenoia do Estado de MinasGeraell. em
BailoHorizonte, 10 de agosto de 1909. '

'VENCEnAU BRAZPEREIRA GOMEP.

K3tevão Le£te de Magalhiies Plnto.
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DECRETO N.2.607-DE 10 DB AGOElTO DE 1909

ConTerte em cadeira para o sexo feminino a mixta do districto
de Sant'Anna de Maravilhas, municipio de Pitanguy

O Presidonte do Estado de Minas Geraes, do conformidado
com o art. 4.' da lei n. 439, de 28 do Eetembro do 1906,resolve
converter om cadeira para o soxo fEminino a ILixta do d18.
tricto do Sant'Anna do Mlira1ilhas, munlcipio de Pitanguy.

Palacio da PreBidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 10 de agos~o do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GÚMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.608-DE 10 DE AGOSTO DE 1909

Converte em cadeira para o sexo feminino a mixta da cidade
de Grão Mogol, regida pela professora Maria Fl6ra Gonzaga

O Presidrnto do Estado do Minas Goraos, do conformi.
dade com o art. 4.0 da lei n. 439, de 28 do setembro do 1906,
resolvo oonverter om oadeira para o sexo fôminino a mixta
da cidade de Grão Mogol, regida pela professora Maria Fio.
ra Gonlage.

Palacio da Prosidoncia do Estido de Minas G~raes, em
BeBo Horizonte, 10 de agosto de 1909.

WENCESLAU BRAZ PBREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhãe8 Pinto.

- 377-

D,-"CRETON. ~.609-DE 10 DE AliOSTO DE 19(;9

Crêa uma cadeira para o sexo masculino no districto de Sant'Anna
de Maravilhas, municipio de Pitanguy

O Presidonte do Estado de Minas Geraes, de conformi.
dade com o art. 4.' da lei n. 439 do 28 de setembro do
1906, resolvo C1'oa uma cado ra para o sox~ !D~sculin? no
distrioto de Sant'J\nna de Maravilhas, momclplo do Pltan-
guy.

Palacio da Presidoneia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 10 do agost) de 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Esttvão Leite de Magalhãe8 Pinto.

DECRETO N. l.61O-DE 13 DE AGOSTO DE1909

Crea uma cadeira mixta de instrucção primaria na Estação
de Lafayette, cidade de Queluz

O Presidente do Estado do Minas GorBOll, do conformi-
dade com o art. 4.' da Id li. 43g, de 28 do sotembro de
1906,re~olvo crear uma oadeira mixta de instrooçll.o prima-
ria na Esteção de Lat'ayotto, cidade de Quoluz.

Palacio da Prosidoncia do Estado do Minas Geraos, em
Bello Horizonte, 13 do agosto do 1909.

WENCESLAU BRAZ PRREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto,
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DECRETO N. 2.611 - DE 17 DE AGOSTODE 1909

Suprime a cadeira do sexo masculino do districto de N. S. da Con.
ceiçllo do Turvo, municipio de Pyranga, e converte em mixUl
a do sexo feminino da mesma localidade.

O Presidente do "Rstado de Minas Geraes, de conformi.
dade com a lei n. 439, do 28 do setembro de 1906, resolve
sopprimir a cadoira do Rexo masculino do distrioto do N. S.
da Conoeição do Torvo, municipio de Pyranga, e converter
em mixta a do sexo fominino da masma localidade.

Palacio da Prasidencia do Estado de Minas Garaes em
BelIo Horizonte, 17 de Agosto de 1909.

WENCESLAUBRAZPEREIRAGOMES.

Estevão Leite de Magalhãe& Pinto.

DECRETO N. 2.612 - DE 17 DE AGOSTODE 1909

Crêa uma cadeira de Instrucçllo primaria para o sexo mascnllno
em Furtado de Campos, munlcipio de Rio Novo

o Presidente do Estado d~ Minas Goraes, de oonformi.
dado com o art. 4•• da lei n. 439 de 28 de sotembro de 190tl,
resolve crear orna cad( ira de inetrucção primaria liBra o
sexo masculino em cFurtado de CampoJ~, municipio de Rio
Novo.

Fa.Jacio da Proaidoncia do Estado de Minas Gerlos, em
BeIlo Horizt)nte, 17 de agosto de 1909.

WENCE~LAUBRAZ PEREIRA GOME.
Estevão Leite de Vagalhães Pinto.
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DECRETON. 2.613 - DE 17 DE AGOSTODE 1909

Crea um terceiro grupo escolar nesta Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraos, de conformi-
dade com o art. 4 •• da lei n. 439, de 28 de setembro de
1ll06,reso1 ve crear um terceiro grupo escolar nesta Capital.

Palacio da Presidencia do Estado de MIMS Garaes, em
BolloHorizonte, 17 de agosto de 1009.

WENCESLAUBRAZPEREIRAGOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pínto.

DECRETON. 2.614 - DE 17 DE AGOSTODE 1909

Crea uma cadeira mixta de instrucç1\Oprimaria em Bom Despacho,
municipio de S. Antonio do Monte

O Prosidonte do Estado de Minas Geraos, de contormie
d.de com o art. 4. o da loi n. 43g, do 28 de setembro d.
19011rel:olvo crear uma cadnira milita de in8trucção prima
ria ~m Bom Despacho, IDuniclpio de S. Antonio do Monte.

P"hlcio da Pro idencia do ERtado do Minas Geraes, em
Rello Horizonte, 17 de agcsto do 1909.

WBNCE:LAUBRAZ PEREIRAGOME~.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.



escolar no districto de Santo Antonio do Pequy,
municipio do Pará

WENOE&LAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Ester:ão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.617 - DE 17 M AGO&TODE 1909

WENCESLAU BRAZ PEREffiA. GOMES.

Estevão]Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.618 - DE 24 DE AGOSTO DE 1909

Crêa o grupo escolar do districto de Tombos do Carangola,
municipio de Carangola

o Presidente do Estado de Minas Goraes, de conformi.
dllde com o art. 4.' da loi n. 439, de 28 de setembro do
1906 rOEolvocrcar um Rrupo oscolar no districto de Santo
Ant~nio do Pequy, lIlunicipio do Pará.

Palacio da Prosidencia do Estado do Minas Geraos, em
BelIoHorizonte, 24 de agosto de 1909.

o Presidento do Estado do Minas Goraos, de conformi.
dade com o art. 4.° da lei n. 439, do 28 do setombro de 1906,
resolve crcar o grupo oscolar do dlstricto de Tombos do
Carangola, municipio de Carangola.

PaJacio da Presidencia do Estado de Minas Goraos, em
Bello Horizonte, 17 de agosto de HI09.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMEe.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

O Presidente do E:stado do Minas Goraos, de conformi.
dade Gom o art. 4.° da lei n. 439 de 28 do setembro do 1906,
resolve crear uma oadoira mixta de instrucçAo primaria
em Limoeiro, munieipio de Rio Novo.

Palaoio da Presidonoia do Estado do Minas Geraes, om
BeIlo Horjzonto, 17 de agosto do 1909.

DECRET@N. 2.616 -DE 17 DE AGOSTO DE 1909

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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Crêa uma cadeira mixta de instrucção primaria em Limoeiro,
municipio de Rio Novo

DECRETO N. 2.615-DE 17 DE AGOSTO DE 1909

Crea uma cadeira mixta de instrucçl10 primaoria na Fabrica do S.
Vicente, districto de Pau Grosso, municipio do Santa Luzia
do Rio das Velhas.

O Presidente do Estado de Minas 6'eraos, de conformi.
dade com o art. 4.' da loi n. 439, de 28 de setembro do
1906, resolve oroar uma cadeira mlxta de instruoçAo prima.
ria na Fabrica de S. Vioente, districto do Pau Grosso, mu.
nicipio do Sanh Luzia do Rio das Velhas.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Goraos, em
BeIlo Horizonte, 17 de agosto de 1909.
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DECRETO N. 2.619 - DB24 DE AGOSTODB 1909

Crea uma terceira cad.eira mixta de instrucçllo primaria na colonia
«Bras Fortes», nesta Capital

o Presidente do Eat do de Minas Geraes de conforml.
dade com o art. 4. o, da loi n. 439, do 28 de seielt bro de 1\)06
reso!ve crear uma terceira cadeira miIta de instrucçllo pri.

J

marla na eolonia <lBias Forte~., nesta Capital.

Palaeio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
Bello Horizonte, 24 de agosto de 1909. '

WENCEfLAUBRAZPEREIRA GOIl1IlS.

Edevão Leite de Magalhãei Pinto.

DECRETO N. 2.620 - DE 24 DEAGOSTODE 1909

Crêa uma cadeira mixta de instrucção primaria no districto
de Sant'Anna do Imbé, lJluniciplo de S. João do Caratinga

O Preeidente do Ebtado de Minas Gerlles, d#l conror i.
dade com o art. 4: d. lei n. 439, de 28 de setl'mbro do I~06
resol.ve crear uma Cf deira mixta de instrufção plimaria n
distn.cto de Sant'Anna do Imbé, municipio do S. João do
Caratmga.

Pala cio da PI esidencia do Estado de Minas Ger 08 e
BelIo Horizonte, 24 de .gosto de 1909. '

WENCEELAUBRAZ PEREIRA GOIl1E~.

E&te-,;ãoLeite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.621 - DE 24 DE AGOSTODE 1909

Crea um grupo escolar na cidade de S. João do Caratinga

O Presidente do Estado de Minas Gerae!', de conformi.
dade com art. 4.' da lei n. 439, de 28 de setembro de 1906
resolvo crear um grupo escolar na cidade de S. João do C .
ratinga.

Palaeio da Presidencia do Eatado do Minas Geraes, om«
Rello Horizonte, 24 de agosto de 1909.

WENCESLAUBRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETON. 2.622 - DE 26 DE AGOSTODE 1909

D9&igna o dia 24 de outubro do corrente anno para as elelçõcs
de um senador da Republica e de um deputado federal

O PI'esidel.to do Estado de Minas Goraes, UBando da ato
tribuição quo lhe confere o aI t. 5' da CODstituitão do Estado,
resolvo designar o dia 24 de outubro do corrente anno para
Dello se Nalizarcm as elcicõ('s de om "I'ra dor da Republica
e de um deputado pelo 7: di~tIicto eleitoral federal, m s n.
gls abcx1as pela rt'nonoia do dr. Fran<lisco Alvaro Bueno
d. Paiva e p~lo fal1ccimento elo coronel Ljndolpho Caotano
de Souea e Silva.

Pai. cio d. Prcsidencia do Estado do Minas Geraes, em
Bel1e Hrrilcnte, ~6 do agcsto de 1909.

WENCE~LAUBPAI IBREIRAGOMES.

E8tevão Leite de MagalhãlS Pínto.
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DECRETO N•. 2.623 - DE 27 DE AGO~TO DE 1909

Approva os estatutos ela Cooperativa Agricola de Guara~esia

O Prosidonte do Estado do Minas Geraos no oxercicio
da attribuição que lhe é conferida pelo art. 57 n. I. da
Constituição, considoran!lo que se acha organiza"'a de aecor.
do com a legislação foderal e com a ostadoal a Cooperativa
Agricola do Guaranosia, resolve approvar os respectivos Es-
tatutos, datadoR de 14 de junho do 1909. fioando assim re.
conhecida a associação para auterir os baneficios otftciaes
garantidos pelo Estado.

Palaeio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, om
BoBo Horizonte, 27 do ag03to de 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

JusceUno Barbosa.

DECRETO N. 2.624 - DE 27 DE AGOSTO DE 1909

Dá novas instrucções para a cobrança dos impostos sobre bagagens
ou encommendas que sahirem do Estado

o Presldentedo Estado, usando da attribuições que lhe
conlero o artigo 57 da Conlltituição Mineira e de accordo
com as leis em vigor, resolve o seguinte:

Art. 1.0 As bagagens dos viajantes que 011acompanha,
rem, contendo roupas ou objectoll do seu exclusivo uso par.
ticular, são completamente livros de qualquer imposto mio
neiro, ainda mesmo o do estatistll'a.

Art. 2.0 Os object03 do natut'l.'z'1S divorsas quo não sejam
roupas de uso dos viajantes e que forem despachados com
a denominação de-bagagens ou sncommendas-pa~arão ou
não o imposto de export~ção, respectivamente, conf01 me s
hypotheses dos segumtes paragraphos:

~ L" Quando as rospeotins malas ou volumos aprosen.
tados a despaeho, estiverem fechados () ::1ãose acharem es.
pecificados, ou não se poderem verificar ou discriminar os
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objectos do sou conteúdo, a taxa a 50 cóbr!1r será a do 50
réis por kilogramma (Dec. n. 842, de 25 d~ Julho ~o 1.895).

~ 2.0 Qoando os mesmos objectos estlvprem a vista ou
claramente c~ssiflcados e discriminados, as taxas a se co.
brarem serão as das pautas mf'ns!\cs de exportação.

~ 3.° Quando nas ditas malas ou. volumes estiverom en.
globados objectos j)lssiveis de taxas diversa!! e ,não se possa
verifioar o poso de cada um, para os respecttvos calo~los,
pagarão todos a taxa mais alta, a que algum deJles estIvor
sujeito. . t d '" 2 .~ 4.° Fica entendido que nenhum dOB_Impos os () 1:1 •

será. cobrado si os objer.tos em questão,. nao co?s~ando das
referidas pautall o tah£'l1as, nellas não tiverem Similares, ou
tambem si (orom declllrarlamen.te isento~, pugando nestes
cssos sómente a taxa de 300 réiS, denominada de - estatls-
ticu. d- . - t loArt. 3.0 Revogam-Bo as IspoSlçoes em con rar •

O Seerptario de Estado dos Nogocios das Finanças assim
o tenha entendido e o faça executar.

Palaeio da Presidencia do Estado de Minas Geraos, na cio
dade de Bello Horizonte, aos 27 d.ias de agosto de 1909,

WENCESLAU BRAZ PERJURA GOMES.

Juscelino Bar'bosa.

DECRETO N. 2.625 - DE 31 DE AUO!>TO DE 1909

Convert.eem cadoira para o sexo masculino a mixt.a.de Necessidados
do Rio do Peixe, municil'io do Entre RIOS

o Presidento do Estado de Minas Goraes, de conformi.
dade com o art. 4. ° da lei n _ 439, de 28 de setembro de
1006, resolve converter em cadeira para. o soxo .masoullno
a miXta do districto do Necessidades do RIO do POIxe, muni-
cipiode Entre Rios.

Palacio da Presidenoia do Estado de Minas Geraes, em
BelloHorizonte, 31 de agosto de 1009.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
D. 1\1.-25
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DECRETO N. 2.626 - DE 31 DE AGOtlTODE 19(9

Crea um grupo escolar na cidade de Salinas

O Presidente do Estado de Minis Geraos, dt CO~fof~~'
dado com o art. 4.' da loi n. 439. dO.~8 do setom 1'0 o ,
resolve crear um grupo escolar na CIdade do Salinas.

Palacio doi Presidencia do Estado de Minas Ganes, em
Bello Horizmtl', 31 do agosto do 1909.

\V-"NCESLAU BRAZ PERElRA GOMF.s.

Estevãó Leite de Magalhães Pinto.

D1':CRETO N. 2.627 - DE 31 DJ<:AGOõ'fODE 1909

. 'J d'd 'd' das de Mar de HeaplInhaSupprime aa cadeIra!! ISO a as. lIdMc~at . 10 de S José dos Bote-e Santa Rita do SlIpucah;y, e o UIS ,rlC .
lhos, municipio de Cabo "er~e.

WENCEELAU ÍlR.ÁZ t: EREIRA Go 8.

Estet~ão Leite de Mogalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.628 - DE \.. DE SI<:TE:liBRODE 1909

Designa o dia 15 de novembro do corrente anDO para a installaç1!o
do districto de Aglla Quonte, 1II1111icipiode Rio Pardo

O Presidonte do E~t ••do do Minlls Geraes, do conformi-
dade com o disposto no ~ 3•• do lO!t. ~.o a Im n. 375 dO 19
de sett-mbl'o du 1903, rlslolve Oel;JgulOL'o dll$ 15 do no;embro
do corl ente bnno parl$ lll, tllllla'w"U du dL~t1'IiHI.I de J\gua
Quo/lte, ruuniclpio do RIO PiaI úu, o qlJlal, pul' dOllrt:to n. :c24
do 30 do outubru d<j HlIiU, flll t:I" VIU!" á c" "gul'la do distli~cto do pu.

Palacio da Prcsidencla dJ Estado do Miaas Geraes, Bello
HoriJ.ontc, I •• do sot ruCLO ao II1U~.

\VBi"CKfL.'.U DRA<: ~ !lElRA Gl,MES.

Jü;tevão Leite de Magalhães Pinlo.

DECf<~Tu i'. 2.6dJ _. DE 7 I>E ~g1'E~n.<o DE H)OO

Commuta as penas em cujo cumJlrÍl~ento se acham 08 reus l<'loreDcio
FrancJsco vias e Maria l{o.a dos Alljos

O Prosidento do F.btbdo O iU8 G~ncs, uFando da fa.
culdade quu 11.1<,é Outul g da poJu ~ 4," du a! t. 57 da Const!-
tU1çà~ MU.lUlrlt, ro 01;0, P l-a comnn:mor •.r a glJI'iosa dltta
do hOJe, cummutllr pua 20 I nOli dl' pds o SUJlplCll li. pona
dO 3u IInnos do pri680 qUtl lÔrlt concomnado o l'eu Floroa.
cio ilrltncibCO DIas, pelo JU( y da cumal'ca do Ido ~ovo, om
23 de julno do 191,0, 6 em 14 annos do prit>Ao simples a de
19 annOl! e 9 mozos a q 10 lôra cond"mn~da li. I é Maria
Rala dos Anjo!!, polo jury de ritanguy,om 19 de dezombro
de 1899.

Pa!acio da Presidencla do E.tado dt' Minas Gera03, om
Bollo Mo! izonto, 7 de sete UI bro de 19U9.

El'iCE,LAU 13nA~ PElU.lRA GOMES.

E&tev4o Lei.te de Magalhãea Pinto,
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DECRETO N. 2.630 - DE 7 DE SETEMllRODE 1909

Indulta praçassda Brigada Policial

O Presidente do E'tado de MinaR Geraes. uRAndo da ato
tribuição que Ih'" é conf<lrida pelo ~ 4.• do art. 57 tia Constl.
tUição, resolve indultar das penss a qUI\ eRU? sujeitaR. por
crime de deRerção. aR seguintes praças da Brlgad" PoliciaI:
Augusto do Nascimento. Alvaro Rodrigues Vasques. Re~l.
naldo JO'é de Oliveira. ThomAZ Ferreira dos Santo!!, Do.
mingos Gerllltfo de Sousa. Moysés Antonio de Macedo. Salva.
dor Nunes Vianna, Geraldo João da Silva, João CHIos da
Silva Cavadas. Trajl\no Rocha. Manoel Martins Alves de
Deus. Clarimundo Dam8sio Dias e Manool Joaquim Lopos
dos Santos.

Palaoio da PreFidpncia do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 7 de setembro de 1909.

\VBNCESLAUBRAZPBREIRAGOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N.-2.631:- DE 9 D'e SETEMBRODE Hl09

Approva o Recordo provisorio celebrado entre os govornos de. S.
Paulo e Minas Geraes, para flscali7.açi'loe arrecadaçllo .dos Im.
postos mineiros sobre o café exportacio por Santos. ate que 10
resolva a controversia entre os dois Estados.

O PrllRldpnUl do ERtado de MinaR GoraPll, ullllndo da fa.
culdllde que lhe conlHe o art. 57 da Con~1ituição eRtadoal.
reRclve approvar o acoordo provlForio celebrado, em 4 do
corre(1tp. eDtro os governos de S. Paulo e Minas G(lraeR.
para fiRcaJlzaçlo e arrecadaçl!o dos impolltoR mineirC's (H 1/2%
e 3 francos oaro por sscca) sobrA o café de prcducção do
Estado do Minas. exportado por Santos. accordo que com
este baixa, firmado peJo dr. Olavo Egydio de Sousa Aranha,
por parto do Estado do 8. Panlo. e pelo dr. Tbeopbilo Ri.
beiro, por parte do Estado de Minas Geraes.
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O mesmo acoordo entrará logo em vigor, para ser exe.
cutado na forma das instrucções. que (m seus turmos torem
expedidas pelo Secretario das Finanças deste Estado e pelo
governo de S. Paulo.

Palac;o da Presidencia, em B•.l1o Horizcnte,9 de setem.
bro del9u9.

WENCESLAUBRAZ PEREIRAGOMES.

Juscelino Barbosa.

ACCORDOA QUE SE REFERE o PRESENTEDKORETO

Aos quatro dias do mpz do setembro de mil novecentos
e novo. na sala tia Secrel,aria 110E8ta 10 do~ N.-gocios da Fa.
zenda, ne.la dda,t, do S Paul", cllpit I d" E,ta,to do me,HOO
nOID!',reuoidO,i o~ reprl'scotantoll dos E tado~ do Mlna~ e S.
Paulo. dllvidc$monto auctorlzad"s polos pre.identes dus mes.
mos Ebtados. sendo: por plSrtll do S. P"ulo, o dr. ulavo Egy.
dio de Souza Ar,H,hlt, Eecretllrio dos negocins da fl'lIzendli. e
pelo E,tado tio Mina~ Gorae~, o dr. Theophl10 Ribeiro, dire.
ctor da fiscalizacão do meRmo E~hdo. o verificadas as res.
pectivas auctorizações conf,'ridas a cada um, accordaram
nas seguintes bases:

Clausula 1.&

O Egtado de 8. Paulo fica exclusi vamente encarrogado
de arrecadar, pela sua Recobedoria eshbelecida na cidade
de Santos. o imposto total de exportação e a sobre.taxa de
3 francos. a que em virtude das leis mineiras estiverem
BUjeitosos cafés produzidos naquelle Estado que são expor-
bdos pelo porto de Santos.

Clausula 2.•

o Estado de Minas Goraes, emqu8nto outra interpreta-
ção não tor dada pelo poder competente. e comquanto con.
sidere inconstitucional a interpretação dada pelo Estado de
S. Paulo ao art. 2,0 da lei federal n. 1.185. de 11 de junho
de 1904, pela qual o Estado de S. Paulo considora incoroo-
rados á. sua riqueza os catés provenientes de Minas Geraes
que, remettidos para a praça de Santos, alli são negociados
o caldeados com outros, para formação dOlo typos usuae~
daquel1a praça, no intuito do conciliar, no momento actuul.
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os interJ~sos do~ do's ~\tat{ IS o d'l. I..vou"a M.in)ira admilto
00. o .medida p ovisarla. quo o E8ta io rla S!o ll.ul~ arroca:
do 0< Impo to~ do oxport .;â') o a ~ohr'.'tax'l, dllcrlHa ios pela
S~ll. I,'g'sla(;ão, !1oorlJ oiS c.fé; quo jul a iocorpor"dos a ijua
rlquoz4, ont!'og,n,io au Too oU"O M oelro a imp ,rtanoia cor.
reS;lOn ionte a 8 1/2 °10 a1.I)l}lore,n, oâlollladoil pela pauta do
S1tnt~R, e a sobro.t~xa .to 3 fCdncus, ostattli la ua legislllção
MlDe~ra, oblleL'vando ~e o procosso indioado nas clausulas
ill'gulOtep.

Clausula ~ "

A. liq ..id.ação deste ~mp,)~to será. feita no m2Z seguinte
a() da oxpedll;áo da~ g,ll,s e ontro Oi Th~sauros do Minas
Ge.raos oS. Pau!o, modi'into apr 'llentaçlio, pel.) Tbo ouro Mi.
nelro:. rfo Ilma VIa da~ guias q uanti tati v:,-s fornecidas pelas
oSt~ÇOOl lisca(ls MlD(JI"as, d JVld:tmont.) vila tas por parto de
São Pllula,

Clamula 4."

As gula~ qlluntita1ivas ~er'll.o pIos ag:mtos fioao~ minei'
ros expedi i a~ em 3 vias. uma das quas sor á ontre~ue á parte.
outra remottl la ao TUlsouro de São Paulo o outra ao The'
souro,do Minas Ger"es,

Clausula 5.&

~ p im~ira via, oDtro~uo ao portidor d) café. sorá,
de~OIs dO vIsatfa. por p. rt 1 do S, Pã ulo, apreso ntada ao
agonto da ostação do emh~rq le, quo a enviará ao Tooaouro
/lc S. Palll~. <1oplis lo lônç ••la na faatu"a, quo llc:'lDpanba
a meroadorla, a nota du P"oco loneia, .

Cliusula 6,"

Das outras duas vias. rlopoi~ do competentemonto vi.
sa.la,. P. li' pa' to do S. I~ ulo. será. uma en visd l polo fisco
"linCHO ao Thosou'o dJ S. P.IU!O o I!utr.l sorá. ro l\etti:la o
The~ouro do Mims.

CluÚ8ulu 7."

• As dua~ '1'&S d,' quo t at! a ol:Ju-u!a preced,nte fOI'Ao
llJlres. ntadas ao visto d. 3/?'Inttl lis J,l'pauli~t!l pelo fi-co
mlnoiro.A POI' olla SO'Ll á , I qui aç~o de quo trata a cl&u.
~uJa tercoird.
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Chumla 8.-

NJ.s ost IÇÕOSdo estradas de forro sHu -,d lS nas divisas
dJsdois E.tntosou naJllU,l.i imm)dia;õi)s até 6 kilomotros,
Oil proprios ch(J( 8 das mta.ões tias ostradils serão oompe-
tontos para o visto, do' lI) quo j u~~() -1 111 QlI.o haja QlQ
l1gente n.cal paqUsta,

Clausula 9.&

N lS esta.ões de estradas ,lo fdrro, sita das om territo.
rio mineiro, sllrão os !tuias expedi tas pelos praprios chefes
das estações, fican to a prirneirll via 0111 poder da parte, e
a~ outras d'las, indap)nd)nte do visto do !lscal paulista,
terão o dostino estllholeoido na clausula soxta: e omquanto
durar o aocordo entro o govorno do Minas Goraes o a Com-
panhia Mjgyana tia ostr!ld!l!\ do forro, o()n~iderar.so.ão como
pJ:píldldas por agdntos fisoaes minoiros, a~ guias oxpodidas
ou vIsadas polos respecti vos oheCes do esto ÇÕ'.ls.

Clausula 10.&

. ~s primoiras vi~s das guias qU) aoompanh ,ro'D os cafés
mlOalro', quando entroguos pela parto. devorão Bor arreca.
daltas pelos ohefes das estações o rom,)ttil1as ao Thosouro
do) Sil.o Paulo, sal V'Oo caso d4 olausula pro,)odonte.

Ch•.usula 11.&

011 ohotos de ostaçõos o agentes t1.aoaos paulistas só po.
d Jrão r~cusar o visto nas gulas mineiras, doclarando no
verso a I'bZlto de o fazorQm j e om oaso algum silrá motivo
para tanto o fll.Ctll da nã) havor li. parto exhibido a primei-
ra via da guia, devendo o agonte paulista na fr 'nteirA to.
mar as necossarias not!ls na p Issag<Jm do café, atim de não
Ror embaraçado por fSt.'1 motivo o vi,io nas guias quo lhe
rorem aprosontatas pelo fisco minoiro.

Clausula 12."

Quando o café vior em côco ou om caoqu'nha, i~so docla-
rarão 09 ~gontetl fi lCllOS mineiros na~ guias, atim de sorom
estas Iiqui(ladus oom a reducção (lo 30 °I. no peRO, para o café
em cÔco,~o 16 0/., para o cbfe em cabqninha. Na C.lta do do.
claração da qu.lil1ade do café polo agonte mi[ eiro, o agen-
te paull.sta p')~orá f.zol-o nu vorso da guia, na accapillo de
viEal.a.



Clat:sula 20."

As guias de que tI'llta o presente I1coordo perdem o seu
valor, si não forem apresentadas pelo sou possuidor dentro
do pra zo de 3 mezos.

Olavo]Egydio de Souza A1'anha.

Theophil(J Ribeiro.

Clausula Ill,"

Clausula 19."

Clam.nla 21."
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o presente accordo vigorará desde a data da sua appro-
vaçA? por decroto dos governos, acoordantes e em quanta
conVlOraOBmesmos governos, EU podon10 Bel' denunciado
com aviso previo de 90 dias.

As partes aocordantes se obrigam a deolarar suspensos,
para todos os r.!reitoB, emquanto durar o presente accordo
o vigor de quaesquer contractoB que por vontura tenham ~
quo sfjam contrarios ao presente aocordo.

Da que, para constar, foi lavrado o presente termo em
duplicata, que vae assignado peloB representantes dos Esta.
d08aocordantcs acima declarados.

o Govorno do Estado de Minas Geraes providenciará
para quo as guias sejam expedidas sem emendas, rasuras
ou OUtro vicio que p:.mba om duvida a sua legitimidade ou
interpretação dos seus dizeres, sondo recusadas as que estio
verew nestas condições, salvo o caso do terem Sido taes
irregularidades devidamente resalvadaB.

Clausula 16."

o Estado de São Paulo floa exonerado de qualquer res-
ponsabilidade na liquidação do Rua~ contas com o E~tado de
Minas Geraes. si dontro do praz;) de soiK moza~, oontados da
data de cada liquidaçã). a SeCI'otlnia de Finanças do Es'
tado do Minas (jl'raes nada roc1' mar.

Clausula 17."

Clausula 15.'

Clausula 14."

A importanoia que for sondo liquidada a favor do Es'
tado de Minas Geraes será pelo E~tado de S. Paulo entro'
gue ao baneo que for indicado pelo governo de Minas Oe:
raes, deduzida a oommis~ão que as Leis Paulistas concedem
la pessoal da reoebedoria do Santos pela arrecadação dos
direitos de exportação e da sobre taxa, e que presentomon.
te é de I "lo.
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Clausula 13."

o café romottldo para Santos o que o Estado de 8. Paulo
considera-em transito - será despachado pela recebedol'Ía
de Santos medianto pagam~:mto apenas dos impostos tu:adoB
polas Lois Minoira s.

Log~ que for assignado o pril~ento accordo, o Thesouro
do Estado do S. Paulo promoverá a entrega ao Estado do
Minas Geraes do saldo que se liquidat' a favor del1o, pro-
veniente das guias de café mineiro, expodidas anteriormen.
te ao presente accordo e que nào tenham sido apresentadas
a despacho até a pre!ento data, bem como das que poste.
riormente a rererida data' sejam trazidas a despacho oto.
nnam ~ido emittidas anteriormente li data em que o impos-
to começou a ser intogralmente cabraio na fronteira. per'
dendo inteiramento o seu valor as guias que não fo~om
apresentadaq até 31 de dezembro do prosento anno.

. O Thesouro do I~stado c111 s~o Panlo f<lcultariLao ThoSOQ'
1'0 do /';stado do Minas O(l['ao~. (lU ao ~cu reprosontante, as
ioformaçõos e a ftR~aliz'l.çãoque ferem nrcossarias para oxe-
cução do prep.ente accor:1u.
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Instrucções para execução do accordo provisorio cele-
brado, em 4 do corrente mez de setembro, entre
os governos de S. Paulo e Minas Geraes, para ar-
recadação dos impostos mineiro~ obr~ Q cq.fée~.
portado por Santo~,

CAf'ITULO I

Doe IMPOSTOS

Art. 1.. Do.i toda fi qus.lquer partida de café miDeiro
dl'stinada á cidade de S8DtoS OUá Clipilal Federal. Denhum
impmto sorá d'ora em deaDtp, oobrado Da froDteira, sondo
a totalidade dos impostes devidos (8 1/2 '/. ad valorem e tros
francos, ouro, por ~Il.CC&),arreoadada 'pela' Reeebedoria do
Santos, ou Reeebcdoria de MiDao no Rio do Jllneiro.
o .Art. 2.0 De toda c qualquer partida de caté mineiro
que teDha des\ino dlvorsu dos decllHados DO artigo proco.
dEnte. oobrar.se á a tote.lidade dos impostos do MiDas (8 1/2.1'
ad valorem e 3 fraDcos, ouro, por Olieca) Das est~çõ20 tIseaos
da fronteira ou quando anteo não tenha o oliCépassado por
alguma o~tacão tIooal, nas eRtaçõeo de estradas do forro,
em que se~ vcrilicar o embal que.

CAPITULO 11

DAS GUIAS

"rt 3.' Para cada partida de café df'stinado a S&nto8
00 á Ca~ital Federal, do que. DOSteImos do lutlgo \,', no.
nhum imposto se 1l1l1{IlráDa frl Dtoirf, oxpedir-fc-á guia em
tres vias, (além do talão que fioa no caderno), destinadas a
prova da prof'rdeDo'a o quantidado da meroadoria e ao con.
sequente ajusto do ('ontas eDtre (S thesouros dos dois Esta.
dos, seDdo tllEs guias expedidas pOIORagrntoB t!scaf s minei.
ros ou;-qmndo o café nao trnha, IIDtes, pa~sado em alguma
cstação !lsca I do Estalfo,- pElos agentes ou Chl teo de esta.
ÇÕffl de (stladas de fdTo.

~ 1.' AS guiss de quo trata o prHonte altigo F(lllio rI.
tTllbi.hs do clIdrln' s fornecido" J.ola S(CI etllIll1 das FUlan.
C8~, devidamfnte ehbDcelladas n08 pontos de ligação dss
dhersas 'ills. de m(;do quI' a I'bancolh, figure em plute em
oada uma das vias.

~ 2. A pJimdra via de cada guia lXpodida Ierá entro.
gue ao conductor do café, para ser apreseDtada ao chOlOda
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~st~.;ão do embarque. que a arrooadará para remetter, devi.
~ lIIeote visada por parto do S. P~ulo, ao tht'souro lIo mesmo
(;;;t•.lo (cl.usulli 5.& do llccordcl).

~ 3.' O agooto fisasl mineiro que houver oxperUdo as
guia, d lpr,ill do ontregar a 1.& via ao portador do oafé,
I'~com ODIlln'lo lhe que, por MUI voz, a ontrogue ao chefe
d. estacão do omb4r lur, apresont.lrá ao outras dUiS vias
(ti e 3.") ao cviolo. do lIg~nte liscal de 8. Paulo ou do oheCe
da estllQão. rem6ttendo, depois, a 2.& via ao inspeotor do
thesouro do Est,do '10 S. Paulo c a 3.& ao iDspector do The.
SOllt'Odo MinalJ.

~ 4' Os chefes de o~tIIçõeB, que fizerem despacho de
café ineiro destinado ao traDsporto do outras estradas,lan.
Cblão D fictn"a que ae, mpanhllr a meroadoria a nota da
proco:!CDoil (c, fé mineiro). de modo que Da estação do des.
Im) tique oOlJstl1ndoa origem do c. fé.

li 5.' Nas ostaçõ98 do estradas de ferro, situadas na di.
vi-a dos dois [!;sta10~ ou em 8uas imlDoJillçõe8, até" dis-
t ocia do seis kilomotros, Oll proprioo chefes das ostAções
dasestr.ldas são competenteR para u cvi~to~ desde que junto
dali. não h:&ja um Hg'nto tI~cal paulista.

~ 6. o Nal:lost.cõei de etltradas do ferro situadas deDtro
dotorritorio minoiro sorilo as guias expodidas pelou proprioo
Dh~f,HdlJ.s o,t~cões. qUlOdo o caré já não estoja ooberto
lllJm gui 1 ex ,JOditil por agEn~o-fiscal do Eitaclo do Minas, por
t~r, antes. passado om alguma ostução fisoal mineira. Si o
o.fé já 03tivor ooberto por guias mineiras, Da fórma acima
deolarada, nas mesmaq guias lançar o seu cvisto~ 08 respe.
otivos cheros da OStil.çõOIl.

~ 7.' N I caso do paragrapho precodente, a p. imeira via
da guia será eDtregue ao portador do oafé e as outras duas,
Indopendontemento do cvisto~ de agentu-fiscal paulista, to.
rIo o destiDo estabelecl10 no ~ 3 . do art. 3.', Isto é, uma
~nrá.r' mettida ao iDspoctor do thesouro do Estado de S.
Paul, o 01ltr<l ao iD'peetor do tho~ouro de MiDI!cl.

~ 8.0 Em q']u/quer CRSO, e,tqllllDto durar o aocordo ontre
ogo~~rn) do Miuli' Ger o~ o a Ct>mpaDtlia M"gyan8 do Es.
tl'l1dss do Ferr . cODsiclorn-so.ão oomo expo(tidls por agon-

R tlseaes mineiros e in,lopondontotl do evisto. do ageDtos
P ulistaR as guills expedi tus ou visadas polos rospectivos
h rol8 de rst~ ÇÕOF.

li g. o Ai primeirJs viaR das guiaR quo acompanharem
(' rafés miHiros serã", q'JaDclo apresentlilfas pelos porta.
dor~1I,la morcad(lrill, urro"hda I&Spolos chefes das e~taçõo8

f"metti.illR 80 Tn08luro de São Puula. ~alvo quando, no
li o dt> ~ 7., C rJm a~ guias expodidas pel s proprios che.

r s das estaçõos, oaso om que as p im~ir~s vias tIcarão em
poder da parte.

~ 10. O~ chefes do o~ta.ões e Ilg')Dtes 6seaes paulistas
6 p .dt>rão reCUS'lr o «vido. na I gUi"s mineiras. duclar'an.
do, no vorso, a razão de o fazerem; em C1SOalgum, p'Jderá
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a falta de exhibição da L& via da guia servir de motivo
para recusa do c visto ••

~ lI. Quando o café sahir em côoo ou em oasquinha,
isso mesmo declararão nas guias os agentes fisoaes minei.
ros que as expediren., afim de serem as mesmas guias Iiqul.
dadas com a reduoção de 30 % no peso, ,ara o C1dé em
côco, e de 16 % para o oafé em casquinha. Neste oaso,
quando o 8gente fisolll mineiro deixar de fazer a devida de.
claração, o agente paulista poderá tazel-a' no verso da guia,
por oocasião de villlll-a, cumprindo ao agente fiscal mineiro
representar immediatamente, á Secretaria das Finanças, com
fundamentoo e poosiveis provas, contra a declaração que for
indevida.

~ 12. As duas vils (2.&e 3.&)que devem Ber visadas pelos
agentes fiscaes paullstao 00 pelos chffes de estações nos ter.
mos dos ~~ 3:, 5.' e 6:, serão pelos agentes tlscaes mlnciros
dadas ao c vibto. do agente tlscal paulista ou chete de csta.
ção com a posslvel pontualidade, sendo a apresentação diaria.
mente feita quando haja agente fiscal do ~stado de S. Paulo
junto da estação fiscal mineira ou estação da estrada de
terra que expl'dir a guia.

~ 13. Quando o agente.fisoal paulista a quem comllote
o c visto. residir ou estiver fóra da localidllde, até 6 kilo.
metros, as guias poderão ser levadas ao visto semanal 00
quinzenalml'nto.

~ 14. Quando em algum ponto auxiliar não houver
agente-fiscal paulista ou chefe da estaçll.o da estrada de
ferro até a distantancia de 6 ldlometros, e estando a rece.
bedoria cu ponto fiscal (sMe) collocada cm localidade onde
haja quem, nos termos do accordo e destas Iostrucções,
possa lançar o c visto. por parte de S. Paulo, poderá o ad.
ministrador ou vigia-fiscal accordar com o agente.fiscal
paulista para flue as guias sejam por elle visadas na sMe,
do dia 3 ao dia 7 de cada mez, para o que todas as estaçõel
fiscaes subordinadas entregarão as guias nas sMes respectl.
vas até o dia 3, ás 4 horas da tarde.

~ 15. Quando, no caso do paragrapho precedente, o agen.
te.fisoal paulista se recusar ao accordo, o agente fiscal,ml.
neiro representará urgentemente, com todos os esclareci
mentos, á Socretaria das Finanças, afim de que e~ta peça
ao governo de S. Paulo para nomear agente que pormanoçl
á distancia nanca maior de 6 kllometros.

~ 16. Quanto ás guias expodidas pelas ostações das es.
tradas do ferro Central, Muzambinho, Minas o Rio e Sapo.
cahy, o governo de S. Paalo terá de determiDllr quem as
deve visllr nos termos do accordo e das presontes Instru.
cções, sem prejuizo deR conveniencias das partes e do fisco
mineiro, o que se communicará, por telegrllmmap, ás ditaI
estradas.

~ 17. Oa exactores mineiros terão inteiro cuidado para
que as gulas expedidas não contenham emendas, rasuras
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00 causa quo ponha em duvida a sua le~itimldade, porque
Berlloobrigados a indemnisar o Thosouro do E9tado das imo
portancias das guias que, por essos vioios, venham a ser re-
Caiadas.

No caso do so verificar em onda ou entrelinha, o onctor
rssalvará no alto ou embaixo da guia, escrevendo: c vale a
emenda (ou a entrelinha), que diz.: (transcreva-se o que
lôr}; essa rectificação será rubricada pelo exactor.

~ 18. 03 cadernos do guias (t600s ou talões) irão sendo
pontualmente reoolhidos á Seoretarla, ao passo que sc forem
esgotando, incorrendo na multa de 50U$000 a 1:000$000, além
das penls criminaes que couberem no caso, os exaotores
queforem culpados do extravio de algum.

CAPITULO 111

DOS CAFÉ9 DESTINADOS A' CAPITAL FEDERAL

Art. 4.° Para cada partidll. de café destinado á Capital
Federal serlio tambem expedidas guias em tres vias, sendo
a primeira entre Rue á parte, a 2 .• remettida á Secretaria
das Flnanqas e a 3.& enviada á Rocebedoria de Minas (Rua
General Camara,4, Rio de JanoiN), mas neste caso nlio de.
peodem as guias de c visto,. algum.

~ 1.° A Recebedoria de Minas fisoalizará oom rigoroso
ooldadoa eftectlva entrada dos aaf{H oonstantes dessas guias,
á Seoretaria das Finanças ropresentanJo urgentemente
qoando se verificar desvio do alguma partida, afim de quo
lejam tomadas ali devidas providenoias.

~ 2.0 Si S9 verifioar oaso de desvio de algoma partida
decafé que tenha sido falsamente dada como oom destino á
Capitalltederal, poderá o governo de Minas mandar suspen-
der a faculdade de ir a merclIliorla feM pa!l'sr o imposto,
determinando que sejam pagas toda8 as taxas (8 1/2 % c ad.
vaiarem. e 3 trancas, 001'0, por s cca) sempre que o oaté
nio so destine a Santos.

~ 3.° Fioa subentendido que a llrovidencia constante do
paragrapho precedente não se refere ao caso de ser o café
dir~ctamente dFspaohado para a Capital Federal em estacA0
daEstrada de Ferro Central ou em outra, despaoho direoto,
qQOcom ella tenha trafego mutuo.

CAPITULO IV

DE OUTROS GENEROS

Art. 5.° O imposto de outras quaesquor meroadorias
lontinuará, oomo até aqui, a•••sor oobrado totalmente na fron.
\eIra, de accordo com as pautas monsaes.
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CAPITULO V

DIePOSXçõES OERAEa

Art. 6,' As gulas eHediJas pelAs Estrad:J.s de Ferro po-
derão sor om papel cal'bono, miS sempro em tros vias.

~ 1.' Os cadernos dossaB guiJs poderl1 I seL' mln str dl1s
polas proprias ostradas, que, om b,lan 10tOS, so credita-ih
pelo r03pe!ltlvo custo.

~ 2: P"ra as guiaR a cargo das estrabs dd r r~ll n\o
ba neeos3idade de provio ehllncoll.iment" n~ 8tlCrlHarla, de.
vendo sor chaneeUildas as tcJrcaira I vias, sempro quo, tunda
surgiílo alguMa üuvi1a na IiquiíliÇA.Ocom o th)s'JurJ di S,
P"ulo, tonham a~ maS111R de ser coaf,'ont<1dll.s COM as se.
gundas vias remettld4s áq ueUa thosol1r),

A:rt. 7.' E(])quanto o glverno da Mmas jul~ar convenien-
te; manterá om Santos U'D encarregal10 do auxiliar a t1lr.ll'
lização do serviço de que tratam as presentes instruC~Õ<lF,

~ I: Esse encarregado, quo terá o titulo de cll'ltlcal a.u
xlliau, receberá todos os avisos de chog ••da de café mini .
trados pela c São Pdulo Rai1way. o os Irá cath~logandô
cuidadosamentc, de modo que, em caso de qualqu3r dUVldll,
possa ministrar promptas inrormaçõtls quá auxlllám a veri.
ficação da procedoncit& de qualquer partIda do café, som
que, eomtudo, possa o~se eumo sor julgado) impreseindivll,

~ 2,' O tlscal aux,ltar, \mmediataDlrnto sUl1orJlna'\o ao
lIscal ambulante da 25." circumscripção, COIlJáste ~e corres.
ponderá, miDlstrandJ-Ino todas us IDformaçõilà o Íl~clarcc:.
mentos sobro o serviÇJ r, ao me~mo t~roPO, pedindo-lhe as
instrucções de qua p rCCIS!lr,

~::l•. Em virtutie d 1 clliusul & 17." do aCJordó de 4 de ~~.
tembro, poderá o fiiClll auxilít&r req aisitar do director dá
Recebedoria do Santos as in(llrmações e providoncias quo
so tornarem precisas, no que Be haverá com inteira parei
monia.

~ 4.. Sempre que a SecrctbTia julgar de conVênio nels,
poderá o fisoal aUXIliar scr commissionada para serviço d
fi:ieaJizlção da Cronteira f u outro, caso ám que luo sorá.
abonada a necessarla diaria •.

~ 5.' Doade que !le torne desnecessaria a permanencia
do fisoal auxiliar em Santos, ficartl supprlmido o eargl) rO~-
peolivo,

Art. 8.' Ás presentes iD6true~ões entrarlo em execuçllo
em cada e~tação tlscal ou e~tação de estradas dá Cerro, desde
que a meEma e~taçllo est('ja munida das guias impressas; e
antes disto, nenhuma partida de oi Cé podei á seguir sem o
,Jlaasmento integral de todas 8S taxas (8 1/2 e 3 Cr.)
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Art. 9,' Os administre.dores do reeebcdoria e vigias fis.
caes da zona do sul do Estado, desde qUá, na fórma do ar.
ligo precedento, tenha, nas respectiv2s ('btações tlsoaeB, en.
trado em cx~cuçào o accordo celebrado entro os govornos
de S. Paulo o Min s Gerars, obM'Tvalão !lS srguintes regras
quanto ás vantagons que Ibes dl:Vêm ser abonadas:

1." Os administ~adores de R~c~b 3doria 1 continuarão,
como l.Ité f go a, a deduzir em balenc~tell as rl sjlecthas
gratificações, e os vigias tlsusos coutinuQ,1ão, da mesm •. fór.
ma, a dcduzir (lUroceber 01 medIDOS vcn)imentos até agora
em vigor.

2," Deduzirão, egualmenie, a porcentagem a que, até
8~úra, têm tido direito, mas Eómente sobre os impostos
ell'llctlvdmenta arrecadado~. m.d .• yOdendo deduzir quanto
80Scafés dcstlnados a Santos e ti Capital Federlll.

3," Pelo trabalho da rxpediçAo das guias de que tratam
18 presentes lnstrucções, llu.~hell,áabcolldll, na ::5ccrehtia,
DO acto da liquidação do b.lanct'te, um!'. grlltiflcllção pro.
porcional á importancia tol111aos impoEtos rellltiv,s ás mes.
mas gulas, devendo a por centagem Str arbitrada pelo So.
cretario das Fin8n~as, que, a seu juizo, a alterará,

4," Da porcontagem arbitr ada, na. lÓJon,ada regra preeá-
dentc, dcdU2.kac-á um terço, quo (orá dlstribuido pelos vi,
gias auxiliara!', proporcirDalmento á irl'portaneia tetal das
guias que cad. um houver expedido, vbotagom quo sorá
abonada s('m pujuil:o das gratitlcllções Bctualm('nte ('m
vigor.

5," O tomador de conta m(.mal Il'V3ntarâ. a demon&tra.
çAodas porcont8gens r~feridas nos par~grllpbos precoden-
les, expedindo so immoaiatamonto ordoru ~ara 08 devidos
pagamentos,

Art, 10. Com as estradas de (err o (11.1 á a Secretaria
aceordo eFpecill1 sobro as v8Dtr gens pela eJJ.iedlção dali
gulas.

Art. lI. Quaeequer duvidas qU(\, p<.rv£'utuIB surjam na
OIccução das pros( nt( e JDstr ucções ~Ol Ao removidas pc.r
ordenscirculares o decit õcs da ::5ecretarl a.

Bello Horiz(lnte, 9 de Iltfmbro do IQ09.- O secretario dali
Finança!', Juscelíno Barbosa.



BXercicio de :1909

Credito
60:000$000

60:037$649

35:400$533

Debito

14:561$818
------
110:000$000

WBNCESLAUBRAZPBREIRAGOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.n. M.-26

DECRETO N. 2.634 - DE 21 DE ~ETEMBRODE 1909

Credito necessario ••••••••••••.• 60:000$000
50:000$000
------

110:000$000 110:000$000
5." Secção da Secretaria des Finança!', 4 de setem bro

de 1909. - Jesé M. de Araujo VaIl9.-João Leal.

Crou uma cadeira mixta .d.o . instrucção primaria:em Barra Mansa.
mumclplO de l\1uzambinho

Verba do orçamento •••.•••••••
Importancia despendida té esta

data ••......•.•••••••••.•••
Despesa a pagar a d i verso s,

constantes do 114 processos
de que j[t tem conhecimento
a secção r, ••••••••••••••••••

Importancia que esta secção jul.
ga neceasaria para pagamen-
to de despesas que devom
correr por conta desta verba
até 31 do dezembro foturo.

o Presidente ~o Estado de Minas GeraM' de conformi.
dado com o art. 4. da le~ D. 439, de 28 de sotembro de 1906
resolve crear uma cadoIJa mlxta de iLstrucção primarl~
em Barra MaDsa, lLuniclpio do Muzambinho.

P~lacio da PrcsidoDcia do Estado do Minas Gcr' CP cm
Bello Horizonte, 21 de EctfmbJ o de 1909. G ,

Domonstraoã~ da desposa feita e a fazer.se por conta da
vorba cExerclcios findos), da lei n. 486 de J2 de Eetembro
do 1908, para pedido de credito supple~entar ao governo:

O Presidente do Estado de Minas Goraos, no exercício
da attribuição quo Ibe é conftlrldll pelo art. 57 n. I da Consti.
tuiçl1o, oonsiderllndo que se acha or~anizada de accordo
com a legislacão federal e estadull1 a Cooperativa Agrlcola
cUnião Sanjoanense), de S. João Nepomucono de Lavras, re.
solve approvar os ostatutos respectivos, datados de 23 de
agosto de 1909,fioando, assim, reconhecida aassoolaçll.o, pari
auferir os beneficios otftciacs ~aran\idos pelo Estado.

Palacio da Presidonoia do Estado de Minas
BelIo Horizonte, 10 de setembro do 1909.

Abre um credito supplementar de 50:000"'000 á rubrica do n. XIV
do A 2.', do art. 4.' da lei de orçamento n. 486, de 12 de setem.
bro de 1908.

DECRETO N. 2.633 - DK Ii DE SBTEl\IBRODE 1909

WENCE~LAOBRAZ PEREIRAOCl\u:e.

Ju&celino Barbo&a.

WENCESLAUBRAZPEREIRA.GOMES.

lUlcelino Barbosa.

DECRETO N. 2.632 - DE 10 DE SETEMBRODE 1909
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Approva os estatutos da Cooperativa Agricola .União Sanjoanense.

O Presidente do Eatido de Minas Geraos, tendo em vista
a demonstração que a oste aoompanha o que lhe foi pre.
sente pelo Secretario de Estado dos Negocios das Pinanc8P,
resolve, usando da auctorização contida no art. 5,' da lei n.
486, aoima oitada, abrir um credito supplementar de ain.
ooenta oontos de réis (50;000. 000), á. rubrica cExercícios fin.
dos) da aIludida lei.

PaJacio da Presidencia do Estado de Minas GCri,es, em
Bello Horizonte, 11 de setembro de 1909.
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DECRETO N. 2.635- DE 21 DE SETEMBRO DE 1909

Crêa uma cadeira midade instrucção pl'ima~ia em Malhada Donita,
municipio do Pa~acatll

o Presidente do Estado de Minas Geraas de conforml.
dade com o art. 4.' da lei n. 439 de 28 de Betemb~o de. 1906,
resol'1'e crear uma oalleira mixta de iD~trucção prImarIa em
Malhada Bonita, municipio_ de Paracatu.

Palacio da Pr('sidencia do Estado de Minas Gera~s'lom
Bello~ Horizonte, 21 do llotembro de 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.636 - DE 21 DE SETEMBRO DE 1909 .

Crea uma cadeira mixta de instrllcção primaria na cidade'
de Curvello

O Presidonte do Estado da Minas Geraes, do conformi.
dade oom o art. 4. ° da lei n. 439, de 28 de setembr.o de .1906,
resolvo orear umli cadoira mixts de instruoçào prImaria na
cidade de Curvollo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas
BelIo Horizonte, 21 de setembro do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.637 - DE 21 DE FETRMBIlO DE 1909

Abre um credit'o especial de 300;000 000 para Occorrer á despesa
com a construcção, nesta Capital, do Palacio da Justiça

o Presidente do Estado do Minas Geraes, tondo em
vista o disposto no D. Vil, art. 1.0, d. loi n. 499 do II do
corrente mOI, rtsol VI) a.brir um credito especial do .••••...
300:000$000 para occorrer á. despesa com a construcção
nesta Capital, do Plllacio da Justiça. '

O Secretario do Estado das Negocios do Interior e o
das Finanças assim o lenham entendido e taçam exeoutar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraos em
Bello Horizonte, 21 de setem bro de 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.638 - I>E21 DE !'ETEMllRO I>E 1909

uma cadeira mixta de instrucção primaria, em Santa lUta
municipio de Ouro Preto '

O Presidente do Estado do Minas Geraes, de oonforml.
dade com a Lei n. 439, de 28 de setembro de 1906 resolve
crear uma cadeira mixta em Santa Rita, munlcipio' de Ouro
Preto.

PaIs elo da Presidencia, em Bello Horizonte, 21 de setem-
bro de 1909.

'WBNCE~LAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.639 - DE 28 DE SETEMBRODB1909

Crêa um'L cadeira mi:da de instrucç!io priml\Tia em V'all~ Fundo,
dis'tricto de N. S. da Gloria,. municipio de Diam.antlna

O Presidente do Estado de Minas Gerace, do conformi.
dade com o ai t. 4.0 da le1 D. 439, do 28 de setem br~ de. 1906,
resolve crear ma cadeira mixta de in~trucçã~ ~r!marla ~m
V,,1I0 Fundo, distrioto de N. S. da Gloria, mUDIClpIO de Dia.
mantina.

Palscio da Pre&ideccia do Estado de Minas G~rscs, em
Bello Horizonte, 28 de setembro de 1909.

WBNCE~LAlJBRAZ PEREIRA GOME~.

h~lcelino Bar7losa.

DECRETO N. 2.640 - DE 28 DB~SETEMBRODE 1909

Converte em mb:bs as cadeiras do sexo .asclIl~n<.> e feminino
do districto de COllceiC}l1odll Ibitipoca, muulclplO de LIma
Duarte.

o ProBidente do Estado de Minas Geracs, do conformi.
dade com o art. 4.', da I.ei n. 439, de .28de setembro de 1£06,
resolve converter em mlxta8 aR cadeiras para o~ ~exos mas.
culino o feminino do districto de Conceição da IbttIpoca, mu,
nicipio do Lima Duarte.

Palscio da Presidencia do Estado da Minas Ooraos, ~m
B .110Horizcnte, 28 de setl'mbro do 1909.

WBNCE£lLAUBRAZPEREIRAGOMllll.

Juscelmo Barbosa.
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DECRETO N.~2.641- DE 30 DE SETEMBRODE 1909

Crêa uma cadeira de instrucçl10 primaria para o sexo masculino
em Gamelleira, municipio de Estrella do Sul

O presidente do Estado de Minas Geraos, de oonformi-
dade com o art. 4.' da lei n. 439, de 28 do setembro do
1906,resolve crear uma cadeira de insLrucção primaria para
o sexo masculino em OamelIeira, municipio de Estrellll
do Sul.

Palilcio do. prosidonoia do Estado do Minas Goraes, em
BaIlo Horizonto, 30 do_setombro do 1909.

WENCESLAUBRAZ PEREIRA GOMES.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.642 - DE 2 DE OUTUBRODE 1909

Approvll, 08 estudos de 14,ms. 800 da linha que, partindo do pro-
longamento da. E. F. Leopoldlna de Santa Luzia do Carangolu
do Manhuassu, Sli dirige ás divisas deste Estado com o do Es-
plrlto Santo.

O Presidente do Eatado do Minas Goraoa r06clvo apprc.
lar as planta o OrQl\moDto,D Import nola de 1.639:744$848,
Iprosentados pola Loopoldlna Ral1wlY Oomp DY,L.1mltoc1,da
llnha Corroa, oom lo utOnsAo de 14,mB.800, qUO, 11rUndo do
hllometro 39 do prolonga ento de S nU, Luzia do Carau.
Rola do Manhuassd, vê. às divisas desto EstlUlO com o do
Espirlto Santo, a entronoaI"se na linha quo parto do Alegro,
naquelJe Estado, com direoçllo a Minas Eua linha é li de
que trata a lottra b, n. I, clausula 11•• do oontraoto celebra-
dO pelo governo do I!:stado oom li reterlda Comp~nhia 11
22 de feveroiro de 1908. -

Palacio da Presidoncia do E~tado do Minas Gera0!', em
Bollo Horizonte, 2 de outubro de 1909.

WENCR~LAUBRAZ PEREIRAGOMEl.

Ju celino Barb la
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Dll:CRETO N. 2.643 - DE 5 DE OUTUriRO DE 1909

. I t d ' t c "o Ilrl'lnarl'a em l'arú-assú,Creu uma cadeira m lt a e ms ru vil
municipiode S. João do Caratinga

o Prosldonto do Estado do Minas Gorao~, do contor i.
dad'- com o art. 4 • da lei n. 439, do 28 do Iletomb~o de 1906,
resolvo croar uma (lAdoira miua de instru~çllo primaria oa
TKl Ú .ast IÍ. municipio de S. João do Caratmga.

Palacio da ProqJdonoia do Eit1lio do Mlnps Goráos, om
Bol1o Horizonte, 5 de outnbro do 1909.

WENOESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão.Leite de Magalhães Pinto.

DECREfO N. 2.644 - DE 7 Da: OUTUJ1RO nE 1909

Supprime a cadeira do sexo masculino do dlstric!o ~Ie Vermelho
Novo, municipio de S. J01Iodo Caratmga

o Pro~idonto do' Estado do Mlnaa Goraos. us~~lIo da At.
tribulçAo que lhe confere o ar~. 57 da conlltlt.Ul~,ao do 1?~:
tai0 resolvo Suporlndr Il cadmrll. do IlCXOmaRI.ullOO d~ d18
trict~ de Vermelno NJvo, muoiciplo do S. João do al'a.
ting8.

Pahcio da Pro~itiencia do E.t.do do Minas Goraes, om
B'llo HOI,izonte, 7 do outubro do 1909.

WRNCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

EsievIlo Leite de .Magalhães Pinto
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DECRETO N, 2.645 - DE 9 DE OUTt:RRO DE HJ09

Estabelece o regulamento para Immovels o outros bens do patrimo-
nio do Estado

O Prosidente do E.tado do Minas G raos, no oxoroicio
da attribuição quo Ibe oonr~ro o art. 57, n. 1, da Constitui-
cão e no u@o da BuctorizBção expressa no art. 8 da loi n.
486, do 12 de setombro do IInM proximo passado, rosolve
llpprovar o regulamento que a csto IIcompanha, assignado
peh 8pcretllfio de E~tado 110S Negocios das Finanças, que o
(drlJ. exoou lar.

Palacio da Prosidencia do Estado do Mints Goraos, OI1l
BeIJo Horizontl', 9 de outubro de Ig09,

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

hucelino Barbosa.

Ue;=nlamcnto U flnc sc rcrê ••e () dcc. 11. 2.6"i5~
dc ~. lIf' outubro fie 1900

Art. 1.0 SlIo do It()minio do Estarlo o, como tao~. por-
tenel'ntes ao seu patrimonio, além dos quo possuir fórl& rio
800 t"rritorio, tod08 os immovcis, torras, 8grlad~ s. prndi08
mobilia. oRtradas rle fdrro o outrofl, f"xl~tontos dontro dos Ii_
mitos do mesmo Estado o por 01/0 havido~ medianto dispo-
~ição 10:181,compra, ttosapropIÍl.ção, adjudicação, doação, ou
quo do outro qualquor modo lho hajam sido l('gitimamonte
transferidos.

Egualmento o Rão todos os oxistentes om seu torritorio
qoo não forem do propriedade alheia ou do U80 publico.

Art. 2. o Na Secrotaria das Finançafl havorá. um rogis-
ro no qual conste om rmumo a dOBCripção dOllS08 buns.
oa denomillllçã", extpmão. confrontação, vllkr, renda. IlD-

plicação ou destino, épo<:a e titu\ll com a dbta dll bua acqui-
ç1l0, adjU<ii llri\() ou if'corporll~ão ao Patrimouio estad"bl.

Si. porém f.r uma faZenI18-rJlOdol0, dnvc->o ~ccre~contar
o DOIDOo lÍo hoctaro~ cultivlIdol', o o do CaO"(llS do gll.du
do qnalquor csoecie cxiblonto e produzida anoualmonto.

~ I v N mesmo registro havorá uma coluIDoa de oh-
!crvações em quo 80 poderão notar as occurrcncias rolati.
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vas ao objecto inscripto,l ou á sua alienação quando esta
se dér.

!3 2.0 No me~mo registro, além dos já inscriptos, irão
tendo entrada tanto cs já. adquiridos e ainda por se inscre.
verem, como os que forem ~endo adquiridos posteriormente,
de accordo com o artigo antecedente.

Art. 3. o Si taes bens passarem a pertencer ao Estado
por disposição de lei federal e que ella dispense outras (ar.
malidades, bastará a secção competente representar provo.
cando desp cho que os mande inco parar.

Nos casos communs, como de compra, doaçlio ou simi.
Ihante, decreto, s~ntenç!l, aI vará ou escriptura, deverá. o
titulo de propriedade SOL' antes examinado e, uma vez jul.
gado regular, fu-so-á a ~ua inscripção no registro.

Paragr pho unico. Poderoso-á dispensar documento om
se tratando de predios ou aoalogas construccões que tenham
sido Ceitas pelo proprio listado, ou de moveis por elle com.
prados, bastando, para leglilizar a propriedade, a conta das
despesas' que o mesmo houver feito.

Art. 4. o Para a assignatura por parte do Estado, le.
galizando a escriptura de compra oU cessão de qualqner
especie a favor do patrimonio estadoal, bastará. que o col.
lector do municipio ou qualquer empregado publico com-
petente a asslgne apresentando a auctorização que lhe será
transmittida pelo respectivo Socretario de Estado, e a qual
ficará. como parte integrante da mesma escriptura.

!3 I. o Sondo o objecto movei, ou de valor iuterior até
200$000, pode a acquisição se (azer mediante simples escrlpto
partiCUlar passado pelo vendedor, com duas testf\muohae
!lomenos que o vendedor seja oasado e a venda, de immovol,
porque entll.o deverá o recibo conter tambem a aBslgoa.
tura da mulher o das duas testemunhas presenoilloes.

8 2.. Para Oi im ovels de valor superlor,qullodo
doado. por posaolls juridiou de qualquor naturez., nooOl'
I! ria osoriptura publioa, na qual constará. o !loto que lU'
ctorlzou a doaç o, lei ou resoluplo tomada em sossao, oon'
forDlo o caso,o fanooion rio enoarregado do aoooital.o Dlo Bubsort.
'Vorâ, a esoriptura sem proviamente vor ai o objeoto é nolla
fielmente desoripto.

!3 3.' Dopenderllo de iOllinnaçllo as doações (immovel
ou nll.o) de valor 8uperlor a 180$000, sendo teltaa por mulher,
e de 360$000 por varão,

E sempre que depender de insinuação, deverá a doaçilo
s<;r por escriptur& publica.

A iminuação será feita dentro do prazo de 60 dias, a
contar da dllta da escr'ptura, ~ob p"na de nulJidade.

!3 4.' São isentas de in~inu8ção as doaÇõds do ben
matriculados sob o Rl'Ristro Torrens.

!3 5.' A inllinuação não pode ter logar dopo s
tal1ocimento do doador, i não tol aUe inquari<\o ante .
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!36.' Consiste a insinuação na inquiriçllo judioial:
1.' do doador sobre sua livre e espontanea vontade

sem influencia ou qualquer induzimento, engano, arte, pri-
silo, medo ou conluio j

2.' dos vizinhos ou dos municiJ)es do doador que te-
nham razão de saber como !lodoação foi (eita.

Art. 5: Tanto os immoveis doadoa nos termos destes
dois ultimos paragraphoR como os adquiridos por compra,
pC' muta, doação in solutum, transaoçAo ou acto equivalente,
deverão ser dados !loregistra na sMe da comarca do immo.
vai j e quando situbdos em mais de uma, em todas ellas.

Art. 6.0 As escripturall, bom oomo o respectivo extra-
eto cotado pelo ortlcial do Registro Geral, deverão ser romet-
tidos pelo representante do Governo á Secretaria das Finan'
ças, a qual, depois de examinada a conta das custas e verifi'
cado que aR diligencias não f,ram abusivamente multiplica'
dalJnem os bonorarios terem excedido a08 estipuladOS pelo
art. 2," daLai n. 251, ou art. 80 da Lein. 105, ordenará. o
pllgamento quando o tiver auototizado, ou quando lhe com-
petir por não ter sido realizado pelo doador. A mesma Se-
cretaria deixará, no caso contrario, de tomar em considera-
ção a dita conta.

Art. 7.0 Dos propriosldolEstado silo zeladores natos:
I. o Os Cunccionarios a quem forem confiados sendo por

isso os ~sponsaveis immcdiatos j
2.0 Os coIlectores, n08 seus municipios; os flsoaes daa

rendas, nas oircumscripções j os administradorefl, vigias, otc.
nas recebedorias e pontos:

3.. Os engenheiros tlscaetl, nas estradas.: do tel:'ro, em.
preBIBe obras a seu oargo ;

A.rt, 8,' Qualquer dos zeladores de quo trata o D, 1 do
arti o ultimo, llempro quo tiv r do utilizar.so do prodlo ou
objeoto do proprl dado do Batado, dovera asslgnar um termo
em que con t seu numero e a u e tado de oonservação. eto ,
re ponsabilizllndo'8o péla oontlnuidade da oonservavll.o e pola
entr ga quando oppor~uDa.

Art. 9. o Os ooUootores e mais Conacionarios menoiona.
dos no n, 2, deverlo levantar um quadro de tudo que o Ea.
t do pos ue nos limites de sua jurlsdioçll.o, nelle ir annotan.
do as modifioações ooourrentes em oada proprio que lhe vo'
nham altorar o valor ou o eRtado de conservação j e. neste
ultimo caso ou no de damno, levar o facto ao conhecimento
da auctoridade a quem ccmpctir o reparo ou a coerção.

E, qur.ndo tiverem de deixar o ompregc. fornecerão ao
successor o mesmo quadro, pelo qual levantará este o refe.
cnte a r,ua gostão, completando-o com as occurrencias re-

speotiva!?
A.rt. 10. Os engenheil'os;têmjã. as SUIlS attribuiçõf do.

llnidllR nos regulamentos rOllpeotlvoll.
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Art. ll. Aos fl1nccionarios fiscaes compete, mais do
que a qualquer cidadão, obstar pelos meios ao seu ai.
cance o estrago ou dl'perecimento da cousa publiCla esta.
doai ou communicarem o eventual detrimento ás auctorid •.
dea policilH'S para vodal-o ou reprimi! o.

Art. 12. Qualquer funccionario fiscal do E~tado que sou.
bel' que om terrl'llOS e predioa do Estado, occupados ou não,
se têm dado usurpações de qualquer naturez'l que sejam, como
estabelecimento de servidõo!', edirtcacAo de obras, ou cutra OCo
copação s('m IIcen~a, contrallto ou obrigação com a Fa7.0ndS,
é obrigado a lavar o facto ao conhectmento do Secretario.

Art. 13. E' expressamente prohibido cedor, í'mprestar,
permutar, de qualquer modo allléar objecto, movei ou nAo,
pertenoente ao plltrimonio estadoal, sem auctorizaçAo exprea.
5a do poder oompetente.

Art. 14. Ozelador, além da re&ponsabilidade oivll e cri.
minaI em quo possa incorrer pela tramgreR' lIo do di~posto
no art. 13. ficará. sojeito ás penas de admoostação. multa
suspemão e demissil.o, que Ihn serão impostas pola auctorida'
de oompetente, oonf"rmo a gravidade da falta e a oategoria
do emprego que exercer.

Art. 15. O extranho responderá, civil e oriminalmento,
pelos 8ctOS que praticar contra 08 preceitos deste decreto,
na conformidade das leis vigentes.

Art. 16. Os SecrotariOl:I de Estado providenciarão para
que se torne sempre e1Iectiva a responsabilidade dos culpados.

Secrotaria fias Financas do ~~tado de Minas GeraCl", 9 do
outubro de 1909.-Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.646 - DE 24 DE OUTUBRODE 1909

Perdôa ao reu Ignacio Ayres de Oliveira, o resto da pona em cujo
cumprimento se acha

O Presidente do Estado de Minas Gl'raep, usando da attri.
boição que lho confere o ~ 4.' do art.. 57 da Coostituição,
rfsolve, em bomrna~em ti. data do hoje, perdoar ao feu
IgQllCi(l Ayrel< de Oliveirll, o resto da p~na do 7 aDOI,R de
pr'lsão Riu'pl"s quo lhe foi illJJlo~ta pelo jory d!!. comarc"
ue ltajubã, em 27 de setembro de lP05.

Palacio da Prmidcncia do Estado do Mims Grraes, em
BeBo Horizontr, 12 de C'utubro d!' 1909.

WIlNCE.LAU BRAZ PERIlIRA GOMES.

Estevrlo Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETON. 2.647-DE 12 DE OUTUBRODE 1909

Indulta praças da Brigada Policial

O Presidente do E~tado de MinaR GoraM, uRllndo da tn.
c0.ldsde quo lhe é outorgada polo ~ 4.• do art. 57 da Consti-
lUlÇão,resolve, para commomorar li. data de hoje, indultar
daspenas a que estão RojeltM as seguintes prat,,8s da Brl~a.
ds Policial: Antonio Csssemiro d. s Santos, Onofre Antonio
de MoraOR,Antonio Francipco Martin~. João Pereira de Jesus,
Joaquim José Cardoso, Franco .Joeé Pinto, Hercilio Nunes do
Oliveira, Getulio Esteves da Silva e José Antunes de Mace.
doSoorinho.

PaJllcio~a Proaideneia do Elltado do Minas Geraos, em
BelIo Hcrizonte, 12 de outubro do 1909.

\VENOESLAiJ BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães P.into.

DECRETO N. 2.648 - DE 11 DE lJUTUBRODE 1909

roauma cadeira mixta de instrucção primaria para o sexo fe-
minino no districto~de S. Antonio do Caratinga, municipiodo Ferros.

o Presidente do ERtado do Min8R Geraes, de conformi.
aadocom o art. 4 .• da lei n. 439, de 28 do setembro de \906,
[Rolvc crear uma cadr.ira di' int'ucqllo primaria para o
nXtl feminino no districto de S. Antonio do Caratinga mu.
Icipio de Ferros. '

PIo 'acio da Presidonoia do Estado fie Minas Geraes, em
ello Horizonte, 11 de outubro do \909.

\VENCESI,AU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Ma[Jalh~es Pinlu.
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DECRETO N. 2.649 - DE'!}} DE OUTUBRODE 1909

Supprime as cadeiras isoladas da. cidade de Uberaba.

O'Presldente do Estado de Minas Geraes, usando da ,Urj.
bulçlo que lhe oontere o art. 57 da Constituição do Estado
e tendo em vista já estar iDstallado o grupo cscolar de Ube.
raba, resolve, de accordo com o art. 23 do regulamonto
que so rotero o doo. n. 1.960, do 16 dO dezembro de 1906,
supprimir as cadeiras isoladas da mesma oidade.

Palacio da Presidencia do Estado de
Bel10 Horizonte, 11 do outubro de 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magãlhães Pinto.

DECRETO N. 2.650 -~DE 11 DE OUTunRO DE 1909

Supprlme a cadeira do sexo mascullno do dlstrlcto de' Caplvar I

munlclplo de Silo José do Paralso

O Presidente do Eetado de Minall Ger es, usando d
o.\trlbulQlio quo lhe oonfore o art. 67 da CoolIUtulç&o do
tado, ruolvo upprimlr a cadl!lr do sexo masoulino lo
distrioto do Caplv ry, municlplo do S, JOsé do Parlleo, vII
nlo haver nessa looalldade nUllloro uttllllonto de ore.nou
om edado oscolar, para sua manutençlio.

Palseio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, e
Bello Horizonte, 11 de outubro de 1909.

'VBNCESLAU BRAZ PBREIRA GOMB@.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.651 - DE 11 DE OUTUBRO DE 1909

Crea uma cadeira roixta de instrucçllo primaria em Natividade,
municipio de Manhuassú

O Presidente do EBtlldo de Minas Geracs, de conformi.
dade com o art. 4.' da. lei n. 439, de 28 de setembro de 1906,
resolvo crcar uma cadeira mixt de instrucçD.o primaria em
Natividade, municipio de Manhuaesú.

Palaoio da Prcsidencia do Estado do Minas Gorafs, em
Bello Horizonte, II de outubro do }909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão LeIte de Magalhães Pinto.

D~CRETO N. 2.652 - DE 11 DE OU'fUBRODE 1909

Crêa lima cadeira roixta de instrucção primaria em Santa Rita,
. municipio de Ferros

o Presidento do Estado de MinaR Oc)raoll, do conformi.
dado com o art. 4: da lei D. 439. de 28 do eetembrJ de 1906,
resolvo Cr13IIol'uma clloeirll. mixla de lnstrucçllo primaria
em Santa Rita, municipio de Ferros.

Palaoio da Prcsidenoia do Estado de Minta Goraosl em
Bello Horizonte, 11 de outubro de 1909.

WENCESLAU BRA? PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães PinifJ.



-414-

DECRETO N. 2.653-DI: II DE OUTUBRO DE 1909

Crca. uma escola mixta de instrucçãO primaria na Estação de Pir<lll'
guinho, municipio do S. Caetano da Vargom Grando

o Presidente do Estado de MinaR Geraell. de conformi.
dade com o dispoSto no art. 4.° da lei u. 439, do ~8 de S8'
lembro de 1906, resolve croar uma escola mixt. d .• lll~tru.
cção primaria na Ejtação do Piranguinbo, municil'lo do S.
Caetano da Vargem Grandp.

Palacio da Presidencia do Estado tle Minas
Bell0 Horizonte, II de outubro dO 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de MagalhãulPànto.

DECRETO N. 2.654 - DE 13íDE OUTUHRO DE 1909

Crca a Guarda. Civil para a Capital do Estado

• O. Presidento do Estado de Minas Goraes, usando da "t,
trlbnlção que lhe contero o art. 57 da Constituição do Es.
tado, e p!lra execução do art. 3.° da loi n. 380, de 27 de
agosto ~e 1904,. resolve approvar' o regulamento Que 00
este baixa, asslgnado pelo Hecretario 00 EstIAdo dos Nego.
cios do Interior, que assim o tenha entendido o taça exe o
lar. ,

Pai. cio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello
Horizonte, 13 de outubro de 1909.

\VENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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RegulsDlentoa flue se .efere o decreto n.
2.654, d., 13 de outubro (Ie 1909

TITULO I

CAPITULO 1

FIM E ORGANIZAÇÃO

Art. 1.. A Gcarda Civil lIara a Capital, fixada pala
lei n. 490 de 9 do lietembro dO 19U9 em conto o ~inte
homens, divididos em duas d6sfe~, cinocenta de 1.~ e Be.
tent•• do 2 .• , será. dirigida ):lar um inspector, auxiliado por
um adjuncto, ambos a conttança do !Z0vorno.

Ar,. 2.' O ttm do~ta força é auxiliar, dontro da Capital
do Estado, á policia militar IJl:l IDan&tençAo da ordem, segu.
rança e trllnljuilldade publicas, ficando aubol dinada á Secro.
taria do Interior o ás ordens do Chcto de Policia e de £eus
propostos. (Art. 1.' ~ 1.', da lei cilada).

Art. 3.' A Guarda Civil é inamovivel e, laivo o dis.
posto no art. 61, ~ uni co. só fará. serviço dentro da Capital.
(Art. 1.' !3 3.' da lei citada).

Art. 4.- O inspector e o adjunoto serão nomeados pelo
Presidente do Estado j os guardas, peJo Cbete de Polioia.
(Art. 3.', ~ 2.', da l('i citada).

Art. 5.' Só depois do prestar compromisso perante o
ccretario do Interior, pOdl:Ião o inapector e o adjuncto as-

sumir o exercicio de BllUS cargos.
Paragrapho onico. Ao compromisso develá. preceder

!ompre o ,egistro, na Secrotaria, do l.Itulo de nomeação ou
promoção. o que [Ó se falá depeis do p amento dos direi-
lOS e omolumentos Ir gael!.

AIt. 6.' A GUlll'oa Civil ter á. a sua péde na Secretaria
da Policia. e os lJuardas sorAo distribuidotl em turm B pelas
circumsoripções plliciaos, contoI'lDo IIS necessidades do ser-
viço.

Parllgrapho unioo. ÁS1urlll8S SOlio fiscali2ad 8 por guar.
das de l.~ classe, desiBnadoB pelo Chete oe Policia.

CAPITULO li

l>A I:NSPECTOR1A

Art. 7.' A lnspe torla da Guarda Civil funccionará
na Secretaria da PoJicia.

Art. 8 •• Ao inspector incumbe:
~ I.. Exercer immediata inspecção sobre o adjnncto e

~uardas e bem assim sobre os serviços que lhe Silo peco.
Iiar08.
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~ 2.' Cumprir e fazer cumprir as ordens do Cbefe de
Policia, ou de quem suas vezes fizer.

~ 3.' Dar ao Chefe de Policia immodiata communicação
de qualquer occurrencia gravo. .,

!3 4.' Organizar a pl.lrto geral das occUrrenCIQS do dia
anterior, á vista das partes ollpociaes que lhe forem apre-
sentadas pelo adjnncto e fiscaes.

~ 5.' Distribuir os gU" rdas para o serviço geral ~u (11-

traordinario do policiamonto, ~egundo as determinaçoea do
Chore do Policia.

!3 6.' Informar o Chefe c'" Policia do qualquer irregu.
landado do oondocta dos seUb bubordinadoll, bom como dos
serviços relevantes que prestarem.

~ 7.' Instroir, advortir, reproheoder o multar
subordinados.

11: 8.' Requisitar, por imermedio elo ChOCede Policia, o
armãmonto para os guardas e o mais que ~oja nooesSlrio
á oorporação.

• 9.' Providenciar para qu" seja arrecadado prompta.
men~e o armamento dos guardas que deixarem o serviço,
ficando responsllvcl pelo extravio do que por nogligencia
deixar de ser arrecadado.

!3 10. Fazer registrar em livro especial as nome ções
de todos os goarde.s e mais funllcionarios, com d(lclarllção
do cargo, edade, estado e resHellcia, serviços relevantos
prestados, recompenslls o premias conferidos, faltas commot.
tidas e penas impos'ap.

!3 11. Apresentar ao Chrfe do Policia
a) Annualmentr, até 15 de janeiro, um relator ia

e circumstanciado sobro () \l rvi 'o d Guard~ Civil ;
b) Mensalmente, em duplicatM, a r"lha de VOI cim n~os

dos guardas u mais fonccionaricll o o mappa das alteraçoC8
que occorrerem no etIectivo da corporação j

c) Diariamento. um mappa da distritluic;ão do pessoal.
!3 12. PrOVidenciar scbro tudo quanto for condncentc

consecução dos fins a quo IHI destina a Guarda CiVII, P"o,
pondo ao Chofo do Policia loS medidas do reconhecidll utih,
dade.

~ 13. Dar Instruoçii.o a08 seus llUbol'dinados sobre o or
viço polioial.

!3 14. Declarar em ordem de Eervi~o as penas imp( t I

elogios e licenças concrd.id Il ao" guardas o al1juncto.
!3 15. Dar, quando lhe forem ordenadas polo Chofe c.Po-

licia, certidões de bbS!!ntamel'tos dos guu!' a ,o do aOJl n
cto.

!3 16. Fazer observar as disposições do prosente regllla.
mento, dando noticia ao Chl tf: <1ePc licill de quaesquer irra.
cções. _

Art. 9.°. O iDspectcr eingiJ-se-á, StlDlprl', rl~orosa 00
ás ordens e instrucções que oxpedir o Secretario de Btlld
doa Negocios do Interior, no sentido de havar a fia0 liz li o
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complota do todas o quacsquor~despel!fls' da Guarda Cio
vil.

Art. 10. O inspoctor será. substituido om suas falhas e im-
pedimentos pelo adjuncto ou por pesaoa designada pelo Se.
crot/\rio do lntorior.

CAPITULO III

DO ADJUNCTO

Art. lI. 1ncumbe:ao adjuncto:
!3 1.0 Cumprir e fazer oumprir todas as ordons rolativaR

ao serviço, que lhes forem dadas pelo Chefe de Policia ou pelo
inspeotor.

!3 2.° Participar immediatamonte ao Chole do Policia e
ao inspeotor qualquor,joconrrencla quo reolamo prompta pro.
vldenoia.

!3 3.° Commnnicar ao inspector as faltas conml':ttidas
polos guardas e fiscaes ou os serviços relovantes quo presta-
rem.

!3 4.° Attender áSireqnisições de força e praticar to~a8 as
medidas de caracter urgente, na falta 00 ansencia do lDspa.
ctor, levando ulteriormente a seu conheoimento as providen.
cias tomadas.

~ 5. ° Fiscalizar, ~ conformo 8S instrucções do iDspoctor,
o serviço de ronda e vigilancia, bem como o do distribuição
dos guardas.

!3 6. o Organizar e apresentar ao inspoctor uma parto mi-
nuciosa das occorroncias do dia.

!3 7. ° Roprohender os guardas quo forem encontrados (Im
falta.

Art. 12. O adjuncto será substituido, em enfia" faltas e
impedimen\oB, por um dos fiscaes, cabendo a desigljação ao
Chofede Polici9.

CAPITULO IV

DOS FIECAES

Art. 13. Incumbe aos guardas fiscaes:
~ I.' Cumprir o fazer cumprir as ordens dadas ou traDs'

mitudaB polos seus superiores.
~ 2.' l<ondar os guardas e patrulhas;la circumscl'lpção

quo lhos for designada. com 111 unioando ao inspcotor e
lIdjUUllto all••.irregularidlldes que ob~ervar.

D. M. - 2i
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~ 3.' Manter convenientemente uniformifadcs o~ dis.
ciplinados 00 guardas de sua circums cripção.

~ 4.' Administrar ou fazer admini~trar prtmptcs 80C'
corros 80S enfermos encontrados na via publica o victimlS
de crime e accidentea, de accordo com as ilJr,trucçõcs quo
lhes forem dadas.

!'i 5.' Remetter, até 7 horas da manhã, ao adjuncto uma
parte circumstanciada do fervi~o das occurrencias o prt.
sõeR etrectuadas na ve8per9, na sua circumscripçAo.

~ 6.' Executar as ordens relativas às distribuições dos
guardas e ao !erviço das patrulhas.

~ 7.' Communioar ao inspector qualquer negligenaill,
falta ou irregularidade de comportamento commettldas pelos
guardas ou quaesquer serviços relevantes que er,tes presta.
rem.

~ 8.' Tomar nota dos guardas que faltarEm ao serviço.
~ 9.' Reprehender os que forem encontradcs em falta.
~ 10. Levar ao conhecimento do delegado da circum.

scripção qualquer occurrencla de natureza policial de que
tenha noticia.

~ 11. Dar aos guardas as instrucções e auxillos noces.
sarios para bem cumprirem os seus deveres.

Art. 17. Os tlsaaes serão substituidos pelos guardas de
1.& clasEe que o inspector designar.

CAPITULO V(

DOS GUARDAS

Art. 18. Para a nomeação de guarda civil é nOces.
sa io:

a) ser cidadão brasileiro;
b) ser maior de 21 annos e menor de 40;
c) saber ler e eforever correctamente ;
d) sor de reconhecida moralidade e bom comporta.

mento;
e) ter 1,a.60 de altura, 1:oa complel~ão e robustez physica

que o habiUtEm ao cabal deu mpeDho do £erviço a que so pro.
põe;

f) ter folha corrida;
g) ser vaccinado.
Art. 19. Os que pretenderem alistar-E e guardas civis

deverão requerer ao Chefe de Policia a EOa admiuão, in
struindo o pedido cem tS documentos que provem os re.
quisitos er,t&tuidos no artigo antecedente.

~ 1. 0. O requerimento de admiHão d£ve ser feito, data.
do e aSEignado sobre cr,bmpilha pelo proprio ponho do pre'
tendente;
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~ 2.° A capaClidade physica serà verificada om exame
especial por um dos medicos da Brigada Policial'

Art. 20. Os titulos de nomeação seria expedidos pela Se.
cretaria da Policia, assignadOS pelo Chefe de Policia vlaa.
dos pelo inspector, depois de registrados no livro c~mpo.
tonto.
. Art. 21. Os guarda0 serão eliminadoo do quadro a po.

dldo ou quando commetterem falta grave.
Art. 22. O guarda civil deve executar fielmente ao oro

dens que receber e os encargos quo lhe slo' attribuid03 pplo
prosente regulamento.

Art. 23. lncum bc-lhe:
~ 1.' Comparecer na Secretaria da Pl>lioia ou na féde

da clrcumscripQão, que lhe for dCllignada, devidamente
fdrdado, meia hora antes do 000. eçar o serviço afim de re.
ceber instrucções e armamento, e, terminado elle, de novo
comparecer para dar conta de todas as oocorrenciss que se
tiverem dado.

~ 2.' .Commuuicar ao fiscal de sua secçAo todas ao
occurrenClas que se tiverem dado durante o sorviço.

~ 3.' Apresentar:so quando for dosignado para qualquer
serviço extraordinarlO.

~ 4.' Observar a maior correcçllo e asseio no uniforme
e armamento.

~ 5.' Conhec.er perfe!tamentó as suas obrigaçõos, não
podondo allogar 19norancla de ordens como justificativa de
faltas, nem discutir os aetos o decisões de seus superio.
ros.

~ 6.' Em C8S0 de reclamaçãr, fazel-a sempre por escri.
pto e em termos moderados, devendo dirigir-se, sobre qual.
quer assumpto em que se julgue prejudicado, ao inspector
lU ao Chefe de Policia com auctorização daquelle.

~ 7 •• UBa~da maior cortezia para com seus companhei.
ros e em particular, para com o Jlovo.

~ 8•• Prestar auxilio em qualqllo~ emergencia, ainda
qU8n.dofóra de oerviço, Dca cuos de perturbllçao da c'rdem
pubhca.

Art. 24. Em serviço de ronda e vigilancia Imcumbe ao
guarda os seguintes deveres:

~ 1.' Peroorrer continua bJ ente a Area qlle lhe for designa.
da, a passo .regular, Be~pre pelo meio da rua, parando sómen.
to quando tIver de ouvir alguem sobre objccto de serviço, ou
quando observar algum caso suspeito.

~ 2.' ~ão penetrar á noite em casa alheia sem licença do
morador, salvo nos casos seguinteo:

a) de incendio.
b) de immlnente ruina.
c) de inundação.
d) de ser pedido soccorro.
e) de se estar alli commettendo algum cIÍme ou contra-

lcnçAo.
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DuraLte O dia. a entrada em cnsa alheia é permlt-
tida:

a) nos mesmos casos em que é permittlda á noite.
b) naquelIes em que, de conformidade com as leis e.mo.

deante ordem escripta da auctoridade competente, so tlvor
de proceder á prisão de criminos?s ; á busca e ~ppre~ensãQ
de objoctos havidos por meios criminosos; á lnvestlgação
dos instrumentos ou vestigios de crime.

c) nos casos de flagrante delicto.
Taes disposições não são applicaveis á entrada em ta.

vernas, estalagens, hospedarias, bilhares, carés e outras si.
milhantes. sujeitas á vigilancia permanente.. .

133.' Ser polido e cortoz para com todos, eVitando dls,
cussões, e mantendo com prudente energia as ordens rece-
bidas ou actos praticados no desempenho das proprlas fun
cções.

134: Admoelltar os individuos desattenciosop, provoca.
dores de tumultos, os que proferirem palavras obscenall, of.
fensivas ou injuriosas ou mostrarem disposições para des.
ordens. SI for improfloua a admocst~ção, prender os rec~l.
citrsntos, empregando a torça material em caso de rem.
tencia.

135: Quando necessitar de auxilio, em qualquer emor.
~encia, InvocaI-o por meio do apito. Ao slgnal são obriga.
dos a acudir com presteza os guardas mais proximos, os
que passarem pelo local ou qualquer p:aca da força policiaI
presente na occaslão, ainda quando não estújam em ser.
viço.

136 .• Praticar os actos de policia preventiva e re.prossiva,
segundo as Instrucções que lhe forem dadas e, espeCialmente:

I Deter e conduzir ao posto policial os individuas quo
torem encontrados com objectos que, em rS2ào da qualidado
e condição dos portadores, se tornem suspeitos.

11 Arrecadar em presença de testemunhas, havendo'lIs,
o dinheiro, os papeis e mais objectos que encontrar em l?~al-
publico, e fazer entrega dos mesmos á auctoridade p,hClal
do distrlcto, com indicação da hora e lagar em que forem
encontrados.

III Havendo tumulto ou receio de perturbação da ordem,
comlBunicar immediatamente á auotoridade policial do dis.
tricto, conservando.sc, entrot nto, vigilante;

IV Detor o conduzir á presença da auctoridade policial
os individUlis que trouxerem arma prohibida, salvo os que
tiverem licença para isso; os que forem encontrados com
instrumentos proprios 'para roubar, o.u em e6~ado de em.
briaguez; os quo a cavallo ou conduzmdo vehlculos occa.
sionarem desastres na via publica; os vadios e prostitutas
que perturbarem o socúgo publico e oft'ondam á moral com
palavras 011 eXhibições indecorosas; (s loucos que vaguearem
pelaR ruas; os que forem encontlados com as vestes eURsn.
guontadas, ou outro qualquor iudicio de terom cowmottido
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algum crime; os que torem enoontrados a damniflo.ar arvo.
res, jardins, ediflcios e obras partioulares e pubhca~ j as
orcanr;as perdidas j os que forem enoontrados a dormir na
via publica j os que, P~41dos á noite junto de alguma porta
ou janeIla, não respondê).'em satistaotoriamente ás perguntas
feitas j os que se derem a jogos prohibidos em qualquer lo.
gar publico ou oonsiderado oomo tal.

Art. 25. Incumbe m.is ao guarda em serviço de ronda:
Participar á aoctoridade policial si em sua área ha

ajuntamento ou reuniões illicitas, ou tavolagem ou casa de
jogos prohibidoll.

II Tomar nota das lampadas de i1Iuminação publicaI que
estiverem apagadas.

III Prevenir ao respectivo morador toda a vez que en-
contrár em horas avançadas da noite portas e janellas dos
pavimentos terroos abertas e sem luz.

IV Attonder, 0000 a maxilBa urgenoia, mesmo fóra da
sua 'Aroa do vigilancia a qualquer pedido de soccorro.

V Permaneoer attento quando em serviço, portár-se
dignamente, não podendo conversar, tumar nem sentar-se.

VI Vigiar as tavernas, botequins e oasas de diversAo,
impedindo que nelIaa se formem ajuntamentos que pertur.
bem o socego publioo. Communicar A auctoridade a existen.
eia desses ajuntamentos, quando nAo possa oonsegulr a sua
disperslo.

VII Avisar á auotoridade polioial, qu ndo encontre qual-
quor oadaver, nl10 oonsentindo se mol1iflque a IlUa posiçl1o
at6 i oheg da da auotorida.de.

VlII Providenoiar par que sejam proDlptament remo.
vidas e soooorridas aa viotfm.alJ de ospanoam.ontos, o on'
formos O feridos, enoontral1oll na vil publioa.

IX Prostar oom toda 11.solioitude e urbanidade ali intor'
mações que lho torom solioltadaH polos tranStlUnt08,

X Attender aos pedidos dos moradores, e oaBo de ur.
genc!a, para ohamar medioo ou parteira. transmittindo esto
podido ao rondante da área visinh., no oaso de nlIo haver
na sua os proflssionaes in dica dos •

XI Não permutir o transito pelos passeios do possoas
qao conduzam grandes volumes ou cargas.

CAPITULO VIl

DOS VENCIMENTOS

Art. 26. O inspector, adjuncto e guardas rcccb~I ão os
vencimentos constantes da bbeJla annen.

Art. 27. O pagamento desses voncimontos SOlá ardo.
nadopelo SecretarIO, á vi&ta d;\ .folha mensal !lllsigna<1Q.p~lo
inspectol- e cnmpetontcIDMte Vlflldll pelo Cho~e de PolicIa.
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Art. 28. A nenham fanooionario da Oaarda Civil li per.
mittido fuer consignação oa receber vencimentos por pro.
curação, que será unicamente admissivel em caso de li.
cença.

Art.29. Os ltuardas, fóra do serviço, receberão excepcio.
nalmente sem desoon\os os respectivos vencimentos:

I Durante o tempo de tratamento, qoando feridos em
serviço.

II Nos dias em que exercerem tuncções impostas por lei,
oomprindo.lhes vol\ar immediatamente ao serviço, quando
ter tnadas.

CAPITULOVIll

DAS LICENÇAS E DISPENSAS

Art. 31. Nenhama Iioença 1 ou dispensa será conoedida
sem motivo justificado e apreBentação de requerimento do.
vidamente informado.

Art. 32. A licença poderá ser concedida por motivo de
moles tia provada por attestado medico ou por ou\ro qoal.
quer motivo ju~to.

Art. 33. Sómente as licenças para tratamento de saude
serão concedidas com a metade dos vencimentoll.

Paragrapho onico. Essas licenças com remuneração em
caso algum poderão exceder á metade do tempo marcado no
artigo seguinte.

Art. 34. Podem conceder licença:
J. O Chefe de Polioia até 60 dias.
li. O Secretario do Interior até 90 dias.
111.O PrCllidente do Estado até 2 annos.
Art. 35. Toda a licença podelá ser gosada onde aprouver

80 licenCIado.
Art. 36. As licenças só produzirão c1feito dcpois do

-Cumpr8-Fe -do inFpec\or.
Art. 37. O Chefe de Policia poderá conceder simples

dippeDslIodo servico até 15 dias em cada anno aos goardas
e o iospect'lr até 8 dias no mosmo periodo de tempo, com.
taoto que nã) exceda de dois guartlas o numero dos quo
ebtive rem no gOBOdcsse favor.

CAPiTULO IX

DA RESER.VA E DA IN&TRUCÇÃO DOS GUARDAS

Art. 38. H.venl. orna classe do reserva constituida pe
'os guard",s cuja admis.ão (or auctorizada peJo Chate de Po.

..•. para sU,lprir li f"lta dos gUl&rdas e1foctivos.
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~ 1.' O nUMero dos reservistas não excederá. de 10 °I.
dos~uardas eft'ectiv08. •

~ 2.' Os reservita.q receberão as diarias e venoimentoll
que deixaram de parceber os guardas licenciados e impe.
didos.

Art. 39. Hlvilrá na sMe da oorporação uma escola
para o ensino pratico dos guardas.

Art. 40. O inspector designará um dos guardas de 1.-
cla91epara instrUIr os OU~l'OS guardas e reservistas nos di.
vores iab ~~ea,e9 ás suas tuncçõas, isto quando por accumu-
lo de ser~ aço não poder exeroer, em pessoa., ai tllncções
de instruotor.

Paragrapho "unioo. A instrocçllo será dada lad 6 ás 9
da noita e será ~ministrada sem prejuizo do serviç" de feno
do versar sobre:

a) as relllçõ39 entra os guardas e o publioo;
b) mod3 de proceder qua.ndo em serviço ou em f )l.~a;
c) modo de pNceiar especiali11ente com os enfet'anos;

(cridos, mortos, etc., encontrados na via publica:
d) as obrigaçõas que oabam aos guardas 0811 serviço de

ronia ou de patrulhai
e) m lneira como de velll dirigir-3e a seus superiores em

caso de reclamação.

CAPITULO X

DAS FALTAS, PENAS E RECOMPENSA

Art. 41. Constituem taltls disciplina!'e(as transgressões
do presente regula.monto.

Art. H. São consideradas transgressõcs da disciplina'
f lérn de outras que possam ser julgadas pelo inspector in.
c)Qvenientes á ordem e moralidade da oorporação:

I. Promover ou assignar peti~ões collectivas sem Iicen.
ça de seus superiores.

11.Publicar pela imprensa corresllondencia 00 documen.
los ofIloiaes.m. Fazer communioação á imprensa sobre objeoto de
sorviço.

IV. Provooar di~cassõcs pela imprensa.
V. Representar a corporaçll.o em qualquer solemnidade

Bomestar para isso auctorizado.
VI. Dirigir petição sobro objecto de serviço.
VII. USllt' do dir61to do queix~ em termos inconvenientes

ou censurar SCUB superiores om qUlilquer eBcripto.
VlII. Faltar com o devido respeito a qualquer auctorida.

do civil ou militar.
IX. Fumar quando em serviço .
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X. Exoeder.se nas advertenoias aos guardas ou perso.
gnil-os.

XI. Rotardar a exeoução de ordens ou cumpril.as negli.
gentemente.

XII. Apresentar-se fóra do Qnitorme estabeleoido oQ sem
o neoessarlo asseio.

XIII. Eximir-se de qualquer serviço sem motivo justlfi.
cada.

XIV. Pedir qualquer quantia por emprestimo aos seus
supertores, oompanheiros ou subordinados.

XV. Faltar ao serviço sem justo motivo.
XVI. Deixar sem ordem a ronda ou outro qualquer SOl"

viço antes de ser ne1le rendido.
XVJ1. Embriagar.se.
XVIll. Conduzir embrulhos quando uniformizado.
XIX. Maltra'ar o preso no aotolou depois de efIeotuada

a prisão.
XX. Provocar ou:alimentar disoussões quando em ser.

vi~o.
XXI. Ausentar,ao do serviço sem licença, sa.lvo o oaso

de molestia justlfioada.
XXII. Deixar deJ,;.,apresentar.se, finda a licenC}a ou dls.

pensa.
XXI!I. Dormir,'sentar.se ou nio 'guardar a devida. o~m.

pOltor. quando em £ervloo. .
XXIV. Convers r duranto o sorvlço.
XXV. Levantar talsal aooua OÕIlBoontra OI seu com.

panhelros ou outra qualquer pessoa.
XXVI. Si••ulllr 1I10loptlapara esqulvar'sll ao servIgo.
XXVII, Apresentar.so para o servlC}o 6. pallan Dem 01"

dem superior.
XXVJIl. Fazer transaoçõos peounlarlas com sous subor.

dlnados.
XXIX. Deixar de prestar o anxlllo poliolal. quando reola.

mado, atnda que esteja de folga.
XXX. Reolamar oontra o serviço para o qual for desi.

gnado, ou mostrar.se desidloso ou locDmpetente.
Art. 43. Considera.se ciroumgtancia"attenu!lnte ter o In.

fraotor bom cODJ'(lortamento anterior. .
Art. 44. As f4ltas, segundo a sua gravidade, serão puni.

das com atl seguintes peaas disciplinares:
1.° censnra;
2.° multa j
;i.O sU8pen~ão até \lO dias j
4.° expulsão.
PclragrllphJ unico. O maximo da multa não poderá ex.

ceder ti mot~de' ..•d03 voncimentos :dO um mez, soudo o paga.
men'o ('m du~s prestaçõos meDsao •.
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Art. 45. As penas do artigo anterior, DS. I e 2, serllo im.
oatas pelo inspeotor ou pelo Chefe do Polioia, (l as dos

Pns• 3 ° 4 unicamente por este ou pelo Preslden'e do Estado,
ai o culpado for o inspector ou o adjunoto.

Paragrapho unlco. Das penas impostas pelo Inep.o.
ator haverá reourso para. o Chefe de Polioia, e das que por
este forem impostas para o Seoretario do Interior.

Art. 47. Os funooionarios da Guarda Civil que se dill-
tiDguirem na pratioa de actos meritorios ou no desempenho
do serviço poderll.o ser premiados pelo Chefo de Polici ou
pelo Presidente do Estado, da seguinte maneira: .

I. ° Elogio, que será publioado em ordem do serviço'
2. ° Dispensa do serviço até 3 dias sem desoonto nos

venoimentos j

3.° Accesso do oategoria.
Art. 48. Aos guardas e mais tunccionarios quo em ser.

viço sotIrerem leeão que os inbablUte do servi~o, será forne.
cido o nccessario tratamento medioo e cirurgioo, além da
concessão de licença com todos os vencimentos.

CAPITULO,XI

DO tlNll,l'IlRMB, ARMAMENTO EQUIP AMBNTO

Art. 49. Os Qll,rdas Inspeotor o adjllnoto, usar o do
Quitormo, armamento dlsUnoUvos;lndioados n tabolla quo
for approvada pelo governo.

Art. 50. O fardamento da Guarda Clvll ler6. confeooio'
nado nas ottlclnas mantida. pelos cofres publioos.

Art. 51. E' prohibido ao inspeotor, adjUnoto e guardas
andarem á paizan', quando em Berviço j os guardas só em
casos especialissimos, determipadoll pelo:Chefe de Polioia, po.
derão deixar'o uniformo.

Art. 52. Oa guardas que estragarem as'peças de tarda.
mento e armamento antes de vencidas, serio obrigados a
indemnizar seu valor. prop<H'cionalmente ao tempo do flua
duração. Si. porém, estragarem alguma poça do mesmo faro
damento ou armamonto om serviço, veritlcada esta clrcum.
stancill. receberão outra em substituição, sem que para isso
so lhes faça desconto alga .

Art. 53. Póra recobi ento. r,onfdl'Cncia, cc.nservação,
Fornecimento o expedição tO armame ,to (\ do material des.
tinado ao rorviço da corporação, de~t"car-dJ-á. U'D j/uarda de
pro ~adll. idoneidade, que ~ervirá Eob li rcspoaEubllitfll.de do
inspcctor.



DA EBCRIPTURAÇÃO

Total

4:200$
2:400$
1:440$
1:200$

Grat.

2:100$
1:200$

720$
600$

Ord.

2:100$
1:200$
720$
600$

Tabella de vencimentos

InRpector .•••••••..
Adjuncto .•••..•...
Guarda de 1.. claSFe
Guarda de 2." oh.ssc

Art. 63. Aos fllnccionlrios o guardas garante.se, nos
termos do lei constitucional om vigor, o direito do aposon.
tarem.se.

Art. 64. Nos oasos l) Dissos neste rcgulamento, sorá sub.
sidiario o de Brigada Policial no que implicita ou explici.
lamente não lhe for oontrario.

Secrotaria do Estado dos Negooios do Interior, 13 do :ou.
tubro do 1909.-Estevão Leite de Magalhães Pinto.

DISPOSIÇÕES GBRAES

CAPITULO XIII

Seoretaria do Estado dos Negocios do Interior, 31 do ou.
tubro de IOO9.-Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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Art. 62. A cscripturação da Guarda Civil sorá. Ceita
pelo inspector ou por preposto de sua confiança.

Paragrapho unico. Para esto tIm l'erá. a Guarda os sc.
guintcs hvtos:

l.' Matrioula. geral.
2,' Carga e descarga.
3: Occurrcncias dia rias •
4.' Registro do correspondencia.
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CAPITULO Xli

DA ORDEM DO SERVIÇO

Art. 54. A Guarda Civil receberá ordens, quanto ao
serviço, do Chefe de Policia, deleRadil auxiliar, delegados de
eircumsoripção e dos subdelegados; e, quanto á disciplina,
ordem interna e eoonomioa, s6man'e do Chore de Policia e
do impeotor.

Art. 55. Os guardas serão distribuidos pelas oiroum.
soripções polioiaes, sogundo as determinações do inspector
e ordens do Chefe de Polioia e no serviço de vigilancia e
ronda dcarão á disposição dos delegados looaes ou subdele.
gados.

Arte 56. O serviôo de ronda de guarda oivil é inlnter.
rupto a será feito por'turmas :eguaes que se substituirão
alternadamente.

Art. 57. O serviço sorá dividido em quartos de oito
horas para cada. turma.

Paragrapho unico. Em oasosurgentos e extraordina.
rios as horas do serviço poderão ser prorogadas.

Art. 58. Na hora designada para a rendioão do quarto,
o guarda deverá oomparecer á secção que lhe competir,
afim de substituir outro, oumprindo a esto. depois de ren.
dido, diriglr.se ao fiscal para o )mlllunicar-lhe as occurren.
eias havidas durante a ronda, ou que nada houve digno de
mençllo.

Paragrapho unico. O guarda que não for substituido
no tempo opportuno pelo lIeu immediato, depois de uma
hora de espera, solichará rendição ao respectivo fiscal.

Art. 59. Sem prejuizo de fiscalilação do Cbefa de Poli.
eia, do delegado auxiliar, dos delegados de circumscripção,
dos subdelegados, do inspector o rospectivo adjuncto, h•.
verá, para cbda sellcão ou turmas de 25 guardas, um do 1.'
classo preposto á funcção de rondar e fiscalizar os rondan.
tos. .

Art. 60. As faltas, omissões, negligencias o erros de
oftloio verificados sorão por estes Oscaos denunciados aos
seus superiores.

Art 61. Para a investigação dos crimes e delictos será
organizada oma turma ospecial.

.Paragr8pho unico. O pessoal desta turma podorá uer
accldentalmente dostacado, pelo Chete de Policia, para qual.
quer ponto do Estado, em que sejam nCcossll.rios os scus
serviços.
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DECRETO N. 2.655-DE 13 DE OUTUBRODE 1909

Approva os estatutos da Cooperativa Agricola "Oésto de Minas>

O ~re~idento do Estado de Minas Geraes, no exercioio
da ~ttrIbUlçl!~ quo lhe é oonforida pelo art. 57 n. 1 da Conl'
tituIção, consIderando que se acha organizada de accordo
com a leglslaçl10 fedoral e estadoal a cooperati'ta Agricola
c~ésto de Mina8~, em ltapecerica, resolve approvar os rospe.
ctIvos estatutos, datados do 27 de agosto do corronte anno,
fioando assim reoonhooida a assooiaçl1o para auferir os be.
noficios ottloiaos garantidos polo Es'ado.

Pala cio da Prosidenoia do Estado de Minas Geraes, em
BeIlo Horisonto, 13 de outubro de 1909•.

WENCESLAUBRAZPEREIRAGOMES.

Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.656 - 1)B 14 D OUTUIJRO DB lGOO

Approvl\ o Regulamento quO roorganl~a a:'Brlgada PolicIal

. ~ Presidente do Estado de Minas Goraes, usando da ato
trIbUlçll.o quo lhe confere o art. 57, n. 1, da Constituição
Minoira o para oxooução do disposto na loi n. 490, do 9 do se.
tembro de 1909, rosolve approvar o Regulamonto que a oste
8~ompanba •. assignado 1;1010Seoretario do E~t~do dos Nego.
OlOSdo InterIor, roorgamzando a Brigada PohOlalo oonsoli.
dando as disposiçõos das leis o regulamentos l'xistentes li
respeito.

Palaoio da Presi.ionoia do E,tado do Minas G&raos em
Bello Horisonto, 14 do outubro de 1909.

WENCEtLAUBRAZ PEREIRA G. M&S.

Esteriio Leite de Magalhães Pinto.
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Regulamento a IIue se refere o decreto n. 2.656

Titulo I

Da força publica do Estado

CAPITULOI

DA ORGANIZAÇÃOE FINS

Art. 1.° A força publioa do Estado de Minas Goraes, do
nominada-Brigada polioial-, oompor-se-á do numero do of.
tlciaes e praças que for annualmonte docretado pelo Con-
grosso, o tem por fim manter as insti1 uições ropublioanas,
a ordem o tranquilidade publicas, defender a integridado o
autonomia do Estado, garantir a propriedade, a honra o o
domicilio do oidadão, prevonir os Crimes e assegurar a sua
repressão.

~ unico. Esta força será distribui da om quatro bata.
lhões do infanteria, do quatro oompanhias cada um, sob os
ns. I, 2, 3 e 4, em um esquadrão de cavallaria o na secrotaria
militar do oommando gorai da Brigada o poderá. ser elevado
até q:uatro mil praças do pret o bem assim augmentado o
numero do seus omoiaes, quando o exigir li necessidade.

Art. 2.' A força publioa será. distribuida por ciro um.
scripções militares, cujas sédes serão doterminadas pelo Go.
verno •

Art.' 3.' A Brigada Policial estará sob as ordens immo-
diatas do Presidento do Estado, subordinada á Seoretaria do
Interior em tudo quanto dissor respeito á administração e
disciplina, o á disposição do Chofe de Policia, quanto ao seu
movimonto. podendo o mesmo ohefe requisitar do oomman.
dante gorai, ou direotamonto dos commandantes dos Bata.
lhões oflloiaes do sua oonfiança para o serviço, fazendo neste
ultimo oaso a dovida oommunioação ao oommandanto geral.

!l unico. A força publica é amovivel o poderá ser oon'
centrada onde as oiroumstanoias o exigirem.

Art. 4.' A Brillada será com mandada por om coronel
nomeado polo Presidento do Estado, oom a denominacão do
-Commandanto Geral-, oabondo o commando do oada um
dORbatalhões, em quo a mesma so dividir, a um tonente,ooro-
nuI.
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~ unico. Os cargos do commandanto gorai o do com.
mandantes do batalhõos são de inteira conllança do Presi-
,dente do Eatado, que poderá dimittir livremente aquelles quo
os exercerem.

~rt. 5'. Os batalhões serão organizados do accordo com
a hn annual do fixação da força publica.

CAPITULO 11

DOS OFFICIAES, SUAS NOMEAÇÕES E PROMOÇÕES

Art. 6.' As promoções'e nomoações de offlciaes para a
Brigada, bom como as transferoncias de uns para outros cor.
pos ou cargos serão feitas pelo Presidente do Eatll.do, ob.
servadas as seguintes regras:

I. O commandante geral será um offlciaI superior ou suo
baIterno e1l'ectivo, reformado ou honoraoio do Exercito, ou
um offlcial superior da Policia do Estado, etrectivo ou rofor-
mado.

lI. Os tenentes-coroneis commandantes do batalhões sorão
tirados por accesso dentre os majores da Brigada Policial,
quo melhor se recommendom pela sua aptidão e merecimon.
to, podendo tambem ser tirados dentre os otficiaes effectivoB,
reformados ou honorarioB do Exercito.

m. O £ocrotario do cemmando geral será tirado dentro
os majores da Brigada, com promoção, por merecimento, ao
posto immediato, ou centre os otficiaes subalternos etrocti.
vos, roformados ou honorarios do E:lercito, com o posto do
tenento coronel.

IV. O assistente da Brigada e os majores ftscaes dos ba.
talhões serão promovidos sempre por mero cimento, fendo o
a~cesso por escolha dentre os capitães da mesllla ,corpora.
çao.

Art, 7.. O accesso aos postos sorá gn dual e successlvo
dellde alferes até tenente.coronel inclusivé.

Alt. 8.' Os PlStOIl da hierarchia milltar da Brigada
são:

Alteres
Tenente
Capitão
MaJor
Tenente.coronel
Goronel
Art. 9 •• A8 pf(\mO~Õe8 aos pnto8 de mlijor e tEnente.

corop.el serão s6 por merecimento e á Escolha do PresidEnte
do Estado.
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Art. 10. As vagas de capitão e tenente sorão prcon.
chidas metade por morecimento e a outra metade por ano
tiguldade entre os concurrentep.

Art. 11. O logar de cirur(lillo Eelá preenchido por
doutor em medicina, e o de auditor por doutor oU ba.
chareI em direito, por livre escolha do Presidonte do Es,
tado. .

Art. 12. As vagas de alferes serão proonchidas por
omciaes inferiore~, competenlemente habilitados c de com.
portamonto irreprehensivel, preferindo-se om ogualdade de
condições, os mais antigos. Pollem ogualmonte sor nome.
ados para e posto os ox.cadotes. inferiores, os ofllciaes
reformados ou honorários 110 Exercito, quo tiverem serviço
de campanha, cumprindo-lhos inlltruir as petições com do.
cumentos que provem a sua idoneidado, nos termos deste
Regulamento. .

Art. 13. As propostas para aa promoçõe(dos oCficiaep,
qualquer que [eja o principio a ser observado, sorão envia,
das ao Sacretario do Interior, den"ro de 30 dias, contados da
data em quo as vagas se abrirem.

Art. 14. As propostas de promoção por merechlonto,
bom como para o posto de alferes, serão organizadas dopois
do ouvidos os commandantes de batalhões, reunidos om
commissão sob a presidoncia do Commandante Geral.

!l 1.. Esta com missão organizará com o maximo cuidado
os assentamentos dos offtciaes e inferiores e omittirá pare'
cor justificativo da classificação quo fizer.

!l 2.. Havendo desaccordo na classificação, os membros
da minoria se~assignarão vencidos, justificando as razões de
SOU8 votos.

li 3•• A proposta do commandante geral será acom.
panhada de parocer da commissão.

Art. 15. Pa.ra cada vaga, que tiver de ser proenchida
por merecimento, a proposta do com mandante geral indi.
calá. tres nomos j quando, porém) E:libtirem duas ou mais
vagas a preoncher, serão indicados os nomes, de f6rma que
foltas as promoções, fique um claro para indicação do outro
nome na proxima vsga que se der, afim de completar a
mosma lista.

Art. 16. O offtcial ou inforior, cujo nome tenha figu.
radoem proposta, por merecimonto, não doixará. de figurar nas
quo postOliOImente forem apresentadas, salvo si houver
solIrido pena que o coIloquo em inferioridade ao que o sub.
stituir, ou quando estiver comprehendido nas disposições
do art. 21 deste Regulamento.

Art. 17. São condições ess(\nciaes 'para a promeção ao
posto de alteres: .
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Dous annos de serviço. seis mez9B de sargenteação .de
1I0mpanhia ou esquadrão e exame pratioo da arma do m.
tantoria.

Art. 18. O exame pratico do intanterla é tambem con-
dição necessaria )Iara 8S promoções de capitão o ':!lsjor.

Art. 19. Constituem merecimento para promoçoes:
Capaoidade de commando, bom comporta;mento ~ivil .e

militar zolo e interesse pelo sorviço, subordinação, Intelh.
gencia,' moralidade, valor e prObidade. Estas qualidades
Borão comprovadas pelos rospoctivos assentamentos,. e, om
egualdado do condições, serão preteridos os que tIVorom
sorviço de guerra.

Art. 20. O intersticio para promoção do m a outro
posto será de dous anno!, Jlodendo o governo 'Promover
aquolles que tenham polo monos um, na falta absoluta de
outros.

Art 21. Os oflleiaes e praças não podorão ser promo.
vidas:

I. Emquanto estiverem cumprindo sentença ;
11. Estando respondendo a processo por crime civil ou

milltar im. Quando tiverem sido, (em inspecção do saude, jul.
gados incapazea do sorviço;

IV. Quando ostivrom ausentes sem lioença.
Art. 22. O provimonto dos cargos do ajudante, secre.

tario e quartel-mestre dos batalhões sorá por proposta do
respoctivo com mandante e approva ão do da Brigada.

Art. 23. Cabe aos commandantes do!'! batalhões o pro.
vimento interino destos cargos, sciontiftcando seu aeto ao
commandante geral.

Art. 24. Os oflIciaes inferiores e os cabos de esquadra
serão promovidos polos commandantes dos batalhões, de.
vendo ser proferidas para as vagas dos sargentos o forrieis,
entre as praças de melhor comportamento. 3S que reu?irem
maior somma de habilitações 0, em egualdade de Clreum
stancias, as que contarem maior tempo de flBl.'viço.

OAPITULOIII

DO EXAME PRATICO DA ARMA DE INFANTERIA

Art. 25. O examo pratico para o posto de major cen.
stal'iL de: .

1. Formatura e divisão de um batalhão de inrantanQ;n. Manobras g'eraos de corpo s b voz de commando
com explicações dos deverÚR ind;viduaoB;m. l~scI'iptul'ação geral da L;l'igada 0, om partioular, a
de um batalhão;
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IV. ConhG:limento da legislação o ordens da Brigada;
V. Devores do commandante e fiscal do um batalhão,

bom como do officiaI de dia á Brigada.
Art. 26. O examo pratico para o posto de capitão con.

stará de:
I. Formatura, divisão e movimonto do uma compa-

nhia;n. Manobras, sob voz de commando, de uma companhia,
com explicação dos deveros individuaes jm. Escripturação geral do Batalhão e, em particular,
do uma companhia, parada goraI e serviço das guardas, po.
liciamentos e destacamontos e ordens geraes om vigor na
Brigada;

IV. Dovores de um capitão nos seus diversos misteres.
Art. 27. O oxame pratico para o posto de alferes con-

stará de:
I. Formatura, divisão e movimento de nm pelotão do

inranteria .
ll. Nomenclatura das armas em uso na Brigada, sua

montagom e desmontagem e modo do emprego utilj
m. Manejo da arma e exercicio de fogo a pé ;
IV. Deveres de um subaltorno nos seus diversos mis.

tere!'!;
V. E'scripturação dos livros regulamentaros e organi.

nização dos mappall, relações do vencimentos, escalas, grade
do rancho, e mais papeis do uma companhia;

VI. Rodaoção de partes e documentos oflIciaes.
Art. 28. Os examos praticas so o1foctuarão nos mozes

do março o outubro do cada anno, em dias previamente de.
slgnados pelo commandante geral.

Art. 29. A commissão oxaminadora sorá com~osta, na
Capital, do oommandante geral, como presidente o de dois
oftleiaes superiores, por olle nomeados, como membros; o
fóra della, nas sMes dos batalhões, dos respootivos com.
mandantes e fiscaes e mais um capitão, do nomeação dos pri.
meiros.

Paragrapho unico. O examo pratico não prejudicará o
serviço publico e, portanto, só deverá ser prestado opportu.
nsmente pelos omciaes inforiores quo na época da sua rea.
Iização estejam em diligencilAs o em destacamontos polo in.
torior.

CAPITULO IV

DAS PRAÇAS, SEU ALISTAMENTO, TE~IPO DE !lEIWIÇO, BAIXA E
EXPULSÃO

AI't. 30. Serão alistados como praças da Brigada Poli'
c i~1 os cidadãos quo voluntariamente se apresentarem para

D. .-28
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esto fim nas sMes dos batalhõcs ou nas dos dest8cam~ntos,
cujos c~mmandantes tiverem a competente auctorlZação
para o alistamento. .

Paragrapho unico. Em ambos os casos devera lavrar-so
um termo que o alistado asslgnará ou .alguem por. elIe, a
será. depois tramcripto em livro c8pcClalmente destinado a
tal mistér.

Art. 31. Prestado o compromisso ou juramento .•o co~.
mandante do batalhão ou do destacamento [~J.ráa. lDolusao
do individuo alistlldo, entrogando.lhe um titulo ImpreRso,
competentementu aS8igna~o, onde cODs~e. o nome, .edado,
filiação altura e demais slgnaell caractcrlstlcos do allstado,
bem coino a dllta do engajllmonto.

Art. 32. O quadro dos batalhõcs será preenchid~ por
alistamento voluntario, sob a denominação de - engajados
~ao praso de. três anDCs e para ello POdOIão concorrer:

1. Os brasilc,iros maioros do 18 o menorcs de 45 annos,
e quo além da necC!'saria aptidão physica, jul@ada om in.
specçao de saudo, tiverem boa conducta, o quo provarão com
folha corrida, e na falta desta, com attestado de duas aucto.
ridades policiaes e judiciaria8.

lI. Os cxtrangciros que, além daquollas condições, tive.
rem acceitado a nacionalidado brasileira o falarem regular.
mente a lingua portugucza, não excedendo, porém, o seu nu.
moro de um quarto do c1Iectivo de cada batalnão.

lU. As ex-praças do exercito, arm~d9, policia .0 corpo
de bombeiros da Capital Feder I, que tIV rem serVIdo com
bom oomportamento, provado p la certidão de aSllenta.
mentos. .

Art. 33. Para alista monto do brasilOlros monores do 21
annos se exigirá liconça des paes, tutores ou juizes de oro
phãos, conformo a hypothe~o. .

Art. 34. Os extrangeIros, qualqoor que s{'Ja a .sua
odado, só poderão alistar.se com licença dos respectivos
consules.

Art. 35. As praças quo tivorem procedid~ bem pode.
rão sor reengajadas por outros tres annos, medIanto reque.
rimento, e depois de novamento vorificllda a s~a robustez
em inspecção do saude, devendo, no caso contrarlO, Iior eI
cluidas com baixa por conclusão do tempo.

Paragrapho unico. As praças que (stive~om destaca_das
ou em diligencias fóra da séde dos respcctIvoS batalhoos,
poderão sor reengajadas, si o rcquorerem, sem as exjgen~las
antoriores, mCdianto, porém, p.lova .do robustez P?YSICll,
cons\atada na informação que mstrUlr o seu requorImonto
o prestada pelos respcctivLS commandantes ao do bat IMo.

Art. 36. Considerar se á do novo Icengajada a praça
que, findo o prazo d? seu englijamcnto, nào requer~r baixa
no prazo do trinta dIas, clitando na séde do batalha0, o no
~e 90, fóra della.

- 435-

Art. 37. A's pratas reongajadas, qualquer quo soja. a
sua graduação, se abonará mais a gratil1oação diaria quo
annualmento for decretada.

Art. 38. Não so contará ao engajlldo ou' roengajado
como tempo de serviços:

I. O prazo de sontonça por qUlllquer crimo, mesmo
quando Sobe venlJa o perdão j

ll. O das licenças quo não sejam obtidas para trata.
mento de saudo;

m. O do ausoncia não justificada.
Ar't. 39. Não torão baixa, ombora hajam oODcluido o

cngaja!D0nto ou reengajamento, as praças nas seguintos
condIçoos:

~ 1.0 A que ostiyer prosa" sentcnciada ou por eentcnClar;
~ 2.° A que não apresentar sou armamento, equipa.

monto o outros quaesquor ar\igos que ('stiverem a scu
cargo, pertencontes ao E~tado, om perfOlto cstado do conSOr-
vação, ou com falta de alguns delJesj

~ 3." A que tivor divida para com a fazenda estadoal,
salvo si se mostrllr desdo logo quite com mcsma fa.
zenda;

~ 4.° A quo, ao terminar o tompo de serviços, como
cngajada ou roongajaqa, estiver em diligoncia ou outro qual.
quor sorviço quo a impossibilite de ser excluidll, só tondo,
nesta ultima hypotheso, baixa, quando haja ultimado mes-
ma dihgoncia ou serviço.

Art: 40. As praças que. t?r~m julgadas incorrigivoi&,
p~r deCIsão do consclho. de diSCiplina, 8er~0 expulsas por in-
dignas. de pertencer as fllOlras da Brigada Policial, por
dotermmaçAo do commandanto geral, a quem será submot.
tido o dito procOfsO do commllndante do batalhão.

Art. 41. A praça que, em inspecção de saudo, for jul-
gada incapaz do continullr no sorviço, sorá excluida com
baixa ou reforma, nos termos das lóis o reguhtmentos om
vigor, mesmo quo não teoha concluido o tompo de ongaja-
mento ou reenglljamento o ainda quando não tenha moias
de solvor, de prompto, qualquor dIvida quo tenha com a
fazenda estlldoa I.

Art. 42. Terá tambom b ixa do serviço, antos de con.
clair o tempo, a praça quo, medianto requol'imento, der por
sisubstituto idoneo, quo preencha as condlçõos oxigidas nOato
regulamento.

Art. 43. Quando a baixa for dada por incorrigibilidado
00 por qualquer motivo criminoso, Berá ~ ex.prllça mano
dada á prosença da. auctoridado J.0licial do logar, a quem so
communicará, para os dovidos (.tl'eitos, o motivo dll exclu8ão,
quo sorá publicado no iornalolficial.

Neste caso o commandanto do batalhão a quo tiver por-
toncido a praça excluida, participal.o á aos commandanteli
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dos demais batalhões, remettendo os signaes caraoteristicos
da mesma ex. praça.

Art. 44. Logo que qualquer praça tiver baixa, ser.lhe.á
entregue a sua excusa passada pelo com mandante do bata.
lhão, Bendo como tal considerada a certidão de seus assenta.
mentos de praça.

Art. 45. Os engajados principiarão a perceber as respo.
ctivas vantagens desde o dillo do engajamento.

Art. 46. As baixas do serviço por incapacidade phy.
sica, isenção legal ou conclusão de tempo tlxado em lei,
serão concedidas pelo Secretario do Interior, que, em casos
especiaos, tambem poderá ordenar a exclusão de qualquer
praça, desde que esta indemnize a fazenda estados 1 do que
estiver a dever.lhe.

Art. 47. As praças reolamadas oomo desertores de ou.
tras corporações n..ilitares, serão excluidas da Brigada l: apre.
sentadas ás auctoridades competentes, das quaes se requi.
Bita~á o pagamento das dividas que aElmesmas praças tive.
rem contrahido na Brigada e bem assim das despesas feitas
com o seu transporte.

Art. 48. Os individuos viciosos, os que já. houverem
cumprido sentenças por crimes aviltantes, tiverem os seus
retratos na galeria de oriminosos da policia civil ou final.
mente houverem sido expulsos de outras corporações. e que,
illudindo as auctoridades da Brigada, conseguirem alistar.so
em suas fileira~, serão tambem dellas excluidos logo que tacs
factos sejam conhecidos e provados.

Art. 49. AS praças que por qualquer motivo forem
expulsas da BI'igada, não poderão ser em caso algum faad.
mittidas em suas fileiras. nem ter ingresso nos quarteis.

Art. 50. Os reenglljamentos serão sempre contados do
dia immodiato ao da conclusão do primeiro alistamento.

Art. 51. O reenglljamento será feito pelo proprio com.
mandante do batalhãa, quando se tratar de praças que quei.
ram continuar no mesmo batalhão; fóra desses caEOS cabo
ao commandante geral ordenal.o.

Art. 52. As praças substitutas só poderão reengajar se
com as vantagens deste regulamento, depois de tres annos
de praça, contados da data em que se alistaram.

CAPITULOV

DA.S SUBSTITUIÇÕES, COMPROMISSO, PRECEDENCIA, LICENÇAS,
REFORlIIAS E DBMISSÕES

Art. 53. As substituições serão reguladas do seguinto
modo:

I. O commandante geral, nos seus impedimentos tempo.
rarios, será substituido pelo official superior que o Presi
dente do Estado designar;

-437-

lI. 9 comm!lndan~e do batalhão pelo major fisoal e este
pelo capitão mais antigo, dentra os e1l'activos do mesmo
batalhão;

m. O capitão cirurgião pelo medioo que o Presidente
do Estado designar;

. IV. <?s commandanteB das companhias, polos tenentes
mais antigos das mesmas, e na falta destos, pelos demais
subalternos do batalhão, respeitando-se a ordem de antigui.
dade.

~rt. 54•. A antiguidade para as substituições, entre os
officlaes,.sera regulada pelas datas das nomeações em oada
classe; SI as datas forem as mesmas, prevalecerão as datas
do posto anterior ou de praça, e si estas ainda forem as
mesmas, será mais antigo o de maior odade, o que regulará
tambem para as promoções, precedenoia em formatura e
qualquer outro serviço ou commissão.

Art. 55. O .tempo de serviço prestado na força publica
do Estado, nas diversas phases de sua existanoia será levado
om conta na antiguidade de posto, em promoção de egual
data, e computado para todos os etreitos legaes.

Art. .5? Os officiaes do Exeroito em serviço na Bri.
goada.PO~ICIIlI,se pr:ecederão entre si conforme a graduação
o antIgUidade que ti verem no mesmo Exercito e terão pre.
coden?ia sobre os of1l.oiaes de eguaes postos aos da sua
commlssão na Brigada.

Art. 57. A precedenoia entre as praças graduadas, salvo
as excepções p:evistas neste regulame~to. será regulada nas
classes respectivas pelo tempo de serviço eíIectivo prestado
na foroa policial. .

• Art. 58. Os o~t1.ciaeBao t~marem posse do seu posto
oU,cargo, pronunolarão o segUInte oompromisso:
• <! Prometto cumprir leal e honrallamento os deveres
JDherentes ao meu p~sto (OU cargo) na Brigada Policial,
pautando s~mp.re a mmha oonduota pelos tlãos principios da
honra. da Justiça e da moral, respeitando meus superiores
?ào 01!endendo meus sub~rdinados, defendendo a ordem, ~
I~t~grldade e a autonomia do Estado e da Republica Bra.
811elra.&

Art. 59. O oommandante geral. o secretario da Bri.
g~da e os oommandantes de blltalhões prestarão compr'o.
mlsso perante o S~cretario do Interior, e os demais oftlciaes
perante os sous commandantes.

Art. 60. Os ofdciaes da Brigada, excepção feita .do
commandante gerl\1 o scu secrotario, quando em cornmissão
o ~os commandantes dos batalhões, só podcrão sor de;;ti~
tUl~OS de seus postos nos casos de mau procedimento,
verificado em processo regular e em virtude de sentença
lIotl.nitiva.

Art. 61•. O otdc~111.\l.ma Vl'Z eliminado do quadro por
qualquer motivo que IfllJa, J~mais poderão SOl' acoeito; oas 11.
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leiras da força. polioial do Estado, para servir oomo praça deprot.
_Art. 62. As licenças aos offlciacs e praças da Brigada

serao reguladas pelo dec. n. 1.497, do 30 de dozembro do
1901. na parto em q le for applieav;;.l.

13 ~.o O commlndante geral tem attribuiçllo para con.
ceder hc~nças por 30 dtas, com metade dos vencimento~,
p.ara tratamento de I'audf', e para tratar de interesses par-
ticulares, som vencimentos, por osse mesmo prazo;

• !3 2.0 O c0il!mandanto ~orlll podorá conceder simplos
dIspensa do serVIço, até 15 dias. aos officiaes e praças, e os
commandantcs de blltalhõell, álé 8.

. ~rt. 63. As reformas dos oftlciacs o pracas da Brigada
PoliCIai, sor'ào rl.'gllláda. pola loi n. 500, do 1909.

Art. 64. Os oftl('ho' o pracas não poderão entrar DO

goso d Iieenç'i qllo tiver~m obtido, sinão depois de lançado
o visto do commandante do batalhão a que pertencerem na
respectiva portaria. '
. Art. 65. Os o(ft~iaos o praças quo forem jul~ado8
IDcapues para o servlç1, pO!' junta .adica e para etreito
de. reforma. pafslrão a doentes no quartol' a1é .e em ex.
CIUl,10s,porJondo o offlcial a g 'atificação do exercicio, o a
pr~ça do pret a metade do respccivo soldo.

CAPITULO VI

DOS VENCIMENTOS E CONSIGNAÇÕES

Art. 66. 03 venCimllnb!! dos ftlciacs O Draças da B"i.
gada ser'Ao os marca.10s Ilnnualm('nte na tabella quo acom.
panha II lei do f. rça publioa.

Art, 67. O~ vencimentos dos oltlciaoa serão conllidera.
dos divldidJ~ em trflR partos eguaos com as donomlnações do
soldo, otapa e V'rlltificação do exorcicio, sondo-o porém em
duas para 08 eft'ilitoll daBliconçllB para iratamllz{to de Bli'udE'.

~ I.. O G fI1eial proROcorroccionalmente á ordem do eu
command!lnte, torá todo!! 08 vencimentos, dosda QUO contl.
nue pr'ompto p. ta o Rerviço; si a prisão fór. porém, imposta
por ordam da auctoridado BOJlorior, perderá o exerci io'

• • 13 2.' O ufrj'lial sobmettHo a prrcoRllo, quer civil, quor
ml!Jt3f. percrb rá o snldo e a otapa até sentença f1aal'

~3.' N-> CltHO do l>bóOlvição dos oCtlci&os e prl>ças 'em
qu~)lqu,)r proce~~o a que te:.;h.~rn sido submetti 'os Illes a .
~i~t1!~ o direito & perorpc~1) dos vencimentos do que houv .
rom Rlt10 J'rivados por e1folto da prhàt;

!l 4.' O Offl(lilllou p'llça inrll/lt"do ou p"rlfoarlo 1ft)crime
a Que l't;tava sujeito pel" tôro (lI vil 011 miltt r, ull.o t£'rá d _
roito aC'Rvonoimontoli de que estiver priVl1iÍo, em virtuJe
de sentença;
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~ 5 O officiaI 8aBante do quartel som motivo justill .•

cado, por mais de tres diap. além das penas disciplinaros a
qae está snjeito por este regulamento, porderá todos os
vencimentos.

A praça de pret osante do quartel, quer complete ou
não deserção, perderá todos os vencimentos até a data em
quo se apresentar ou for capturada j

!l 6.' As praças presas para sontenciar, qner no fôro
militar, quer no chil, perceberlio a metado do soldo e a
etapa, até sentença final j o dabi em deante somente a etapa,
ri forem rondomnadas; .

Quando no fôro civil, entonder.se,á desde a pronunCIa;
13 7.' As praças tratadlls on:1 hospital, en 'el'marias ou

por conta das auotoridados polici. O",p~rderão tojos os ven.
cimentos j

!3 8.' O official doente no quartel perde o CxCrCIClOe
a praça de pret me ade do respoctivo Boldo; .

139: O omci&l trltado e hospital ou enCormarxa pOr.
ceberá todos os vancimcntos, correndo por sua conta as
despesas com o tratamento.

Art. 68. O ofdcial que wbstituir a outro do posto supe.
rior tl'rá direito a p rto dos venoimentos que o substituido
p••rdcr, deixando per sua vez do recebar 1\ parto correspon.
dente' ORseus proprios vencimentop. salvo o easo do no.
moação interinll, em que receberá todos os vencimentos do
posto suporior, perdondo integralmente os proprios.

Esta. substituições remuneradas só so entendem para 08
postos dos estados malorrs da Bri~ada e dos batalhões.

Art. 69. Os cirurgiõos quando se subótituirem, por de.
terminaçlio do governo, perceberão uma gratificação não ox-
cedente li. metade de seus vencimentos.

Art. 70. O.~oftlciaes pro ovidos ao primeiro posto só
comoçarão a perceber vencimentos depois de prestar compro-
misso o entrar em exercicio do mosmo posto.

Nas demaiB promoções os oCficiaes perceberão os venci-
mentos correspondentes, a partir da data do respectivo de.
creto.

Art. 71. Os vencimentos dos o{ficiaes e praças dos ba-
talhões serão recebidos momalmento na ei'tação fiscal com.
petente polo quutol-mestre, e de conformidade com a ta .
b lia e dispoRil,:õ~s em vigor.

13 l.o No I fi dia util do cada mez, ás onzo horas do dia,
os commandantes de companhias aptOSentarAo ao /lsoal do
batalhão a relaçã de mostr li om dup!lclLta, ondo conste 08
nOmlJHdo todos OS omeia S () ptllçap, ('om as alteraçõeR cir-
cum tanciadas de cada um. occorridbs no LI z a que ellas se
reflJrirf m. e ORvcncimentl;s que compotirem á mCI>m8Spra-
ç s. s guindo para tatS ,e'açõ s, os LLodeloijjá adoptados.

A i portancia das etâpas, porê , ~erá pllga. ás praças
de pret, adeantadameu1e, por dczenaf;
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~ 2.0 Depois de conferida e verifioada a eX8otidão da
relação de mostra, o quartel-mestre ajustará definitivat;Oente
com a repastlção competente, as conta~ do mez an~erlOr ;

~ 3.° 1>.Srelações de mostra, depoIs de oonferldas pelo
fiscal dDbatalhão, receberão deste o imprascindivel visto, em
casa apropriada a esse fim;

~ 4.0 O quartel-mestre f?rmularfl. a folha dos o~ficia~s de
confurmidade com o modelo Já adoptad.o, a qual sera aselgna-
da pelo commandante;

~ 5.0 As folbaS dos officiaes e as relações de mostra
das praças devem conter o attestado do commandante afllI"
mando a sua exactidão authentica e bem assim as alterações
e quat'squer observações que possam influir na contabili.
dade.

Art. 72. Recebidas as importancias da repartição compe.
tente o quarto Imestre dará. immediatamonte parte ao fis.
calo' este ao commandante do batalhão, o qual ordenará o
pagamonto imDlodiato 80S oftlciaes' o a ontrega dos venci.
mentos das praças aos respectivos commandantes de campa.
nhias para fazerem o necessario troco miudo e procederem
ao pagamento no mesmo dia ou no seguinte, oontorme tôr
determinado pelo commandante.

Art. 73. A' hora marcada para o pagamento das pra.
C6S,formado o batalhão Seo:'-armas, serão lidos pe~o ajudan.
te os artigos penaes que VIgorarem; e, finda a leItura, será
feito P<los oommandantes das companhia!! o pagamento ás
suaB praças com a assistencia do fiscal do batalhão, deven.
do, logo que o terminar, dar parte por eec~ipto, declarando
si foram pagas todas as praças e quaes deIxaram de o ser,
e porque razão.

Paragrapho unico. No teroeiro dia depois do pagamen.
to daR praças, o's com mandantes de oompanhias entrarão,
por meio de guias explicativa.e, com as quantias que ficarem
em poder dos mesmos, pertencentes ás praças que estiverem
no hospital, destacamento ou diligenoia, para o cofre do ba.
talhão, e entl'egarão ao quartel.mostre. afim de serem reco.
lhidas á Secretaria das Finanças ou col1ectorias, as quantias
de vencimento~ de praçss (allecidas ou desertadas, quando a
entrega daquellas não (OI' reclamada por herdeiro legitimo
em requerimento dirigido ao commandante do batalhão.

Art. 74. Para o pagamento rios destacamentos, o Secre.
tario das Finanças providenciará de modo que as conectorias
das cidades evillas tenham sompre (undos sutt1cicntes para
occorrer a taos despesas.

Paragrapho unlc(l. Par.i rc/!ularidlldo aestes psg •.ment s,
ao suhirorn lias ~édes dos batalhões ordeiaes e praça>" se ll1es
entrol(a! á uma guia assign~dll pelo commandante do bata.
lhão. demoDstI' nd l,tê quando ficaram pPgos.

Em seu r,'grosso, cgual dcnumúnto devem trazer, firmA.
do pelo funccionario da Clitação tlscul que tiver folto o ulti.
mo pagamento.
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Art. 75. O pagamento das praças destaoadas serÍ' e11'e-
ctuado directamente a cada uma deUas polos conectares, ad.
ministradores de recebedorias e funccionarios de pontos fis.
caes.

Para a e:lfecti vidade do pagamento, os commandanteB dos
destacamentos e diligenoias formularão, no dia 1.0 de cada
mez, os respectivos prets, que,legalizad.os pela auctoridade
policial local, serão apresentados, l'm quatro vias, á estação
pagadora, cujo fonccionario effoctuarfl. o pagamento de cada
uma das praças, archivando oma das vias do pret, remettendo
outra á Secretaria das Finanç4B e entr ganl10 as duas outras
ao commandante, que archivará uma entro os papeis do desta.
camento e remett~rá a outra ao commandante do batalhão.

~ 1.0 Do mesmo modo procederá a repartição pagadora
a respeito da entre~a das etapas e da importancia para luz
dosquarteis, com a difforença, porém, que aquellas serão pa.
Ras, adeantadamente, de 10em 10 dias, e mensalmente a imo
portancia de luz para o quartel;

~ 2.0 O mesmo processo sera observado quando o paga.
mento de vencimentos tiver do ser feito a qualquer praça
dodestacamento ou em transito na localidade;

~ 3.° Os commandantes de destacamentos rometterão ao
commandante do batalhilo uma via de todos os papeis que
versarem sobre vencimentos, e uma relação do pagamento
assignada por todas as praças na oasa oompetente.

Art. 76. Os exactoroB são obrigados a pagar a força pu'
blica de preferencia a qUlllquer outro funooiolllu'io, sob pena
de responsabilidade.

ArT. 77. Aos officiaes que seguirem para destaoamento
ou em diligenoia para grande distanoia, Be abonará de um a
dois mezes de soldo simples, para serem descontados nos me.
ze8 segUintes, na razão da 5.& parto.

Art. 78. Os oftlciaes em com missão de serviço publico,
róra da séde do batalhão, peroeberão a ajuda de custo de
48000 diarios.

Art 79. Os omciaes ou praças transferidos ou em via.
gem por motivo de serviço publico de uns para outros pon.
tos ligados por estr:!da de ferro ou vil fJuvial, terão passa.
gem para si, possoas de sua tamilia e bagagem.

Art. 80. Consideram.so pessoas de família: a mulher e fi.
lhos menores de 18 annos, mãe o irmãs solteiras ou viuvas
quando viverem em comp nhia tio omcial ou praça. '

Art. 81. A ajuda do custo sor á pa~a á vista da atto&tado
do commandante do batalhão ( dos respoctivas folhas por
ord m da Secretaria do lntcricr. '

A t. 82. A's praças que s gu:r In om diligcncia ou par:a
destacamento serão abonados os I'oldos dos mOZC3 quo tive.
rem vencido e que não estejam aInda pagos, assim tambem
da etapa por adeantamento neCeSSll[ia para toda a viagem;
f~zcndo.so de tu10 menção nas re.p~ctivas ~llias, sendo parI'
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êsso abono calculada a marcha da infantaria om traa legoas
o om quatro a da cavaIlaria.

Art. 83. Para oecorrer a OElElOS adeantamentos, haverá
em cada batalhão a quantia de 5:000$000, que devorá. For re.
quisitada 1)e10respr.!ctivo commandante, o do 6:000$000 no
estacionado na Capital.

Art 84. E' absolutamento prohibido fazer desconto nos
voocimentos dos inferiores e praças para pagamento de di.
vidas particularos.

O que infringir esto preceito fica obrigado á indemniza-
ção, perdendo, além diRBO,para o cofro estadoal, o dobro da
quantia indevidamente doscontada.

Art. 85. Os omciaes podom consignar todos seus venci.
mentos ou parte delIes j e as praças. tão sómente a pes.
soas de sua familia, até meta do do soldo.

~ 1.' Taes consignações só terão logar quando forem
requeridas ao commandante geral, o qual solicitará da au.
ctoridade competente a expodição de ordem para serom en.
tregues a quem as deva rocebor.

~ 2. - As mesmas consilZnações serão suspensas, logo
quo requeiram os que as estabelecoram, cessando tambem
os respoct.i vos descontos desde o data do ultimo pagamonto.

Art. 86 Os vencimontos das praças casadas ou quo
tiverem a seu cargo legitima familia e quo oFtejam om dili.
goncia, dostacamento ou doontes no hospital, poderão ser
ontregues a quem de direito, nas épocas proprias, mediante
requerimento das mesmas praças ao commandante do bata.
lhão.

Art. 87. O Estado não se reaponsabilisa pelo pagam'ento
de quantias consignadas por omciaos quo por qualquer
motivo sojam excluidos.

~rt. 88. Os descontos provenientes de consi~nações serão
suspensos durante o tempo om quo o omcial ti ver os seus
vencimentos reduzidos, om consequoocia de prisão para pro.
cesso, sentença, licença para tratar de interesse particular,
suspemão de exercicio ou baixa maior de 15 dias ao hospi-
tal ou enformaria.

Art. 89. Não perderá vencimento dgum o omeial que
deixar o exercicio de suas fanoções para desempenhar qual.
quer commi são de quo for enearre~ado por alltoriJade com.
petente, ou que seja ch»mll.do a de empenbar serviço gra.
tuito ou obrig-lItorio por lei.

Art. 20. O~ vencimentos pagos a maiR perão restituidos
por quem os houvor recebido, ou. qUllndo isto não feja poso
si velo por quem os houver saccado e pago indovi merlto.

Art. 91. ARdi vid s contl'llllirtas p las praças p'!'li. rom a
Fazenda Estlldoal. Re :io ind('mnizar!as por' dt scouro da 5.'
parte dO soldo <.té a Quautia rlo 6U$000, ou da 3." parte nas
dividas suporiores a essa quantia

Art. f12. A' divid!\ provonionte re pxtravio ou cstrl!gos
de quaesq uer artigo~, salvo as (xcopções previstas neste
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regulamento, serão sompro do valor integral dos mosmos
artigos, seja qual fôr o tempo do UliOque tiverem, proce.
dendo-se ao desconto de accôrdo com o preço corronte.

Art. 93. São considerados omciaes montados o comman-
dante geral, o secretario !leral, o assistente e o encarregado do
material. os commandantes dos batalhões, os majores.tjscaes,
os capitães ajudantes o os ajudantes do ordens do Presiden-
to do Estado. do Chefe de Policia e do commandante gorai,
os quaes torão direito a uma cavalgadura de duração de 3
annos e do valor seguinto :

O commandante geral e tenentes coroneis, 300$000; ma-
joros, capitães ajudantes o subalternos 200$000.

~ 1.' Estas imporhncias serão entregues aos ditos om-
eiaes, logo qne entrem em exercicio ;

~ 2 . Os omciaes montados, se~undo o artigo anterior,
perceberão um quantitati vo mensal para sustento de suas
montarias, pela lórma seguinte:

Cornmandante geral e tenente coronei!!, 50$000; majoros,
cepitães,sjudantes e subalternos, 40$000.

Art. 9L E' permittido o abono de um a tréB mozes de
vencimontos adeantados ao omcial promOVido, ficando obri.
g.do a indemnizar o Estado da respectiva importancia, por
descontos mensaes da 5.' parte dos seus voncimentos.

CAPITULO VII

DA PROMOÇÃO E REBAIXAMENTO DAS PRAÇAS

Art. 95. As vagas existentes entre as praças de pret
~raduadas serão preenchidas:-pelos commandantes dos
batalbões, as de Rllrgento.ajudante e cornoteiro mór, sob
proposta rio capitão.ajudante: llS de sargento quartel-mes-
trl', por indicação do reí'pectivo quartel-mestre: as de I. o

e 2.• Rargento, ftlrri('l e cabo de efqlladra sob proposta
do comman1 ••nte ria respectiva companhia.

PlIt'agrapho unico. O commandante do batalhão pode-
rá deixar de appro var qualquer dessas propostas, publican.
dQ,porem, as razões de seu acto e determinando sejam apre.
sentadas Dovas propostas.

Art. 96. Nenhnma praça poierá SOl' elevada. a cabo de
cSlpadra sem que seja approvada em exame de leitura, es-
cripta e operações sobre numoros inteir'oll e bem assim nos
dl'veres de cabo em todas IHI condições do serviço.

~ I.' Pl>ra li. promoção de furriel ou 2.' sarfrentiJ o oxa.
mo~erá das quatro operações sobro fracções ordinariaR e
docima(s, metrologia, organização de papeis de companhia o
deveres do~ omciaes inferiores em t. das as condições do
Berviçoj
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~ 2.' Taea exames serão prestados perante uma commia.
são nomeada pelo major fiscal, composta de um capitão e
mais dois omaiaes, a qulll lavrará parecer, que acompanha.
rá. a propoeta coojunctamente com as provas escriptas.

Art. V7. O aecesso das praças de pret, desde cabo in.
clusivé, até sargento.ajudante ou quartel-mestre, será gra.
dual e successivo, excepto o de mestra e contra. mestre da
banda de musica e cornota.mór.

Art, 98. Poderão, tambem, independentemente da con.
dição do artigo anterior, volver aos postos que tenham
occupado, as praças rebaixadas a pedido e bem assim as que,
tendo sido oxcluidas com baixa, voltarom ás fileiras da Brigada
dentro do prazo de 90 dias,;. si houver vagas do taos postos.

Art. 99. As praças graduadas, que em virtude de tran.
sferilncia de um para antro batalhão, forom rebaixadas por
falta do vagas, dovom ser incluidas na primeira qne se der
no posto respoctivo, dosde qne a transferencia não tenha sido
feita a bem da disciplina.

Art. 100. A praça graduada que desertar ou lôr conde
mnada em ultima instancia por tribunal competente, a maiS
de 3 mezes de prisão, será definitivamente rebaixada para
simples soldado, no acto da publica,ão da deserção ou da
sentença no batalhão.

Art. 101. Os sargentos ajudantes e quarteis.mestres,
bem como os inferiores de fileiras que dentro do praio de
um anno commetterem 6 transgressões disciplinares, com ai.
guma das circumstancia.a aggravantes preVistas no artigo 474
deste regulamento, praticarem acção aviltante ou ao embria.
garem mais de uma vez, serão rebaixadas definitivamente
para simples soldados, por ordem do commandante geral, e
decisão do conselho do disciplina organizado no batalhão a
que pertenoer o culpado, o qual poderá ser lambem expul,o,
conforme a gravidade dlls faltas commettidas.

Art. 102. A baixa definitiva do posto das praças (l(fccti.
vamente graduadas, não mencionadas no artigo 101 e das
de qualquer gl'aduação honoraria, será. imposta por simples
determinação do commandllOte do batalhão ou de lIuctori.
dado superior competento, mal:l sempre como correctivo do
flilt~s graves.

Art. 103. S6 o commandanto gorai poderá llugmeDtar
o numero de inferiol'e", aUlltorizlinlo . simples graduaçôos,
quando so ornarem el1as nocossar.",s par'a os sel'vlços do
(leôt8camontoa ou outros quaesquor do~ batalhões, m~dianto
reprosentação dos l'fjspoctivoR commandante~, quo deve :io
fundamentar a mesma roprcllontação com razõcs da maIOr
procoiencil'. observando ~o nestas p:omoções as mesmas 1'0'
gru ostabelecidas no artigo 24.
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C.\PITULO VIII

DOS FORNECIMENTOS E CONTRACTOS

Art. 104. Os artigos para qualquer fornecimento dos
qoartcis serão contractados por licitação publica, quando o
g?verno não julgar mais conveniente a rompra por admi.
DIstração.

Art. 105. Quando os artigos tiverem de ser fornecidos
por meio de arremataçào, a Secrotaria do Interior, na Capital,
eos commandantes dos batalhões, tóra del1a, publicarão edi.
tal, com anteeedencla de 30 dias, marcando dia o bora para
serem apresentadas o abertas as propostas, quo deverão
ser em envolucros fochados, com indic!:lção do objecto do
fornecimento, estar devidamonte ~ssignada!'. datadas e sol.
ladaa e acompanhadas do uma cauçllo, cuja quantia será
estipulada no edital, para garantir a a~signatura do contracto,
no caso de acceitação da proposta.

Art. 106. No dia e hora marcado!', reunidos na Socre.
taria do Interior o respectivo director, o commandante ge-
rai .e o sub-Procurador Geral, sob a presitlencia do 1.0, na
Capital, e o commandante do batalhão, o major (jscal e o
cOI.Ict?r, fóra~ dena, proceder-se.á á ~tl(JJ.tllllf (.a", propostas
cUJosslgnatal'los deverão achar. se presentes, por si ou por
procu~ador •.não send~ tomad!1s_em consldoração as propostas
que nao satisfizerem as condlçoes do edital.

Art. 107. O presidonte da commissão encarregada das
propostas, as lerá em voz alta, e dopais de rubrical.as, pas.
sal.as aos demais mombros, quo farão o mesmo; organizan.
dose em seguida um quadro do confronto (Ias mesmas, do
qual constem os nomes dos proponentes, os artigos propos'
tos e os respectivos preços.

Art. 108. A commissão escolherá a proposta que maio-
res vantagens offorecer, podendo opinar pela aeceitação de
ama parte de c!ida uma deIlas, e emittirá a respeito seu
pare?er por escrlpto, o qual, depois de assignado, sorá sub-
Ilettldo á apreciação do Secretario do Interior j e esta au.
ctoridado dará sua docisão acceitando as propostas no todo
ou em parto.

Art .. 109. Acceit oma das. propostas, ou algumas doi'
las parc18lmonte, polo secretarlO, será lavrado o respectivo
contracto, sendo, na Sccrottria do Intorior, o referente aos
batalhi10s ostacionados na Capital e, nas coIlectorias locaes
08 que se refirirem aos demais corpos. •
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CAPITULOIX

DO TRATAMENTO E CURATIVO DOS ENI<'ERMOS

Art. lID. As praças que adoecerem na séde dos bata.
Ihões serão exallJinadas pelo cirurgião respectivo.

Pal'agrapho unico. Si forem julgadas em estudo de. so
recolherem á enfermaria, o commlwdante da re!l~cctlva
companhia lhes mandará passar baixa, rubricada pelo me mo
cirurgião, e com este documoD\o s01~U.cllas apreseD tada~ ao
enoarr<!gado da enfermaria ou admJnIstrador do hospItal
(qlllllldo haja contracto com qualquer estabelecilI:ento dO
saude), afim de receberem o devido tratamento.

Art. II I. As baixas e altas serão datadas, de<:larando.
so nellas a hora em que foram entregues ás respectivas
praças.

Art. 112. As despesas do curativo serão pagas em
virtude de despacho do Secret~ri~ do Interic~, lançado em
requerimento das mesas ou pl'lnCIpaes admIDlstr~dores, oU
procuradores dos hospitaes ou enrorIJ1ar~as, depOIS de con.
feridas as contas á. vista das alterações das relações de mes.
tra que so acharem na secretaria do batlilhão.

'Art. 113. As praças quo adoecorem fóra da Capital
devorão ser pela mesma fórma tratadas a expensas do Gofro
estadoal.

CAPITULO X

DOS ANIMAES, FORRAGENS E FERRAGENS

Art. 114. Na cavallariça haverá. tantos cavallos o mua.
res, quantos sejam precisos para o serviço ordinario. .

!il 1.0 Os cavallos o muares serllo co~prados medulDto
reqUIsição do commandante do batalhã.o ao comman.dllnto
gorai e auctorização do governo, pela forma que este Julgar
mais con voniento, preforIda a licitação, quando não houver
urgencia dellos i

!il 2.° Todos os animaos serão marcados com as iDi.
ciaos E. M., logo acima do competente numero, no lado
esquerdo; .

!il 3. o O fornecimento de forragens a ferr~gons sera
feito por oontracto, procedendo-se pela fórma mdIcada no
Capo VIII deste regulamento;

!il 4. o Os animaes na cavallariça torão forragem intolraj
aos que marcharem em serviço só serão abonados do valor
'lua tiver sido fixado no começo de cada semestre, e os que
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estiverom no pasto torão o aloguel dcst~, na {órma do con-
tracto que o Ebtado tlzel'.

Art. 115. A distuouiç o de forragens para os animaos-
Dacavallal'iça, será regulllda pela tabella organizada semes.
tralmente.

Art. ll6. Os ofllciaes e ))laças que, march ndo om
sorviço, receberem animaes do Estado, serão por elles res.
ponsaveis, respondende pela !lua entrega ou pelo pagamento
do seu valor, salvo os 0111:108 de mort" ou furto, que serAo
justitlcados e pIovadl S pc ra t" o commandllnte do batalhA0,
~ela apresentação da maua oU por attcstado de algumll
tuctClIidade do lagar.

Art. 117. 011 cavaHos c muares que se tornarem impres-
taveis para o serviço, serão alilLin dos. depois de convenien-
temente inspcccionadoF, e vendidos em hasta publica, por
ordem do l3ecretsrlo do Interior, ontrando seu producto
para os cofres publlcos.

Ar.t. 118. Quando se tratar da compra de animaes para
a arma do cavallaria, deve.se ter muito em vista :Iue elles
reUnbm (S seguintes requisitos indispensaveis ao serviço
para quo se destinllm: 1I1\ura minima de 144 centimetros,
edade de 6 a 10 annol', trotões, gordos, castrados, mansos e
sem defeito.

CAPITULO XI

DA E CRIPTURAÇÃO

Art. IH>. Além dos mappas, rola~lllls o outros papeis já
adoptados e dos que o forem ainda por conveniencia do
serviço, a escripturação da secretaria militar do commando
gorai e a dos batalhões constaI ão dos seguintes livros:

DA SECRETARIA !.fILlTAR

Registro de ordens do dia.
H.egistro de detalhe do serviço.
Registro de omcios.
Registro de documentos arcQivados.
Registro da tolha elos olficiaes do estado.maior da Bri.

gada.
Registro do entradas c sahidas do matorial.

DAS SECRETARIAS DOS BATALHÕES

Re8istro dos assentamentos dos ol1lciael!.
Idem dos 8sbentamentos das praças.
Idem de ordens do dia.
Idem do offieios.
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Idem de indiM de documentos archiv~dos.
Carga e descarga do IU'mllme?to, equipamento, etc.
Registro das resenhas dos ammaes.
Registro dos pedidos feitos.

DO FISCAL

Detalhe do serviço.
Ordena do dia regimentaes.

DO QUARTEL'MEI3TRE

R('gistro da folha pardopagamentos dos. officiaes.
Carga e descarga do armamento, equipamento o mai

objectos a cargo do quartel mostre.

DO AGENTE

Registro do mappa do material sob sua responsabili.
dade.

DOS COM~IANDANTES DE CO~IPANIlIAS

Carga e descarga do armamento, equipamento, etc.
DistribUição do fardamento ás praças. ,

DO CIRURGIÃO

Registro das receitas passadas aOl!of~ciae8 ~ praças.
Art. 120. Os modelos para a escrlpturaç.ao dos bata,

Ihões serão os que actualmente se acham em vigor, regula.
dos s~mpro pelo que está disposto na ordem do. dia da
extincta Repartição do Ajudante General do ExerCito, sob
n. 2.271, de 25 de julho de 1889.

CAPITULO Xll

DO A.RlIIAMENTO, EQUIPAMENTO, ARREAMENTO E MUNIÇÕES
DE GUERRA

. Art. 121. O armamento, equipamento e a!rCamenlo o
as munições de gnerra, bem como a ~ua dU.laça.o, 8cha~'8o
indicados na tabella n. 2 do Reg. de 24 de JanOlro l1e 1903.
(Decreto n. 1.573).
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~ I. ° O al'mamento, equipamento e arreamento não
Borão descarregados som qne por nma commissão no.
meada pelo Governo ou, por ordem deste e pelo comm odo
goraI. sejam cOL:side"l'adosem mão estado; e, emqu8nto não
torem recebi~os ootros em !:lua substituição, irão sendo uti.
lisados no serviço;

~ 2.° As praças que estragarem o armamento. equipa.
mento e arroamento a seu cargo, pagarão integralmente o
vlllor do objecto inlltilizado, qualquor qllO E(lja o t mpo do
uso que tiver da duração. nos termos do rt. 93 desta re.
gulamento; e :Iuando deixal'om de fazer I'ntrega do taea
objectos para florem recolhidos á. arrecadaçil(" pl'gmão o
dobro do respectivo valor.

Art. 122. Da modo analogo ao quo e~tá disposto em re.
lação ao fornecimento do fardam£lnto, providenciuI fi. o Ga.
verno quando se tratar da ompra do arma monto, equlp!i'
monto o outros artigos.

Art. 123. Havl'rá ~empre m dep( sito (.m cada bata.
Ihão, cartuchame embalado para s nece~sidados do serviço.

~ L' Regulada a sua qUt.ontidada pelo com mandante do
batalhão, com approvação do da Brigada, ~et'á gUllrdado em
lagar proprio, a cargo do quartel mestro;

~ 2.° Do mesmo modo Illlvel'á cartuchame desomblll.
lado para festividades e honrlls funebro!".

CAPITUU) XIII

DAS RECOMPENSAS

Art. 124. O oftlciaI quo em s"rviço ()xtraorriinario se
houver com reconhecido criterio o iotolligoncia será, con.
formo a importaneia do serviço quo prostar, dIstinguido
com as segllintos recompensas:

~ 1.0 Elogios em ordem do dia do batalhão O') dI: Bri.
gada;

~ 2.° Elogio em nome do G..vemo, transcr'::Vl\ndO-1C em
ordem do dia o aVIso do Secretario do Intorior qllo o boo.,
ver communiclld(>.

Art. 125. Si o serviço de que trata o 8rt. 124 fôr pré.
st do por pr ça do pr t. c ta t rá direito ás rucOlDpCUI111R

()ncion<ld~ no citado artigo o àispen~ do serviço com todos
cs veLcimon ~s a-té 15 ltillS.

Art. 126. Para ~er cllncedidll. a reCOrnrellFll.,I que trata
o art. 124. ~ 2.° o bom :.ssim o :H'. 125, o commllOdllnto da
Brigada dará uma parte e!lpecit.1 ~o Secrotario do Into7Íc.r
declarando (I Domo do o(tlcial ou praça, quscs (B seniços
prustadoB o a bua i[IJPOItllDcia.

D. M, - 2t'
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Titulo II

Do Estado maior da Brigada

CAPITULO XIV

DO COMMANDANTE GERAL

Art. 127. O Comlllsndante da Brigada é o principal res.
ponsavel pela sua adl!lini~traçno o disciplina, o quom diro.
.tamEnto rEsponde perante o Secretario do Interior pola
fiel obfervancia do pre~ento reguJamE.nt<.>, competindo-lho:

~ 1.0 CorreFpondor so directamon10 com o Secretario
do Interior sobro tUdo que for concernente li disciplina,
administração da Brigada o com o Chero do Pol cia em tudo
o quo disfor respr<ito 110 movimento e di~tribuição da força
em condições ordinllrills e extra OIdinarias do servIço.

~ 2.° Ob ervar a conductll do tO(lOS I S feus commanda.
dos, examinando si olles cUIDJrem OJlletamento os sous do.
veres o a iSfo Cl mp£'IJiI'1 S, a bom dOlilcredltos da corporacAo.

~ 3.. Insprccionllr fi equeDtomonte o::; quarteiH dos ba.
talhões, hlFpitlll ou enfermllflas ondo ~o acharem praças
em trb1am( nto, l.', prr fi ou por ~eu lljudanto de ordem, as
eSlaçÕt!', POftOS, guardas o des1acllmontos.

~ 4.. Punir o faZor punir os oftlciaos o praças por falo
tas disciplinarl s, quo forl m submettidas á sua auctllridade
ou qu •. dt llas trnha conhocimento.

~ 5.° Msndar (-Xcluir do £6tlJdo effectivo dos batalhões,
á vista do com elbo do disciplina, as prb ças quo por seu mau
procOóimento so tornarrm incorrigivtis.

~ 6. o Julgar das docirões dos conselhos do disciplina
a quo forem Rubmettieh:s os inferiores e cabos, pelo scu
mllu procedimento ou inaptidão no cumprlmenio do £cua
deveres.

~ 7.° Providorcllir para que oS batllll:õ(s dêm âs suas
praças a imtrucçf,o da am: a de infbntelia o para quo se
façbm oXHcicirs gorarEI.

~ 8." Detldh9r o rorviço do fórma que tenha sempro na
C~pitl,) um bbll1b!o c( m o seu £stado (OmpIClO, quo se em.
prl galá dialiamcnto (m eler'cicios geraes do tHo, ha'endo
o l'lV('8~mento mC(>HaIÍf, lltlm do quo t(dos o,, I t'nciacs c
pn ças da BJigal' a p< ss~ m UI irOI men (n10 reC(; ber a in-
struc~ão n(>ctSfari& e (onvfnicnto.

~ \1.0 Or g~ nizH. á -vit 1a "ll~ infolmal ões de condocta for.
necidl s P( ]08 Cl mmllndanll s do~ bbta hÕI s e dos doeun en.
tos £j ue por yontlJra lOfSI m Influir a bl o dirOltos 11 accesaoa
dos o1tlClaos o praça!', as escblbtl de Plolli,OçÕel:', que scrão
presel tes á con:.missão do que tratE.m o art. ]4 o seus para.
6raphos.
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. ~ 10. Propô r ao Governo a adopção das provo d •
~~~u~e ~ooessarias para moditlcar, 81 plitlcar, ll~i~~r~~~~u:
cção ~~:aba °t SIYb~tomado administl'ação, disciplina o instruo

008.

~ 11. Vigiar para quo so mantenha em tnda inte r'
~:t:l;õ::'litoj))a do unif\lrmes o o de lllstrucção P' atica ~o~

con!enli~~t~andar inspbcoiopar o batalhões qnanlfo jI,lgar
responsabT o sompre quo for noml arlo novo llOmmllndbnto
tenham d' ~sllndo tOque e rOlll'a fiO ~uaHquor faltall quo s~

a o no i:mpo do sua alllLlulstraçAo
aco ~ ~3.0 Propô!' ao go~erno todas as mCdJd~3 qua julgar

r a as e que não estejam proscriptas no pro Sl'nto r I
~~~~~~~f%ad que a gorencll& das SU&S llttri buiçõoll POf'S~Ut~;
publica S ab o quo convom á at1lJlinistrllção geral da fOf"a

o SOU commando. .•

terJo~t~ ~az~r a tc~~roJPondan~ia omeial militar, por in-

:~v~~~~~~t~ i:~~urJ:, ~uIa~:~l s~jaP~fót~~~e a~a~;~~i;~~t~

bataYh~~~ n~O~~ulald' o ~adido goraI do fardamento pt ra os
, lma o dlspmto mt regulamento

~ 16. Apresontar até 31 de março de cada !ln~o
latarIo, no qu.al exponha circUIll ta ciad mente os um ~t3.
do :1;Ia.rapar.tH,ão e a nocol>sidado ru ut,lldlldo tio q~~!r~~lg~
~~gl~.a quo Julgue poder melhorar o ~orYiço publico a sou

~ 17. PIopôr ao Secretario do Interior a -
seus auxiliares. da secretaria mUit r do com~oll~~~ça~ de
II do comm_lmdante do mquadrl!.o de cavaIJllrie. g ral

~ 18. Nao se afastar da Capital ou da séde d ll'
sem provia licença do Proside to do Estado. a flgada

~ ~9.. Providenciar para que os rfdciaos da B' d
commlsslomdos pela chefia do Poli~ia sCJ' m' Ilga li,
mente post s á dlsposiçãó desta. ' Immcdlata..

~ 20. Mandar reincluir nos bat&lhõcs a
cedTom os desortoles reconduzidos quo lhe foreqmUOapPrerten.
ta 011. . esen-

~ 21 •. Ordenar que so dor conte do soldo dos rficillCS ou
praçlls a J~portancia dos damnos que. som justo m t'
causarom a fazenda publica estadoa.!. o IVO,

~ ;2. t Enviar ao Secretario do IotolÍor, n R eprchas
compe '".o (S os mappas mOIJllaes o llDLUllOS om us. n. n,'i'
gallll, tl a ehe1Ja dO Pohcilt um m ppa (Jlbrlo discriml t .
d~ pessoal forneCIdo no dia au\ riOI' para os di'ver n IVO
VIÇOS. bOS sor-

~ 23. :h@igna.r as fés da of1!cio ou certidões quo man-
Ba~ °dxtl ahlr dos hvros P( rtODcentes ao ostado-maior d"fIga a. ••



- 452-

~ 24. lnlorm&r e encaminhar ao Secretario do Interior
11.8 petições, partos ou Queixas feitas por ofdciaes ou praças,
quando dil'iginas áquella auctoridado.

~ 25. Nomoar, om janoiro do cada anno, uma commissão,
da qual (ará parte o enolit'regl\ o dI) matorial, para balan.
cear a Ilrro lAdação a oargo dosl;e omci,l.

Art. 128. O commaud nto goraI responde ao ProaidonM
do Etltlldo por tudo q'.l/;\Ut" disstlr respo' to ÍL boa ordem, di.
sciplIna, pulicia e oconomia dos batlllhõus.

Art. 129. S trausferenciu9, por qualquer motivo, dos
oC.5ciaes de uma1 para. outras Companhias e as das pr ças
de pret do uns para ou ros batalhões, são da attribuição do
com1I'andante goraI.

CAPITULO XV

DA SECRETAlUA MILITAR, SEu PESSOAL B ATTRIDUlÇÕES

Art. 130. O estado-maior da Brigada Policial compõe.ao
do seguinte pessoal :-um secretar io cem o posto de tenente
coronel, um assistonte do pessoal com o posto de m jor e
um encarregado do material com o posto do capitão.

Paragrapho unico. Te á. como auxiliares tantos in((lrio-
res quantos sejam estrictamente necossatios ao serviço da
l'espectiva srcretaria, percebendo cada um deUos mensal-
mente, a titulo de gratificação, a quantia de 20$000.

Art. 131. A dlrecção dllosecretaria ficará a cargo do
ro~poctivo becr.,tllrio, quo sorá o principal'rosponsavol pe-
rante o commandanto da BrIgada pela fiel e prompta traus-
u.issilO de todas s suas ordens geraes.

Art. 132. Ao secrotario do commando geral compete:
9 1.° Fazer l\ correspoodenoia oflicial, ord.inaria e r'o-

SOI'vat!u,que tl'nh de ser ReSIgnada pelo commandante gorul,
relativa ao serviço militar proprio da Brigada, guardandO o
neceH~ario sigillo.

~ 2.0 Ter sompre a e~cripturação em dia e o archivo
bom Ol'ganizado. sendo por 0110 responsa vel.

~ 3.0 Classificar o protocollar os documentos entrados,
não os contlando a POSSO!lalguma sem ordem do comman.
dallto ~eral.

~ 4.0 Rounir as participações o mais pipeis que te-
nham ti wr prosentes ao co mandanto go!'al, extrllctal.os
e' instrnil.os.

~ 5.0 Fazer eqcripturar o rletallJe c as diversas 01' enB
do commando geral, em livro para tal fim destiuado.

~ 6.0 Obrigar a todos os quo lhe forem directamento,
subordinados a quo cumpram 110lmento as suas attribuiçõe8
dando ptlrto ao com mandante gorai dOll que se tornarem
I clarsos ou dl'sidiosos.
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~ 7.° Fornecer &0 assistente todas as ordens do com
mando geral, que se entendam com os batalhões afim de que
osto as transmitta immediatamente. '

~ 8.° Partioipar i~mediatllmente ao commandante ge-
rai qualquer occurrenCl1I. relativa 11.0serviço da Secretaria
~obre o qual soja urgente providenciar, e quo necmsitu d~
mtorvenção dessa auctoridado.

~ 9.° E!l'pl egllr o maior (mpenho e zl'lo no cumpri-
mentt? de BEUS dovores, de modo a evitar omiesões ou ir re-
gular Idades no servico e ter em dia o livro do registro de
detalho o das diversas ordens.

Art. 133. Ao assistente compote :
~ J.' C0.nhecor to.das as ordons e di~posições conoernen-

tes ao serVICO da Bl'Igada, obIigllDdo aOl! que lhe são dire.
ct 8 l'Dte subordinados a que /lS cumpram com nctldiio e
p oDtualldlldl'.

. ~ 2.° Dar aos ajudantes dos batalhões existentes na Ca-
pital o detalhe da Brigada.

~ 3.° Escalar o serviço geral, diario, o de~ignar os \:a.
talhoos quo tenham de prestai-o.

~ 4:° Enviar diariamente aos batalhões, do fóra da capi-
tal copIa das ordens do dia e detalhe da Bl'igada.

~ 5.° . TramÍnittir por escripto aos batalhões, em Domo
da. auctorldade competente, e obst'fvadas as I t'gras da disci
phD~, todas as ordens que receber, para expedir, rellltiv s ao
serViço que olles tenham de prestar e que n&.otiverem ~ido
consignadas em detalhe.

~ 6. ° Solicitar dos oommandanteB dos batalhõos 1'0'
mess.a dos mappas, relações e mais papeis concernl'ntes 80

oVI.mento do pessoa), que nilo tenham sido em tempo re-
mottidos á Secretaria militar.

~ 7.°. Organizar, á vista dos mappas enviados pelos
commsndantes dos batalhões, o mappa geral da força, que
tem de SOl'annGxado ao relatorio annua!.

~ 8.° Conferir di~r.i8mente cs mappas en viadcs pelof;
batalhões, afim ~e vorificar se são cumpridas exactamente
as ol'do~s expedidas pola secretaria mihtar, relativlI.monte
ao movlmen!o do pessoal, bem como, no principio do cada
mcz, os ~apols .r~fercntos ao movimonto do anterior.

. ~ g. AuX!ha.r ao secretario no fiel dcs('mpenho dos OUS
mlsté,I'CI:',substitumdo-o nos sous impedimontos.

Art. 134. Ao enc1:u'rcg do do ruo torial compote :
~ 1.° Ter a SOU.Cl,!'goos depositos gcraofoldo armamen.

to,. arruamento, cq l.lpamonto, f••rub cntl', utensilios (' Ilis
artlg(.s,. zelando par.~ quo tOíl~S os objectotl estejam bem
acond~cl~na~as o sOJam c~nvolllentem('nto cuida1(.s.

. ~ 2. Nao recober obJoóto al~um ~om quo cbteja pro
v~amonte examinado, assistir á pesagem, contagem e mo-
dlda do quo fÔr aocoito, Q ficar dOtido l0i'0 responsa"el pela
eUQoxaotldl!.o.
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Qugndo se arruinar qUJllquer artigo, depois de arrcea.
d~tlo, partOcipar immediatamonte atlm de que, verificada o
c.u do estrago, so resolva coufortDc as ' circumstancill.s da
C1SO.

~ 3." EXll.minqr diariRml'\nto e com o maximo cuidado'
o~ doposito~ a Reu car~o. f,ueo 10 as mudançi1s nocessarias
á con 'el'vacão (los otj Ilto nelle existente •

!'l 4. o Orll'aniz Ir om duaR vias ORpodidos goraeR de faro
damnn to o Ropara tamonto os de outroR artigos quo foram ne.
ceRsarios á Brigada n') C,Hror do anno e apresentaI-os á
SJcrot.aria militl1r para os tins nocessarios.

~ 5 ° Não carrojfar no livro competente objecto algu
recobido do!" fornecodores 011 comprados a di VerROl'l,Bom
quo esteja publíc da em dotalho da Rrigada a ordem de.
terminando a clirga; podondo. porém, carregar á vista das
rospectiv 9 galas, os artigos recolhidos polos batalhões
Ou gu rdas.

!'l6.0 Não t'Grnoc r objecto alll:um sinil.o á vista de po.
dido compQtcntemonto dl'spacbado. exigindo rpcibo no
propr'o pedido. passado pol!)!!qUllrteis.mostres dos batalhões
esbcionados na capital.

Quando o objocto forllOcido fôr dostinado aos batalhões
de fór ti capital. o r'lcibo do quo trata esta parllgrapho
será substituído por um termo lio abertura e I1xame. lavrado
por um!},commls!lão til) t"OAofliclae!l, nomeal:!a polos comman.
d ntrs dORmORmos bllt"lhões. o enviado á al1ctoridadc com.
petent • ficando do mL mo termo copia no batlAlhão,

~i.o Organizar om duplicata. 3S igoando.as. as ll'oil1R
de I'ntrL'g'9. ou tio romo °sa ,lO todo e qualQl10r objocto dl!Rti.
na'\l aos bll' lhôo~ quo tiverem sél1 fóra da Capital e a
outra"! rpparti~õ -s d Bl'ig da.

!S8.0 R Rpo~dor pel,) mappa trimestral de entradaR e
sa' id~s do fardamento o maIs objectos a I!eu cargo.

I:! 9 o Ter ORli "rll!! a sou Cllr~o oscripturados em dia o
com a maior clar('z • o pm ordem o arcuivo dos docum( Q'

tos de cntrUd!lll e sahidas do f"rdamcnto e outros ob.
joctos.

~ \O. Pre'tar aq inform'lçõcs que lho foro determi'
n4das o or~'lniz!lr ORmappaR do fal'damento e a"mamOnLO
que tiverom do ~cr ann •.xad08 ao rl'llttorio annnaI.

!:l 1I. \ndic r á S c eta i Ir 'lita o inferior c p aças
procisas pa"ll f m 1JUenSCRe encarregados das arreca-
dações °

!:l 12. Oria 11 r e apresentar no primoiro dia utiJ do
cada m~7. fi. S c 'ctari~ ,la!'; Finanças a t'oJh~ de voncim n.
t s dOflI)fd.ci I! (I) oshdo-maior da Brip;ada. rocebC'r a,rcspo-
ctiva ímp rtanca o o1Tllctuar immediat~m(>nte o pagamonlo.

!'l 13. Substituir o assistente nos seus impedimentos.
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Titulo lU

Dos batalhões~ seu pessoal, deveres ~ attribuições

CAPITULO XVI

DOS COllfllfANDANTES

Art. 135. Os commandante9 são as primoirRR auctori.
dade~ ~os. batalhões, prlnclpaes motores da adminifltraçil.o e
d~ dlsclphna, e os primeiros a re~ponter pela fiel (;bservan.
Cla das ordens emanadas dl': auctorid"de oompe;eute.

Incumbe-lhes:
~ 1.0 Corro~ponder'se dircctamente com o commandan-

to gorllI sobre tUl10 quanto interesse o mOVimento a dlsci.
plina e n a1ministrllt;ão da unidade quo commanlt~m.

~ 2.° DlIr instrucçõas. na p rto l1l&ciplinar o economica,
~o com~andaIltcs de destacamontos, guardas e patrulbas,
Illstrucçoes que serão communicadaR ao commandante
gorai quando da soa oxecução pORsam originar factos de
que c iba á dita auctori ado tomar oonhecimento.

~ 3.° Não confontir que otfioiae~ e praças usem de Uni.
forml'R que não stf'j"m do accôr10 com o do plano
adoptado.

~ 4.° Observar a conducta dos omci ep, (lsforQando-se
para quo estes a quiram o indispomavel"conhocimcnto de
~eos devereR e os cumpram E'xactamente.

~ 5,° Vlsit r freqnentemonte e em occasiões Inespera.
das os alojamentos das praç R, as guardas do batalhão pri.
~ões. a1'l'ccada~õos o miais depeodenciafl, verificando ~i são
m ntidos com ordem, asseio o bygleno.

!'l 6.. Assistir. quando julll:ar conveniente.' ás revistas (\
formaturas l'ardaos; rxamlnar os livros da secrotaria da
ta a da ordem, daI! companhias o todos os outros do bataihão
nftodeixando, omfim, de verificar pe!lscalmeote o que occor:
ror em qualquer (lOS diffnrontC's ramos de serviço, de ml"do
a ter SPlr'PT() cortez dc qU(l tudo SEl faz de accordo com as
ordcn~ gl'racs o a~ SUa!! pr(lprills.

~ 7.' Ob'orvar cuidadMampnto tanto a f'apaf'idade como
r~ dero tos ~e cada um dos indi vidoOR do bahlbão, não RÓ
p ra !,;Ull.~?lOnCla ~ acção, mos ambpm para que possa
pre tal'. j;~ Jnformaçoos &llllUal!S,com seguro criterIo, justiça
o rx ctldao.

Deve dar n conh('cor, tambem rcsorvadsmente a cada
orfiolal o inftlrlor a informação que <1elle tenha p~estadol
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aproveitando mais ess!!. 0PJlortunidado para (l~timulal.o a
continuar bom servir ou a corrigir-so.

~ 8.' Fazor quo sr-us subordinados o tenham por amigo
o prutector. ccndo inflexivel om mant,cr II discipllnl!, casti.
gando (8 tt'an~grossoroF, cemo vigilanto o cuidadoso em
pI'C'millr OEl bom pt'ocetUdea, para, fleRto modo, estabelecol'
pystcmli wr.1 e uniforme do jnstiç!l, nUnca ~o eximindo de
attender às reclamaçõofl, quaudo forom razoaveis.

~ 9.' Louvar em or'dom do dia os officiacs e praças sob
sou cummando, sempre que, por .ous serviços o modo de
proc( der, se tornarem morecod(lr.:ll de elogios e de recom.
meudllção lis nuctoridado!l, sup"riol'os. o que, além de ser
uma ju,ta recompensa, sorvirá. de e,timulo aos domais.

~ 10. Ter o maior cuidado em quo os otticiaes inferio.
reEI scjam tratados com estima o delicadeza por todos 011 otIl.
ciaos, como meio cftlcaz de conservarem o respei.o que lhos
devem seus subordinados.

~ 11 Concedor 1Is plaças da seu batalhão liconQt1 para
ao cal'lirom. mediante roquol'imento, e des\1e quo satisfAçam
!iS soguintes condicões: tor li praça aUingido 24 annOll de
edado e ser de b ..li conducta.

~ 12 Passar titulos de englljamontos ans voluntarios
que vCl'itl\Jarcm praça no batalnAo o excusa de serviço á,
ex-praças. Na ClI.lta dos assentamentos neoesearios, a eXCUS8
sorá Bubstituid.\ proviijoriam"nte por um attestado.

~ 13. Mandar eliminar da. oar~a goraI do batilhão os
objoottJ6 levlldcs pelos desertores, fazendo.lhos oarga da im,
poL"t:WOi,lI, qUllndo roinolui,,"os, bea1 como 05 objeotos oxtra.
vi!ldo~ em serviço ou por negligono!a, mandandO neete oaso
proceder ao desoonto le~al nos voncimentos des roaponsa.
v(,ü. POli termos do art. 91 deste regulamento.

~ 14. Mandar incluir na carga todo material que rôr
recebl,lo das roparticões competentes, excopto objootos do
expedieute que, por sua natureza, sà() consumidos dentro do
prazo para cs qUl.lOSsão recobidos.

~ 15. Fazer observar o maior respeito o 6uoor'dinação
entre o~ ofllclaos, inferiores e uemais praças.

~ 16. Punir oftlciaes e praças por f,\ltas disciplinarea
p,cviRtas nesto RogubmentJ.

~ 17. Transfllrir qUlIlquer pri\ç:l do um'l para outra
co:npa.nlli , a pc1iJo ou a bom do liJrviço, ouvindo n~Hla
hypoth"l:C Ol :e1pect",o:, ca iH.s e:'rouunLntee.

~ 18. Excl ui I' do e,;t~ v fT~c.t ''o d b' talhão a. :lra as
quo pelo SLU mau co Dj)ortall1.é.tO:.lo to!.'n~Iom incorrcgiv01s,
ob,.orvl" d s ~s dispo. iciies do "rt. 40,

I'l 19. Provc", 8~hrc pl'~'p(}tita In:) c mmanrlar.te de co .
punlJias. co n. qual podeI'Íl, dcix\\I' do conformar-se, l B
postos do inferioros o c:lbos do oSljuadra.

!l 20. Mantial' publicar em dotalho o dia em qno o
d!: Vl.'ril ftlzJr o p::; w"nt'l d02 ofdci:los o praças o qualquor
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outr:! faoto qne, não tendo caracter reservado, possa in-'
fluir para a rE'gularidado (\ bõa ordem f o se"viço.

!3 21. r rovillCnciLl' P 1'1£ quo :.:s praç- s t nbam instre-
cção c clercicio da, arm!ll a qu, pel't ncere, para quo
s f~çam exercicios gl'racs. dlllgidus por ~i ou seu tiscal.

~ 2'~. Publicar em (rdcm do dia rE'gimonta! os enga-
jam ntos, promoçõos, transferencias, baix!ts do pl sto e do
serviço. f,lIecimontol', inclusões o l)XllluSÕOll o qualquer
outro :lCt que julgar conveniooto.

~ 23. Mbndar ler n OCCn. iào em quo se e1fel tuar o
paguI ento ás pr, Çl\fl. aEl inst ucçõ ti pofiüiaes e :lS partes
peDa e diAclpliuar deste reguil,mento.

~ 24. OrgauizH' os mOQOIOlldHS pa.rticipações o(ficiaos,
pernoite!', vale', paI tes do estado-maior, dlt>s de pcgamento
o qua 8quor ontros papeis quo não l' tivorem est",belecid08
POI' ordl'm fUP(lrior, t1evf'ndo tars m, dolos SOl' rúbricadoti
pelo ti cal e pu bli a os em ordom do dia.

~ 25. Não s() afastar do sédo do blltalhão s(lm licença
do Prcüdontú do Estado. Folicitada e concedida pelos tra
mites loglie8; e, nesto caso, dl'legar a quem competir t S
attribui~ões quolto são conf ridss

~26. Tanto quando possivol da'Í1 suas ordons po,' inter"
mtdio d:J !lacal; quando, porém, directus, os quo as ro('obo-
reill inf'lrmar ào dellas ao mOR' o 1180111

!l 27. Fazer DlLSéPOf'IUI dete minadas o de accordo com
as tabollaa reflpootivlIR, todos 03 pedi, (S de arm~mento. equi.
pllmento, muniçll.o, fa.rdamont., livros regulamentliroti. uteu.
bil'os, arti;.tos para expediBnt£t, t, .. , do tu<1o emtl.m que
neoossitllr o corpo e que tenham dc' ser forneotdl'B p ••las
ropartiçõ os cem petentes.

!l 28. Participar ao oommando geral qualquer faoto
grave que por ventura ocoorrer no batlllb!o, informando
ijobre as providenoills tomada~, ou solicitando SU1 interv n"
çãr, caso t>eja necosa rio.

!l :.'9. Iufvrmar li me~ma aucbl'idade sobre o Ilssumpto
do qualquer publicação que pela improma Cor Ceita com rola.
ção l!ll sorvico ou pessoal d\l corpo >:ob sou commundo.

~ 30. Iuformar os r'cquerimentos do::! ofrlct}je~ o praça!;
anteH dc OHencaminhar' ás auctOl'i.111 i*l st:!porioro', instruin-
doas dovidamente, do aCllO do com 8:i 'oi .

S 31. Dar ciencia. ao comm:oln 1 goraI dali u')moaçõcs
que 11 eI' p.tr provi eULOCIO:;di ,~. tlO. cal'go, o bl1talbl!.p,
ij I vldo PO!' c.ftlc"a ' ..

~ 3',. Eu ia" tó o di, 30 d,_ tll1t .10 c .• a rnno ó. sc-
cr t . la mil'ti a r I ç:i ( (O U, '" /'JIld e. u inferio.
1 , I Ç(U010 o l:tcd,',o tA pt"d ; .'c",do mui'o, x;,lic'tos nas
inform ções 11 OI'! m. sn 1'e com!,ol't 1l11.,nto, hnbilita.
ções o aptidão de seus subo"dinadl s.

~ 33. Dar somestralu. ente uma parto do ostado do ma.
le"ia! a oargo do batlllhll.o e do Bua diatribuiç!lo, formulando
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a rolaçll.o dos objeot09 quo na occallião (orom julgados im
pro~ta vols o C'lrecorom do !Iabstltu 'cão, atllJl tio provIdenciar
a auctorirlado uporior sobro 8 nomoacão d commi~",ão
qoo os tenha de julgar, para rosolver'se dopo's o qu for
ao direito.

~ 34. Romottor. até 15 do, maTço de cada anno, o com.
mando Reral Ulll rolatorio em quo se mencionem todas II

alteraçõ~s oecorrida no bablhAo, suaR noea!lsldad s e mo.
didas que julgar nocassarills para o melhor desempenho de
seos deveres.

Art. 136. O commanlfanto dobatalbão podorá crear uma
escola regimental de inRtrucção primaria para aR 1'0 p cti vas
praças rogida por offieial competento,

CAPITULO ,"VII

DOS MA,TúRES FISCAES

Art. 137, Aos majoreR fiscacs competo:
~ 1.0 Obsl'rvar e (azor cumprir todas aR ordons ~craOR

e in trucçõos relati VaR ao RorvLo do batalhão. corrigIr as
(altas qllo encontra" p rticipando immedilltQ. ent'l ao com,
mandante, qU8nrto fúr mister li intl'rveoçAo df'st('.

~ 2.° Fazor qu Il er.criptllrl ção o,tpj~ sempro om dia
e (Jita com a mlilor rl'gularidado o eert ZIl, sendo r ~poo,
pavrl pela cnctidão de todl S os papeis ~ujeitos á. ~u nN'
calização. ,

~ 3.° Iospcccionar assiduaml'nte todas R dopoodoncias
do quart£'I, eSllocillimento IlS cavlI!lariçlll.', arrec d ções. POS'
tos e guardas

~ 4.° E calar OR ortlci os precisos para, " ~erv.ço. OI' a.
niur e pssignar o detalhO d'ario. de couformi 1lide m ~8
ordons do commandante, Cazeodo-) rrgistr'ar dian eat DI)

livro rl'Ilpocti vo.
~ 5.° COQh Cl'r pcrCritamcntl' tod(ls ll" diopo ic'eR ('on.

cernontos o Rnrvlco o tllzl'!-as cumprir com li. malQr xa.
cticão o pootualidadr>.

~ 6' Guiar o. OtnciPI'R no complÍmento do senil deve.
res " providopr.i r para que os in(",rioroR e praça clmho,
çam as ~ as obrig4çõcs, <:onformc lIE circum!'t.ne s tm quo
se 8('h~rcm.

~i.' Fazl'r, com an toriz~çilo do comman n l'
torllcõrs que (orem cnu 'erJi.'ut 'f; ;.til foI' vi o, Ir TI'
tlllhão. qU/fndo di to nAII esul o o1f•.m li il!l (, r ij
te 1'/ gulamolto 011á, {rdons d"H lIl1ct',ri\l, dl'f; li ,c I r .

~8. COlf"riro P!'POIS bom com •.• OR IlHO,', Id,d8,
mappas o rOlwt,li)NI lldoptll.do n •• eFeripturliçii.o o b~ li IIi r.
sl<lvo I.'q~oJl(Os nj IublÍel> tôr da co pot:nclB pr' 'a Iv
CImmandante.
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~ 9.' Fiscalizar, F,cmpre qoo o possam, (,s Rêrviços do
C8t8ÇÕ,~Il,postos, guardas oxtorna!', rond,aR o pa rolhas, o pro-
vidol.lciar pllTa quo estos sorviços Ilejam fOltos do accordo
Clm 8S ordens gerlles o partil'uhtreR do batalhão.

~ 10. In,pecciunar Oll rteRtacamentos antos do ma~chgram
a ~ous dostinoll o assistir f equontemllnto ês paradaR Intornas
do guarda!', piquetes ou d~ m ior (orça quo s8hlrom do
quartel; nas fJI maturas ~ora R tomar o commando do corpo
qUlindo (sto so acbar reunidO. pa sando-Iho revista antes da
nt egd.l-o ao commandllnto.

~ lI. Conf<Jrir todoll os mappall, pedidoll, relaçõos O
IUHl papeis da casa da ordem, compllnbias. agencias o ou
Iras repllrtlções do corpo, antps de assignar o rubricar
atlm de qoe não Ihee e~capo qllalqller enjtllno 00 omissão
polos quaoR lho po~sa rosultar nspons~ bllidado.

~ 12. Visitar frequontemonto as prisões o mais depeno
doneias do qoartel, al1m do obRorvar si ó man'ido completo
asseio o si todas IIS OIdons existentes são cstrictamonta
cumpridas.

~ 13. Mandar (azor os toques oRpcciacs para as forma.
turas goraOR e os quo davam partir da casa da ordem, para
o qoe terá à sua Olspol1Íl:ão om cornoteho.

~ 14. Rospondor pela p'lntull,lidado na hora m:lrM.da
para &8 (ormatllras ReraeR do b ••taliJão, bem assim "ola boa
exocução dos exel CIcios e formaturas parciaos, quo serAo
reitORsob sua inspocção immodiatl&.

~ 15. Não disponsar. som autiiencia do commandantc,
os otflciacs do comparecimento á leitora da ordem.

~ 16. Perq,ittir. ou vindo o commaodllnto, quo os offic'aos
troquem sor viço, quando do snR esc !li, não havondo incon-
v niepte, publicaodo 000 detalhe ossa troca.

~ 17. Cuidar em ql10 os inror ioros o Roldlldo~ Bl'jam
Instruido!; no modo do C/lzer as cont'pencias doter'minadaR,
cODfolme as oirl;uID~tancias divHS~ 6 em que so acharem de
scrviç(l ou tóra delle.

~ 18. A'ls'gnar a fé de omcio do cc,mmandant(', todall os
V(\ZOl.'que fur T1ecesl.'llrio extra hif-a dOR livros do sSf\nta-
mentoR ou de quaesquer documontJs ofl1ciaes existontes no
archlvo.

tl 19, (luvir os commandantos das compnnhias sobre as
f~lh,<do ReUR o(ftciaos o pr ac",,,, aotes do dar andamento a
qualquer Pl"t£' que lho sPj'i (Iirigida.

~ 20. Rocob r o c(lmrn8nd~nte diariamonte o pal,tioi.
par.lho aR cUIl<1ições g, raes do SOI'VH;O, as occurronoias
por vo.!ntura havidas U llS prOviJl'DCill1l quo huuver to-
lIl~do. '

~ 21. Aoxillar o comm ndanto do modo quo nllo hllja
cmiHl10 {u irregularidade no sCI'viç.', I ubsmuindo-o em
tol1ol1 \.s 60US impedimentos.
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CAPI1 ULQ XIX

DO AUDITOR

Art. 142 Ao'auditor incumbe:
~ 1.0 Fuoccionar nos cODi-elhos dojnlgamento insthurar

na ~él1o da Brigada Po.ioial, excepto ncs que fozem con.
vOCllds para julgar a deserção de praç s de pret, OIiSO em
quo será ou bstituido por um Cl'pi Ao;

~ 2.° Fi 'c~li1.l:lra marcha do processo, no tocante á ob.
BorvlI.nciadlle di~poü,õee I gaes e regulamentares;

g 3.° Auxiliar o juiz interrogsnto na inquirição deI) tes
iemunb.as e interrogatolÍo do leu;

g 4.° D,rigir o escrivão nos trllobalhoil de cscripta do
procosso;

g 5.° Co.umuniear se, de aecordo com o presidente do
conselb.o,com as auotoridado3 militares ou civis, no sentido
de obter diligencia.; qUd ovitem delonga', na marcha do pro.
ce!! o;

~ 6.° Tal' os aut.)s !wb sua g aftda o rospomubilidsdo,
desdll 11. prImeira rounião do c, nti Ih . a é o pncerramento
do tr'ab lhotl l'emilB<tt do procctI o á l1U toridadó compe-
le tf';

~ 7.° aSilon tAr, por c cCl'Ípt O deutro de 24 horas, á
all('güç (I, f\l.tu. p_Io r u do incomp t'\Doie. do consolho de
julg mIJ..tu para conheCimento da UllcUSl:lçãoj

8.° ~ão confiar 1I0S I' IHI ou a SJU~ ad .••.ogados os autos
do proe 'SEO, ginào para 11 l xtr'acç o, em Eua presença, de
bpOlltb.mEIlto~ IJOCrSSULiosá dof\:suj

~ 11. Comparecer prc.mptamcmte no qUl1ItE:Iquando ro.
ceber qualqu61' eh~mad(l (,xtr'üordinllrlo.

~ 12. I<"l>zt:l' proh cção l;obro bygí no, uma vez por mez,
na Bala da escola rl gimen . I, (lD o duvel'ilo £ompareccr \0'
das llS pracas de lolga tl os omprega os ln'ornoe .fi 'poni veia
condundos pelo. 'alt~ .nt n ••t s.

Ar"t 140. O cirurgiã" é obrigado a vllccinar os indivi.
duas que entrarem p"r' o ~er viço da Br'igadll, monos oa quo
mo trllrem qu tiv .ram v. cchl' rej!ul!>r ou bexigas naturaOR
o a lazer auto de corpo d,~ d IIct,., CXII,mel!cada"' rioos o
auptosias quo furem reclamados pdas auotozUades polioiaes
o jUdllliarllls.

Ar-t. 141. Havorá e Cl,da corpo, a cargo do r(spectiv.l
cirur'gião, uma pequena umbulllonch, rolU os medioamentos ne.
cessarios para casos urgentfs, b/Jm como um aposento apro.
priado, onde se prt:stem \lS primeiros curativts, antes de
dar.se a remoção para a enfermaria ou bospithl, t\ttcnd('n-
do.~c a todas !lS condições 41c commodidade.

nas CIRURGIÕES

Art. 13\). O cil UI' ião observará toJas as ordens go-
raes e as do comm~ndante do bat~lhão, na parte disciplinar,
competindo.lhe:
. ~ 1.0 Responder pl-!''>trata monto dos doentos, pela lim-

peza, ordem e regnlari,latle da ODe rmaria li seU cargo, a
qual deverá visitar pelo I onos uma. ..•.ez por dia.

~ 2.° Fazer cbcglSr ás mãl'!\ do commandante a parte
de qualquor falta quo commetterem os ompregados a
enfol'mal'ia .

~ 3.° Levar á coafideração do commandanto qualquer
medida que julgar necessaria a bem da hygiene e das
p~aças.

~ 4.° Partioipar ao oommandanto quando verifioar quo
qualquer praça simula doonça ou que transgrido preceitos
de disoiplina na enfermaria em quo se achar em trata.
mento.

g 5.° Iospeccionar qualqu(lr praça do batalhA0 quando
lho for determinado pelo commttodantp, ou qUlilquer indi.
viduo quo pro cnda eO(lajllr.se. o no p6rl'COr mencionar
todas IIS circum~tanoia" que veritl'Jar o po,.t<am Inffluir 80'
bre qualquer delibrJl ação que tenha de ser tomada.

g 6.° Pass r revistas dialiss ao batalhão, no verão ÍlB
oito horas da manhã e no inverno ás nove, precedendo o
respectivo toque de corneta, mllndlldo fazer pelo oftlcial do
eatado maior; dar baixtt Íl enformaria ás praças quo julgar
doentes, slém da revistá sanitfria geral que terá logour r o
principio de cada mtz

~ 7.° Acudir promptllrr.cnte ao chamlldo de qualquor of.
t1cbl ou praça quo necessite do enic!&.ds mrdieos, QUo!' pll :
si, quor para pesso de ~ua fomilia, comprOhl'ndtn (" e
como taes, mulher, filho, lllÜllO!'Ü8 ,10 IR l nucs, mão, ir AR
solteiras, que vi v m I;ob •• tnlcla dos me. me' ufl1cill.c ou
prllçlSs.

~ 8. ° Marchar srmprú qlh~ for d(\llignr,do (\( qu Iqll r
formliltnra co ba taJ!.1 à ,.1 nOR (\.10 U.lCll S e pllI" d •

g 9.° Lovar á /Jonl/l<1!'Il"ÇúO do CfHlJUI: n h.me, l'0r i
medlO do ft6cal, qualquor m, dii1/l.q1le ju'glll' no o. 1 .-
bem da Si ú,je gen,l d:.s pl hc;as.

glO. Prestar 'odOl:l 08 esclarecimentos a08 commigsarios
do. !!Ilude publica, dev('I)do llch:;r'se ):resente (>,S respocti.
v B vidtali,

C ~PlTULO XVIII
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Art. 138. Todas as ps.rtioipatões por escriptl', sobro
qualquer serviço, bem ceIDO as paI toa do doonto, Borão di
l'igidas ao fiscal.
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~ 9.° Dirigir a organização do processo, reJataJ.o e 1'0.
brioar lhe os respeotivos termos, bem oomo as folhas dos
auto~;

~ 10 Ri~oaras tolhas em branco, interoaladas nos autos
do conselho, conservando em br nco as qoe se seguirem ao
tfrmo de encerramento e remessa do processo;'

~ I J. Esorever sentença do conselho;
~ 12. Inforro r os 1'1 quel'imentos sobre concessão do

menagem, f"zendo a classificação do crime e dIzendo a pena
que lhe corresponde ; .

. ~ 13. Advogar, no f6ro commum, os intercssc!! dos ofti-
eiaes e praçap, quando submettidos a processo criminal
por delictos commettidos no ellercicio de sua~ foncções;

~ 14. Advogar os interesses da Brigada Policial;
~ 15. Informar sobre questões de direito, que se pren.

dam á administração da Brigada.
Art. 143. O t li mor. nos impedimentos ('Xced£'ntes a om

mez. será 8ub~tituido por um outro bacharelou doutor em
direito, nomeado pelo Presidente do EHt.do.

Art. 144. O auditor te. á a graduação de capitão e é obri
gado, em acto de sel'\ iço, a 80 apresentar fardado, devendo
usar do uniforme que Ibe (61' marcado.

Art. 145. O auditor ter á um amanuense, com a graduação
de 2.° sargento e nomeado sob proposta sua ao cOlFmanl!o
da Brigada. o qual funccion/irü. como epcrivl!.o nos proces~os.

Art. 146. Nas fé1es dos batblhões, fÓla da Capital, o go.
verno podar á encatr gar um doutor ou bacharel em direito
de exercer, junto aos mesmo". o cargo do auditor medi nto
a gra'lficação mensal de 200$000.

CAPITULO XX

DOS AJUDANTHS

Art. 147. Ao capitão-ajudante compete:
!'l 1.8 Coadjuvar o tlscal, de que e aspi tente il1:mo

diato, em todos os serviços sujeitos á tlpcalização; ser so
licito em providenciar sobre aquillo que estiver asco
alcance e, no caso contrario, recorrer á auctoridade com.
petente.

~ 2.0 Conhecer porfeitamopte todall as ordens relatl.
vas ao serviço prlJprio do batalhão, obrigar os que lhes ~ o
subordinados a compril-as, dando parte contra os que li 18o
se rI cmarem.

~ 3.0 Fiscali2ar e responder poJo asseio, I1nifolmidade o
postura militar dlls praças que entrarem de serviço; estar
porfeitamente instI uido em tode s os exorclcios da árma
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infanteria I) fazer qUê 08 inferiores e cabos de esquadra, quo
ficam sob seu imm di~to cuidado, se conduz m bem e cum.
pram fielmonte (s deveros que Ih( s silo inhorentes.

~ 4.0 PartiCipar immediatamf'nto ao oommandante, na
au encla do fiscal, qualquer ac.urrencia concernente ao ba.
talhão, sobre a qual s(>j urgente providenciar.

~ 5.0 Rounir todas as parteR. rela(õp.s e mais paprois que
tenham de ser presentes ao fiSOIlI,Dotando as alterações que
8e derom e particuJ rmente aquellas que tOlem objecto de
detalhe; conter'r diariamente oS mappa.s das companhias,
indicando 90S sargentos as omissões ou enganos que existi.
rem, atIm de sorem convenientemento sanados.

~ 6.' Ter sob sua guarda todos 08 utensilios da sala das
ordens e zelar pela con ervação dos mesmos.

!il 7.. Escalar o sorviço rios inferiores e cabos e ter uma
escala dos oft\oilles, afim dO, no caso do não estar presente
o I1.Cll, drsignar aqnello a q[om crmpetir qualquer serviço
qUi' ~o torne MC' ~~ario de momento, partioipando tudo ao
n~cal, logo quo chegue.

~ 8.° r rovi loneiar, do aecardo com o oftleial de estado
maiur e na au fncia do command nte e do t1sc I, sobre as
r qUlsições dO torça e tudo quanto tor uTgflnto; tl~calizar o
~er>i..:o l'xtorr o. I andar drllIlamento o om horas d trorontos,
as st!lÇÕ s. po~to , gu rdas e patrulhas o p rUClpllr qual.

oer ÍITI'gnlll.ridlode que ncontIo no serviços.
~ 9.' Ser vigilante, DCtivO e zeloso no cumprimento

de seu dever e estar prompto em todas as ocoasiõolI, sendo
o prImeiro a apresentllr -ao Dls par ad&ll.

~ 10. Reunir com anteceden'ela cs inferiores e exigir
delles, selfpte que o bht"lhão tiver de formar para sahir do
qUllrtt I, o numero de filas de oada comp&nhia, dando parte
ao fisc,"1.

~ I J. Se!' rEspomavel ppla pontualidade da hora em
que deve ser 'prefentada LO logar d parada a força que o
bl talhão tiver de daI' para o serviço interno e do guarnição,
parll o que mandllr á lIzer, á hora conveniente, OI! devidos
toquep.

~ 12. Ct.m!lJEnda[' a parada iuternl1.
~ 13. PUSSIlI'revistas li tod..a as guardas, piqU(.t~8 tl

destacltml'ntos lIDlel! de sorem Ilpresentlldos á in.pocção do
I1solol;rgualml'nto. II todes as ordenanças antls de oerem
m~ndbdos a SI'U:l d stIDOS.

~ 14. D~lej2:araORpurgentos-ajudantes o que lhes incum.
b pelo pllrhg"'pho anteriur, Iómt.nte qU.ndo so tratar de
pequenlls t01'9"~e ocm provia aUlltlrlZação do fiscal.

~ 15. Prender qualquer infericr ou soldlldo,se pre que
f"r Doceuario, a bem da diEclplina, dando logo parta por ca.
cripto ao 1lllcal.
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g 16. Propor pt".!'f~ rgcnto.~jo?llnto rm denir'o os pr~:
m:liros sargentos o para cornot:l-mo' um Mmtro os corn~
ta~ devendo as propost';3 .01' if\for. da8 pelos command' n.
tcs' das rospoctív'I\" comp' na. _

g 17. Propôr a, prendiz' s. de corneta, em condiço R de
preencher os CIHOS 11$ r ~, ctlva b nda. .

g 18. Tor Bn\) roa imp loçàn ~ banda do corne~a~, 1.\ IS'
tindo, flom re quo pOf;~ on.'llO', de.modo quo s façll
com ol'dom o r u! ,ri!l3 (, n~o cOllscntmdo que se alterem
08 toquos da ordemmça.

g 19. Orgauizar, COIl jU\":J,"o púlo _sargonto-lljOdant c
lluxiliar(ls () cscriptll, t . t, <:1'1 tu açao da css da_crdom,
!lcnndo respo:lsl'vel pór'1 ..to o flec.1 pela soa n:act.l~ao.

S 20. Indicar c inferiores ou raço.~ p ra au::nhares d
escripta e o cabo para l'd!'nança dr casa.' dm ordem.

~ 21. P rmittir queu':.io(er'o es, cab se.o meta.l!, 8~'
jeitos á ~U:;1esoala, troquem sorviço, dando diSSO SCIOnctll
tiO major fiscal

~ 22. D ferir co proroissos ..sosJrecrutas c ox.praças no
acto do sous alistamontos.

Art. 148. Os ajudan os poderão SOl' escalados para o s~r.
viço de official de dia á ['jgadll. o para o da estado maIOr
na falta absoluta do ofdciaes. .

Art 149. Os aJudantos serão:auxiliad~)R no l"orVlço ~cl.os
sargentos ajudantes, qut'l•.ttsoalizarlio a condncta dos ln1el' o.
('s e cabos do esquadra.

CAPITULO XXI

DOS S KCRETAIUOS

Art 150 Os secretarias são immediatamento Bubordi,
nados a'os coiumanl111ntc-s, ti quel!l rí'ceb0!D tOrJa~ :ol~ ?rdem
relativas ao s' rviço di. o,~rotarl A sOl'ao do I tClr.l con.
fi Dça doI': ror s s c, mmandant ..', d.~v('nr1o tor as ne o sa.
ri&8 ba bil!taçõ s p ra bom d( s pen hal' os H~US deve.
res.

Incumbe.lh
g 1.0 Fuer a corI'~spond(;n ia ordinaria I'OSOl'Vll. a '111

lhes for determinada po' c,m' ndante, guardando
sario sigillo. .

~ 2. Ter l'empl'o;J Nú.Iiptnll ÇIlO /I dia e o I'chivo
bem orgarmlldo, s noo anxllladfl:; no to tra lho pelas 1'ra'
ça8 quo fOHm oec IlliltI'l S.
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g 3.' Ser responsavH pela guarda e conservaç!o de
todos os livros e documentos existentes no arcbivo, não os
confiando á pessoa alguma eRtranba ao batalhão e mesmo ás
que não forem estranbas só o flOrão acauteladllmente, e'
quando os documentos não forem reservados.

g 4;° Subscrever, depois do conColiI-as, todas as certi.
dões que tenbam.te sor as~ignad s pelo oommlludante ou'
fi~cal, bem Cu mo as copÍli8 que forom mandadas extrabir de
documentos do arcbivo.

g 5,° SOl' responsavel pará com o commandante por to.
dos os utenailios, dooumentos o mais arl.igos da secretaria
do gabinete. .

~ 6.° Prostar todos os esclarecimentos que não forem
de caracter reservado, oxi~idos pelo major IIscal, dando dis. '
so sciencia ao commandante; e fllcultar aos commandantes
de companhias a leitura dos assentamentos de seus 0(flclae8
e praças.

g 7.° Propor ao commandanto. por intermodio do major
fiscal, o inferiol' e praças que tenham de ser empregados
como amanuensos, auxiliares de ef;oripta e ordenança da se.
cretaria, ouvindo previamonte 08 com mandantes do com.
panbias.

Art. 151. Nas formaturas goraes, o secretario serve de
porta. bandeira, sendo, nos oaS08 de impedimento, substitui.
do pelo subalterno mais moderno do batalhão.

Paragrapho unico. Não pode ser seoretario do corpo o
officialque Cor Rscendento, descendente, irmão, cunhado,.
sogro ou genro do commandante.

CAPITULO XXII

nos QUARTEIS'lIfESTRES

Art. 152. Aos quarteis.mestres incumbe:
~ 1.0 Ter a sen cargo as arrecadações do armamente,

equipamento, arreamento, fllrdamento, utellsilioE', forragens e
(orragonl", zelando para que todos os artigos estejam bem
acondicionados, solicitando qu Iquer providencia para que
i to se vmillque.

~ 2.° Não receber fornecimento algum som que o mosmo
seja proviamente examinado; assistir á pcsllgC'm, contagem
ou medida do acceito pel:t respectiva (;ommi~são, sendo
responsavel pela exaotidão do tal pratica. Quando se ar.
ruinar qualquer artigo, depois do arrecadado, parti.
cipal.o.á lmmediatamonto, afim de quo, voriflcada a causa
do estrago, so resolva conformo as circumstanciafl.

D. M. - 30
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!l 3.- Examinar ouidadoFamente, trdos os dias, as ar.
reoadações a S011 cargo, flazOndo as mudanças nocossarla
á oonservação dos Lbjcctos nellas existentes.

!l 4.° Organiz':lr. lob a in~p(Jcção do fiscal, os papeis ne.
cess\lrios aos rocebimentos de dinheiros e apresentaI-os ao
command8nte para Ferem assignados, devendo previamente
conferir a contabilidade dos papeis das companhias, receber
das repartições competentes ó dinheiro des tlnado ao cus.
teio do batalhão, o qual, depois de conferido, será imo
mediatamente recolhido ao cofre, acompanhado de uma
nota explicativa dos tlns a que é destinado.

!l 5.° Receber egualmente, no decurso do mez, as pe
quenas quantias qUI', por oifferontos motivos, ti verem de en.
trar para o cofro, as quaes constarlio de guias mensaes em
duplicata,'quo servirão do documentos de receitu, a discrimi.
nar neHas a proced.oncla de taes quantias e a especialidade

. a que se referirem.
!l 6.° Não forn30er objecto algum si não á vish de po.

didos rubricados pelo fi80al e despaohados pelo comman.
dante, exigindo reCibo no proprio podido.

!l 7.° Ser responsavel pela exactidão do mappa carga
que annoalmente deverá organizar, para o que irá tomando
notas do movimento de entradas e sahidas, que sorão publi.
cadas em detalhe; tor os livros a seu cargo esoripturados
sempre em dia e com o maior asseio e claroza, de modo quo
possam ser inspeccionados a qualquer hora.

!l 8.' Fornecer diariamente. em pres(\nç do oCOoialdo
estado-maior, LS artigos de forragem para os animaes, á
vista dos vales do agente, org.niz dos oonformo a tabella
estallecidll, e rubricadcs pelo Ilscal.

!l 9.' FI zer entrEga ás repartições competentos dos "11..
lores que por qualquer meti vo tenham de ser recolhidol.

~ 10. Receber das r(lpartiollcs competentes todo o mate.
rial destinado ao batalhão, pasFando o recibo o dando parto
esoripta para se fpzer a I:eccssaria inclcsllo na car ga.

!l ll. Receber tambem das diversas repartições do b.,
talhão, todos os artigos que lhes t~rom aprosentados, medianto
documento, com o visto do tlLcal o com o recolha-se do com.
mandante.

!l 12. Ter cuidado êM que todos os reoebimentos e dia
tribaições sejam registradoa e que os livros ostl'jam sempre
em condiçõeo de ser inspecoionados a qualquer hora.

Art. 153. O quartel-mostro não deva sahir da 6Me do
batalhão; e qUllndo as repartições pagadoras forom lo.
calidades a1aotadas, (S aj usteo de contuu mensaes SOl ã 1 f i.
tos por um oftlclal subalterno, designado pelo commandante.

Paragrapho unioo. Não poderá exercer as luDO õe de
qeartel-n' ostre o orllcial quo fôr irmão, tllho ou genro do COI31'
JIIandantc ou do llscal.
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A!t. J54. Em tudo quanto fica. preseri,to nos artigos
8ntt'rlOres e seos paragr.phof:l, Belá o quartelmE'stre auxl.
lIado pelo sargento quartel mestre, e terá mais uma praça
como empregada da a.rrrcadação grr9l,\ nomeada por indi.
caçA0 sua.

CAPITULO XXIlI

DOS DIRECTORES DAS ESCOLAS REOIMENTAES

Art. 155. Aos directores das csoolas reglmontaes in-
rumbe:

~ I.' A instrucçlio daR praoas rratriculadas o'a diEéiplina
e bca ~rdem nas respoctivas aola!', dando diariamente parte
ao lIlaJor fiscal das fllltas e outras occurrl'ncias havidlls na
lJ10Bmaaula.

!l 2.' Tor a seu cargo um livro do matrioula, bom ccroo
om mt ppa dos utensihus e material neCl sbatios á esrola,
sendo por tudo respono.vel.

!l 3.'. Conservar em dia a. e6cripturll.ção da meola, nlo s6
da matrIcula de alumnos, como ll.do lIJllterilll.

~ 4.' Organizar os podidos do que for llcceosarlo ao ser.
vloo e propor todas as medidlls ooncernentes á boa mHcha
e rcgularialo.do do (nsino.

. Art. 156. O director selá ooadjuvado por um ou mais
adJunctos, praças do pret grlld ullda!', ou não, com as pr eci-
bao hablluaçõeB, que serão propostos pelo mesmo dircctor
e nomeados pelo commandallto do bat~ Ihão.

Parl;'grtpho unic(' .• Tltnlo o aireetor da cscola, como os
seus adJunctos, são dl~pensados do serviço (I:tern(' do ca-
racter ordlnario. '

Art. 157. O director será Eobstituido nos seus iD'pedi.
lIlomos por quem o commandLnte do corpo designar, CLm
approvaçAo do oommandanto geral.

CAPITULe' XXIV

!:lO 1>IRRCTOR DAS BANDAS DE MUHCA

Art. 158. As bandRll de musira do 1.0 e 2•• batalhõu
serllo dirigidaR pcr um diredor, nomeado pelo govefn('. de
conformidade com o rrt. 3.°, da lei mineira n. 360, de 27 de
agosto de 1903, percebendo o venoimento PLDoal do •.•••• ,
3:6UO$000.
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Art. 159. O direotvr das referidas bandas do musica
poderá ser um civil, o qual deve tor os indi&pensaveis co-
nheciment()ll technicol.l dt!larte musical, e a elle incumbo:

~ 1 o Diri(lir, em dias alternados, os ensaios das bandas,
corrIgindo as faltas que notar e instruindo oonveniento-
mente os musiclJs, de maneira que a sua execução seja per.
feita e isentÂ de vi cios •

Os enlllilio~deverão começar ás onze horas da manhã e
terminar ás dURS horas da tardo dos dias uteis, menos áa
segundas ftl;r; Ilo forilldos, podondo ser prorogadol.', por mais
uma bora, a juizo do dü'cotor.

~ 2.0 Compar£cer nos logares em que as bandas tonham
do tocar afim dO corrigir, no quartol, os dofeite s que notar
na execução das peçae.

~ 3. o Cumprir as ordens geraes dos batalhões concer.
nentes às bandas do musica.

~ 4. o Apr(lscntar.se todos os dias utois, alternadamente,
aos commandantes e, na sua falta, ao major fiscal, logo quo
cheguo ao quartel, afim de dar conhecimento da sua presença.

~ 5.. Informar se diariamonte do mestro rolativamento
ás ordens expedidas pelo batalbão, que a banda tenha de cum-
prir, e sobre ausencia c procedimento dos musicos.

g 6.' Represl:ntar ao com mandante, por intermodio do
major.fit1csl, ~obre a neoessidade de acquisiçãO do novas pe-
ças mUbicacs, do:! objoctoll necessarios á. banda e de novos
in~trumcntos I,U sobre a reparação dosjá usados.

g 7.. Representar da mesma forma, sobre o mau pro
codimonto dos musioos, ou sobre a neoessidade da substitui
ção de alguns del1es.

g 8.. Organizar os programmas dos conoertos musi.
caes que as bl'ndaa tonham do exellut~r, afim de serem pu.
blicados pela imprensa com a necessaria anteoodencia, de.
pois de visados pelo commandonte respectivo e contondo
03 nomes dos auctores e tHulos das peçall.

g 9.. Contractar a musics para qualquer tocata parti-
cular, á vista da tabella de proços que vigorar ::l mediante
combinação previa com o commundaDte do batalhão e au.
ctorização do commandllnlie gerl:ll.

g 10. Receber a impoI.tanciR dos contractos, dando disso
conhecimento por esoripto o commandante do batalbão o
di~tril>uir ellsa impor1;ancia pelos mU5icos, de accordo com
o Regulamento da Brigada, pI'oporc:onalmente ás classes o
por meio de uma r lação, para tlbSe fim organizll.dll, entro
gando ao m~jor fisclAla rol&ção da dibtribuição.

Art. 160. O director poderá, quando civil, reger 8S
bandas nas retr tas, concertos e lioS toquos particularos,
não podend~ falei o nas paradl's militares ou em outras
formaturas da força.
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. Paragrapho unico. Não cabendo ao diroctor que for
paIsano, nen~um oastigo disciplinar, em face do Regula-
mento. d.a BrIgada, pelas faltas que commotter, fica o mOR'
mo SU~01toás p.enas estatuidas nos Regulamento da Se.
cretarIa do InterIor para os empregudos de ordem ci vil na
parte que fôr applicavel. '

CAPITULO XXV

DOS COMIIIANDANTKS DE COMPANHIAS

Art. 161. O comI!landante de companhia exeroo dentrO
della, em ponto redUZIdo, funcções compativeis, analoglls á8
do chefe e fiscal do batalhão.

Art. 162. Deve considorar a companhia uma família de
que é ~hefe, e ao 1Il0S~0 tompo exigir tolla obediencia e
att~n~ao, proteger e CUIdar em que se faça justiça a cada
IndIVIduo della. Tratará, pois, de inspirar aos seus com.
man~ados o zelo e amor ao serviço, desenvolvendo-lhes os
8en.t~mentos do dev:er, da honra e da dedicação, procurando
faolhtar.lhes a pratIoa daB suas obrigações por meio de conse.
lhos e pelo uso equitativo de sua auotoridade.

A~t. 163. AOBcommandantes das oompanhias ou esqua-
drão lDcumbe :

g 1. o ~o8ponder perante o oommanlfante pela boa 01'.
dem e. diso~p!lna de Bua oompanhia, e pontual l1bSerVllnoia
daa dISposlçoes deste regulamento na parte que lhe diz
respOIto.

~ 2. o Ter perfeito conhecimento das leis, regulamentos
e ordens geraes em vigor, bem como da instrucção pratioa
deBua arma.

~ ~.o Conhecer .perfeitamente a escripturacão do um
batalha0 e em particular a de uma companhia ou os-
quadrão.

~ 4. o Instruir as praças do eeu commando no modo
por que dovom proceder' em todas as condições do lorVlço
o~servar se . desempenbam seus devores com exactidão ~
a 1880 compehl-os no caso contrario.

~ 5. o Conbooor a aptidão, habilitacõos e os defeitos da
cada 11m do seUB commllndlldoB, de modo a poder prestar
promptamonte qualquer informação, com critario e eu.
ctldão.

g 6.0_ Attender, sempre que ostiver na sua alcada, as
reclo~açoes dos scus commandados, desde que verifique so.
rem Justas.

~ 7. o Mantor em dia e em boa ordem a escripturação
da companhia, tendo o. cuidado de faz~l.a de accordo oom os
modelol! em uso na Bt'lgada.
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~ 8.0 Inspecoionar fraqoentementa o armamento, faro
damento, correame e todos os demais artigos que estive.
rem na arr~cadação da com panhia ou om poder das respe.
ctlvas praça", dando parte em tempo dos extravios ou estra.
g?S qu~ occorrerem, bfim do serem tomadas as precisas pro.
vldenClas.

~ 9. o Assi~tir ao in ventario dos objectos deixados pelas
praças que falkcerem (lU doserhrem e dos que forem ex,
travlalios .p ,r aquella~ que, nãl) estando destacadas, se au.
sent.rem llleg~lmente, procedf'ndo, n08 diversos caS08 de
Rccordo com as prescripções Mste regulamento. '

. ~ 10. Apresentar nas épocas compotentes as partes re.
latlvas ás praç8'l que so ausentarem il1egalmente, 00 que
desertarem. e bom assIm a parte do rec:>nducção dos deser.
tores que se apresentarem.

~ lI. Apresentar opportunamente ao commandante do
b Italbão o mappa da f ,rça prompta, todas as vezes que hou-
ver ordem de formltura geral para a companhia de seu
commantlo.

!l. 12. Visi.tar, sempre qlle POSS!?, as praças de soa com.
'Panhla que estiverem em tratamento na onfórmaria ou no
hospital, e IIttender. qnando pudor, ou t'-ansmittir ao com.
m!Ddante, as reclamaçõ~s justaq que fizerem.

. ~ 13. PI ovi~onciar para que se conserve aftlxada 1:10
alO,lllmento uma relação dlls moradias dos oftlciaes da com.
plnhia, bem como das praç s que não tiverem residenoia
no qnartel.

~ 14. Faz Ir relacionar convenientemGnto todo o ar.
m lmento distribuido ás pra<;as, com designação do numoro
de cllda arms.

~ 15 Apresentar até o dia 30 de janoiro de cada anno
o mappa annual das carj.tIloRe desIlarjtllosdo armamento, equi,
pamento, arr'8. monto e mais arLig )S, fl'itall durante o anno
findo na comp mhia, e bl'm assim a rel.ção do ajuste do
contM do fa"(111me•.•to recebido e distribuido ás prllças du.
rante o mesmo anno.

~ 16 Co•.•~erva~ om ol'dom o oonvoniontemente emma.
çados e rotul idos 08 documentos pert~nllontes ao arcllivo da
com P-in h ia.

~ 17. lnspoccionar com a maxima attenção os papeis
qne tiver oe 88tlignar ou rubriral', llfim de evitar orros 00
ollli sõe~, pelos ouaes !lorá respon!lavel.

~ 18. UI'~;lDlZ.>re a~signar ~s relações mensaos dus
vennimon'oll d"!l praçall lia companhia. rocel'>er do qU9rtel.
mestre a impo"tanc1a retlprctiva I) fazer o pagamento rm
proRen;a dos IJrti "aese subalternos que esti vorem pJom.
ptos.

~ 19. D.J.rp'Hte por e!lcri )to ao fiscal do batalhão, das
ocourN'ncias q'le h uver dur,nto o pIIgampnto dos vooel'
mflntos das praç l!l, mencionundo os L.omos da!! quo não (o.
rllm pag'iB e os motivos que a isso deram Il.gar.
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. ~ 20. Rdcolhor ao oofre. dentro do 9 dias dep:lis dÓ
fillto o pagamento dos ve.1cim lntos ás praças, as quantias
pe['t~ncentes ás que n10 for'lIom pagas p)r se acharem li-
cenCiadas, doe:ltes no hos ~ital, em dllig,màias ou ausentes
do quartel.

~ 2~. Abon-r ás praça\! da comilanhia, com toda a
pontuahdade, o. fltrdamenta a que ti~erem dlreit?, para o
quo sprosontara om tempo 08 rospatlvoil pedidos.

~ 22. Apresontar ao oomm'lndante do batalhão pro-
posta para a promoção de cf ciaes inferiores e cabos de
esquadra, na companhia do Feu oommando. .

~ 23 _ Zdar pela fid exo'cuçllo, por parte dos seus com-
mandadop, de todas as ordens e instrucçõ, s vigentes no
batalhão

~ 24. A sigou Omandar ontregar, todas as manhãs, ao
Clomma!Idante d.o batlllbll.o, por occasião da parada e por in'
tormrdlo do mllJor fiscai, o mappa qiario da oompanhia.
. ~ 25. Não fazer -descontos nos vencimentos das praças,

smão por ordem da autoridld, competonte
~ 26. Verificar si sil.o guarda 08 n arrecadação ro.

~pectiva e marcados convenientemente pelo furriel os ob.
jectos pe~tenoontes ás prllças quo so ausentarom ilJogal.
mente, baIXarem ao hospital, obtiverem licença oU seguirem
em dill~encia .~ 2,. Entrog:ll.r ao commandante do batalhão, todos os
mozes até o dia 6, por intermedio do fiscal, a escala de alte-
rações d~ pessoal e .0 mappa das cargas e desoargas feitas na
~ompanhla. no mez anterior.

. ~ 28. RubI'icar os pernoit2s O' vales do soa compa~
nhla.

~ 29•. Ap; escntar em tompo o sjuste de contas das pra.
ças exclll.1das com baixa do serviço e o das que tiverem de
Ber LXp~1as; as guias das que destucarem ou quo forem
tr3nsful'lllas, bom como todos os demais papeis quo tiverem
de ser preparadotl na companhia de seu comml>ndo.

~ 30. Averiguar cuidadosa monte, antes de tomar qual.
quer d( libera 011.0, as fultas praticadas polo Reus commanda.
dos, que r••rem trazidas 110SIti conhecimento.

~ 31. I lfol mal' e pa~sar ós maos do commandanto os
reqoellmentoll, partes, queixus (U J epresontaçõos que lhe
forem IIprcsent das prlaR pra ali da companhia.

~ 32. E~iglr' dos ofddaes s"bdternoR a coadjuvaç10 que
deJles neCOPSltar. em bem da ordom, instruoção e discipli.

a da coa panhia.
~ 33. Tor um ('aba oU praça simples como quartoloiro

para aUIiliar o fUI'riel (O arranjo, conservu çll.o o ~uarda dos
urtigos da carga da oompanhia.flcando essa praça dispen'
sada de tofio o ~orvi( o do esca IIl.

Art. 164. O capitão ou offieial subaltorno que comman.
dar comp .[lhia póde c lmmllndar tantas quantas tiver o
rrsprctivo batalhlio, na falta. absoluta de offilliaeB.
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CAPITULO XXVI

DOS ('FFICIAES SUBALTERNOS

Art. 165. Os subalternos, quando estiverem prompt08
no quartel, serã~ auxiliares responsavois ante o respectivo
capitão da comp~nhi" a que pertencerem, pela disciplina,
instrucção, ordem, arranjo, vestuario, armas. corroamo e
munições da mesma companhia, e para esse fim o mesmo
capitão a considerará. di vil1ida om secções e a oada qual de.
signará. um subalterno.

Art. 166. Aos oftlciae •• subalternos inoumbe :
A I. o Estar a par da legislaç110 em vigôr, do seU syste-

ma de escri"turação, com especialidade na parte referente.
ás companhias, do sorviço de policiamento e bem assim do
todas as ordens g raes e particulares do batalhão.

~ 2.0 Conhecer bem a instrucção pratica ao sua arma,
para ensinar e dirigir qualquer furça, cujo comma ndo lhe
fôr oonfiado.

~ 3.' Proourar conh(loer os oftl.cial.'s inferiores e as de.
mais praças do batalhão, principalmente os de sua oompan.
hia.

~ 4.° Assistir ao pagamento dos vencimentos das pra.
ças da oompanhia a que pertenoer.

Art. 167. Ao Buôalterno mais graduado ou ntigo, que
estiver prompto no quartel, cabe responder por todo o
serviço da companhia na ausenola do respectivo com'.
man!1ante.

CAPITULO XXVII

DOS INFERIORES EM GERAL

Art. 168. Os inferiorep, além das habilitações especiaes
quo lhes são exigidas nl'Rte regulamento, devem ter actlvi.
dade, zêlo, moralidade e prudencia. ser habeis no exercicio
de sua arma e possuir todas as qualidados constitutivas do
bom soldado, do modo que a sua conducta sirva do oxemplo
~os ROUSsubordinados.

Art. 169. Dovem mais:
~ \.. Trat<lr os Roldados com benignidade, ovitando. porAm

qualql\or fami'iarlf1ado nu trllnsucça.o pecuniaria com piles
procedendo do modo a não oLfruqnec.'r li ~ua fJrça moral. '

~ 2.0 Mostrar a mal' r firmoza no desonponho do seus
devorES, usando, poró'D, de Modoração e evitando toda a Eor.
to de violen<.:ies.
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~ 3.0 Notar qualquer irregularidade que observem, sob
peDa de serem considerados oumplices.

~ 4.0 Velar pcl,) assoio e boa. oI'dem dos alojamentos o
mais dopendoncias da companhia ou das repartições de que
forem empregados.

~ 5.' Impedir que os soldados joguem e se embriaguem
ou façam desordem; PÔor tormo a qualquer irregularidade,
logo quo a observarem, participando ao commsndante da
companhia, dest camento da força ou oscolta o que oeoorror.

~ 6,' Obsorvar cuida10samento o procodimlJnto das pra.
ças novas o adverti1-as qUlmdo cOIJunotteram nogligencia ou
Irregularidade'.

~ 7,' Pravenir' ao commantiante ou omoial subalterno da
companhia e na ausencia deU s ao omciaI do estado.maior,
quando lhes constar quo ai um soLtado, estando enformo,
procura occultar a mlle tia.

Art. 170. Quando qualquer inforior se julgar aggravado
c o commac'jaote de sua compllnhiu não o t\ondor na repre.
sentação que lho t1zer, dovorá, ~6 nesto "aso, dirigir se ao fis.
calou ao comm!lndante do batalhão, cum provia licença do
da companhia, para apr2~Qntar a Iiua queixa; sorá, porém
castigado, si esta fÔr sem fundamento.

DO SARGENTO AJUDANTE

Art. 171. O sargonto.ejudantc é o ~uxiJiar immodfato do
capitão.ajudante; incumbe. lhe :

~ 1.' Ter perfeito conhecimento de todas as ordons re.
lativas ao serviço do batalhão e bem assim da instrueção
pratica da sua arma, principalmente na parte quo fôr ne-
cessaria ao bom desempenho das suas funcções.

~ 2.' Auxiliar o ajudante om todos 08 tlerviçoB que este
designar, inclusivé a instrucção dos offloiaes inferiores, 0000
os quaes evitará qualquor familiaridade, ti'atando.os, I!ão
obstante, com benignidade.

~ 3 .• Edgir de todos os amciae!! inforioroa do batalhão
a maxima correoção no fiel desempenho dos seus deveres,
Dlioperdendo ao mesmo tempo occa~jão do lhos dar exem,
piosde moralidade, obe.jl(mcia, cÍrcuffilipecção, garbo, Mio, as.
seio,actividalie e iIl'terossc pl'1o servit;o.

~ 4.' Vigiar com act vid;,do o per~ov01'anç •• a conducta
individual, habihta~'ã) o d, feIto do t. dasl>s pracas de pret
do batalhão, com e!lpl'ci lidado os ,moi f-S inftlt'iores, all.m do
pre.tar CL nscif'ntemente as inrorma- ões neccssarias_

~ 5.' Comcrvar om seu po1or a oscllb dos omaines in.
feriores, cllbo~, clarins e cornetas, pal'a mdicar. na 8Uson-
eia do ajudante, 08 que devam ~er 1esign':ldoJ pa.ra qualquer
serviço extraordinario.
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~6,' Fllzor chegar á fórma o passar revista a todos 08
destacamentos, guarJas, piquetes e patrulhas, antes de en.
tregal.os na parada ao ajudante.

~ 7.' Organizar com o ajudsntr, e de r ccordo com os
modelos respectivos. os map~as, relações e todos os demaiB
papeis que hcuverem de ser forneci~os pela casa da 01"
dem.

~ 8.' Velar pelo asseio, gl&rbo e correcção no modo do
fazer as contincncias.

~ 9.' Prender qualquer praç.\ do batalhão que encontrll
em falta, dando logo parte ao ajud.ante e, na ausencia deste,
ao offlcial de esbdo.maior.

~ 10 • lo formar ao Iljudante c, n" sua susencia, 80 offi.
eial do estado.maior, do qU8lquer irregullíridade que lhe con'
star ter sido praticada por praças do batalhão, dontro ou
f6rs do qUli.rtel.

~ 11.' Dictar a09 sargont)anteB o detalhe e a ordem do
dia do batalhão, conf"rin<1O8S depois com o maximo cuida-
do.

,~ 12.' Velar cuidados.mente pelo a~soio e conservação
do '!.rchi vo, moveis o u tensHios da casa da ordom.

Art li2 . O sar~ent(/.ajudllnt('. nas suas faltas ou impe.
demontos, "orá subSl1tuiito pelo pl imoiro sargento mais ha.
bilitado, emb' ra nllo seja o Ir.ai~ antIgo.

DO SARGENTi) QUARTEL' MESTRE

Art. 173. O sargl~nto quartel.mostro é o asslstoato imo
mediato do quartel-mestre. <', como tal, dove tor as habilita.
ções,moralidade o probidado indisponsaveis pua o cabHI
desempenho desse oargo de confiança. lncumbo.lbe:

~ l.. Executar com o maior coida10 todos os trabalhos
que lho forem confiados p.>lo qu",rtel mostre. tlcando respoD'
savel para com alio por qualquer erro l u omis~ão.

~ 2.' Vol.r p~lo assoio. bôa ordem e ollnsorvação do to.
ios os artigos existo;}tes na arracadaçãll'

~ 3.' Fiscalisar o serviço das pra (as empregadas na ar.
recadaf,;ão, exigindo que cumpram lielmente os seus devercF,
o quan to o não comiga, dar parte ao quartol ml.'lltre.

~ 4.' Dcsompenb~r todall as Obrig8ÇÕC!:do quartel.mcs.
tro, quando eRte não elltiver no quart~l, atlm de evitar rrc.
jui7.ot; no serviç".

Art. 174. Nas ll11as f,ltas OllimpedimentJ~ o sargento
quartel. mestre serlÍ sllb~titUldo por um amcial inforior" indi.
cado pelo quartel.mestro.
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DOS PRUIEIROS SARGENT\lS

Art. 175 A sllrgantMção das companhias 00 esquadrão
seró exercida rolos respectivos primeirós sargentos. sal vo
o CIIS') de força maior, ou quanlio algum outro Inferior doso.
jHr aperfeiçoar se nesse sorviço e fôr attoodido.

Art. 176 Ao 1.0 sar;wnto imcombe:
~ 1.' Organizar as relat,;õ~s de vencimentos, esoalas,

mappas di~rios, v"les, pernoit~s, goias, prets. baixas, ajustos
de contas e pedidos, sendo nes~o trabalho coadjuvado polos,
demai~ inforiores.
[l g 2.' P. sBar, pola f6rma estabelecida nesto rogula mento
as revistas diarias /ls praças da companhia 00 esquadrão.

~ 3.° Vdrificar, 10 toque de inRtrucção, si estão pre.
Bentes todas as pr.çall que a ella devem comparecer, e fa-
zol,as apresentar ao 4nstructor polo cabo de dia á compa-
vbia.

~ 4.° Revistar O conduzir ao lugar da parada as pra-
ças exigidas para os diversos sorviços ordinarios ou extra.
ordinarios, tendo o cuidado de, Rntlls do toque de avançar,
Jlrevoni~ ao ajudante qllando, por qllalquer cirodmstanoia,
não possa apresentar todo o possoal oscalado.

~ 5.° Copiar o detalho do batalhão na casa d. ordem
o lei o immediatamonte ás praças, quo na occasill.o devem
estar formadas no alojamento

~ 6.° Escalar logo dopais de publicado o dotalhe, o Bor-
viço que tiver de SOl' prestado pelas praças da companhia,
artlxando no alojamento o respectivo papel o lendo.o mais
tarde ás praças por oceaEião da rovista do rocolher.

~ 7. ° Não so afasta" do quartel sem deixar um outro
(ftlcial Infel'ior substituindo.o, e com prévia auctorização
do (l. mmandante da companhllJ.

~ 8.' Provenir immediatamontp, si adoocer alguma
praça, ao l'ftleial de est>ldo mdor e tambem ao oommandanto
da companhia, si estiver no quartel.

~ 9.° lofurmar ao commandaoto da companhia de todas
as ol'currencios havidas durante a sua ausencia.

~ 10. Guard~ r. sob sua r('sponaabilidado, to.:los os livros
o Jiapeia da companhia.

~ 11. Ser re~pomavel para com o commandanto da
r. mpanbia e o offi<llal dQ est"do.maior pola ordom, disci.
plilll' e asseio da companhia.

~ 12. Fazer a chamadll, pilla escala do serviço, om todas
& s rp vi~t.ll'I.

~ 13. Encher as baixas ordinarias e extraordinarias á
~nre"rJ aria. u bospital. aSRi~n8ndo o inventari,..

Art. 177. O 1.° Fargento não fará Bervi(o b Igam do os'
cala, nem ocroupa' á empregos que possam di3trahU o do suas
uncçõeF.
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DO 1.° SARGENTO MESTRE DE lIIUSICA

Art. 178. O cargo do 1.0 sargento mestre de musica
será prehenchido PQt' promoção do respectivo musico de 1."
classo mais habilitado o do melhor comportamento.

Art. 179. Ao I. o sargonto mostre de musica incumbe:
~ 1.0 Dirigir e reger a musica om todas as occas:õos

que tenha do tocar dentro ou fóra do quartel, nos impedi.
mentos do respeotivo director.

~ 2.° Velar pelo assoio individual dos musico!', assim
como pela boa conservação e limpeza do instrumental, ar.
mamento e corroame que lhos forem lIistribuidos, e de todos
os artigos quo pertencerem á carga da banda de musica.

~ 3.° Ter em seu poder uma relação das peças musi.
caos existentes no archivo, pr. vidonciando para que estejam
iodas convonientemlnte arrumadas, B nào as emprestar a
pes~oa alguma, smAo por ordem de autoridade competl'nt('.

~ 4. o Examin::ar, em presença do aj udante do bbtalhão e
do director, os musicos que estiverem om oondições de obter
accesso de olasse, f~zenllo de modo a permittir áquelles a es.
colha dos que devam figurar nas propostas.

~ 5.° Ensaiar a banda uma vez por dia, quando dessa
tarefa não se encarregar o direotor.

~ 6.° Indicar ao direotor as praçaslnecessarias, em con.
diçõos de serem aprendizes.

~ 7.° Communicar ao direotor, quanio fsto chegar ao
quartel, toltas as occurronciall que se derem na RUllauseneia,
nllo só relativamente ao servIço que a banda tiver de
executar, como sobre qualquer ("Ita q ae se tenha dHdo.

~ 8.° Fazer a reducção das partrturas e extrahil', lhos
as 'partes.

~ 9.° Loccionar no q'lartel todos os dias utois, das 7
1s 9 horas da manhã, cs apreDdiz~s e os musicos que nos
ensaios revelarem pouco adeantamonto, sobro os soguintes
pontos :- theol'ia elementar do musica, solfejo primario o
socun~ario, transposição, bnalidade, e bem as~im a tochnica
dos instrumentos, do accord.! com a t'scala de cada aprt'nd1z.

~ 10. E~cripturar e trazer em dia não FÓ o mappa de
carga do instrumental, armamonto e fardllmen~o do gll.la que
receber da L" companhia, como o mappa das peçbs musi.
caes existentes no archivo.

DO CONTRA-MESTRE

Art. 180. O ao::.ltra me~tl'e será simples praça gradul.\.d, tirado dl'ntre OI! musicas de 1." olalso pcl'J co'" mandante
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do b&tail1ão obsel'Vadll.s, porém, as mesmas rogras Obta~ele.
cldas para à promoção do mestre, competindo-lhe:

~ 1.' Substituir o mest.re nos impedimentos.
~ 2.' Fazer a chamada dORmusicas pela e8cala do ser.

viço, todas as vez' s que a bandl.\ tiver do formar, dando
parto ao mostro dOIl que faltar(;m.

~ 3.' Auxiliar o mebtre om tud'l quo estiver a1f.;cto
a este, conCf'rnonto á boa ordem o disciplina da banda.

~ 4.' Esclllar o serviço do dia B flichina da sala da mu.
sica, entregando a re~pectiva nota ao ajad~nto do batalhão,
com a precisa lInl cedoncia, pal a bel' pubhcada no detalhe
do serviço'. _

Art. 18!. O cont[.a.mostre será substituido nos seuB 1m.
pediment08 pelo musico do 1.& clsFse que for designado pelo
lIirector, com approvação do oommandante do)batalhi!.o.

DOS SEGUNDO a SARGENTOS

Ar •• 182. Os segundos sargentos são encarregados, em
suas secções, dos detalhes da educ~QAo e da iDstrucçilo
dos súldlidos EObro continencias, crimes militares, etc., po
dendo tam bem SOl' aproveitados como auxiliares de esc ri.
pta da secretaria, quando não houver no co~po, com as
nocosslll'iatl hltbihtações, es praças de quo cogIta este re.
gulamonto.

Parll.grapbo unioo. Compete aos aegundú.s sargentos
coadjuvll.r li primeiro sargpnto em tod~ la. escrlptu.raç~o de
que é incumbido, o que não lho (or prrvatlva, a crlterlo do
tommandante da companhia.

DOS FURRIElS

Art. 183. Ao Curriel compote :
~ 1.° Guardar os objectos da companhia que se acha.

rom na refpectiva arrecadação, conSI rvando-os Iimpcs, bem
art'umados, tendo um mappa do carga de tudo quanto poso
suir, não só arr(cadado como distribUlI'O lÍF praças. .

~ 2 ° Ter muito cuidlldo, logo quo qUlilquor J)raça balo
Iar a enfermaria ou hospital, de brr(cadar tudo quanto
lho pertencI'r; e qUltndo blguma se au~entar d.o quarto I, e
fór publieada a aUtlCnch, flizer 101(0o IDVontarlO do todos
os objectos que encontrar, pertencentes a!? &usente, cha.
mando para testemunhas tres praças que saibam escrever,
para aS8ignarem esse invental'Ío.

~ 3.° Fazer que as praças que se recolho rem do
6orviço tratem immediatamente da Jimj::oza do seu arma-
monto o cqu pamento, arrocadando os lospoctiv()s objcctos
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e não consentindo que nenhum armamento esteja róra da
arreoad~ ção, prtncipalmente de noite.

~ 4.0 Marcar com o numero da companhia e o da praça
a quem pertencer, não fÓ o f"rdamento como o armamento e
todas as peças do equipamen'o, para que elIe proprio
possa conhecer a praçll que estiver de posse de tlles arti.
gos, e não consentir que se sir a de objecto algum sem
ter a competente marca e numerl>ção.

~ 5.° Ter a seu cargo o livro dos objectos recebidos e
dibtribuidos, os pedido£> da carga, o titulo da dCl'carga
da companhia e todos os demais papeis relativos á .ai recada.
ção.

~ 6.0 Ser responsl\vtl pela comervação dos utensilios
da companhia, os quaes revistará com assiduidade.

~ 7.0 Velar pelo asseio da companhia e das camas d(1s
soldados, conservando tudo na mElbor ordE'm possive', pre.
venindo o commandante da respectiva esquadra de qual-
quer falta que encontrar.

~ 8.° Requisitar do commandante da CI mpanhla, para
que sl'jam fornecidos rela arreradação gE'ral, não fÓ appa-
relhos de limpeza como tudo quanto seja necO!sario a boa
oonservação, regular funccionllmento o Iisseio das arDlllS
como dos equipamentos.

~ 9.° PaI.ticipar ao l.0 sargento, pala que chpguú 11000'
nhecimento do oommandante da companhia, quaelquer irlc,
gularldbdcs que se deI em no &rmamellto e no DlateI'it.l per-
tencente á mefma compaLhia.

Art. 184. O furriel é inseparavel do quartol, podelJdo,
Dão obstante, ser escaltldo para o ferviço iotemo. Será sub.
stituido nas 6uas faltas ou impedimentos por um c~bo de
esquadra, á esoolha do capitão commandante da compa-
nhia.

CAPITULO XXvlIl

DOS CABOS DE ESQUADRA

Art. 185. Os cabos de esquadra terão rscolhidos dentr~
os soldados de bom comportamento, que tenham a neceSEa.
ria intelligencia, sejam circumspectos o saibam)er, escrever
e contar.

lncumbe.lhes:
~ 1 o Cuidar nos soldados que forem designadoE pata

fluas esquadrap, rminando-Ihes suns obl iga~õcp, (xigindo 8S
seio e bom arranjo n{.s seus uniforQ;cP, o fjjzenco quo os
respectivos armamcnto e equipamento cstojrm sempre dis-
postos com toda a uniformidade.

~ 2.0 Passar revistas aos mesmos soldados, em tod.s
~B occasiõoB do formaturas, antes do os aprosentar aoeftlcial
r
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commandante de sua esql1adra, participando.lhe qualquor
falta que houvor e que não tonha podido remodiar.

~ 3.' Fazer guardll, como commandante, ou simples
cabo, e nosto caso commandar os quart s da lIuarda quan-
do tiverem de se rondeI' i rondar as sentiuellas tanto de
dia oomo de L.oite e velar para que os sold ••dos se ClJUser-
vem sempre uniformizadc.s o juntos do corpo da guarda.

~ 4.' Fazer tambem dia á companhia e commandar pa-
trulhas, sendo somente di~per £lado das fac hina~ e s('ntipol.
las, no que só por castigo f.O cccuparão.

CAPITULO XXIX

DOS SOLDADOS, CLARINS, CORNETAS E TAMBoRBS

Art. 186. De soldados, clarin~, cornetas e tamboros
devem lelLbrar.se de que, como militare~, são destinados a
serem os defensores da Patrla, entram DO maid honroso em.
prego e deixam sua vida 8ntiga por outra mais elevada e
distincta.

Art. 187. Serão subordinados, fieis, assoiados o oxaotos
DOS seus uDiforlLes, torDo 8fpooto e g~rbo militar e sorão
lotivos e diligentes om aprender \) desempc nhar SUIlS
obrigações com pontualidade, comportamento que lhes fará
mereoer a boa opinião dos Sp us (fdctars e a cstima e o res-
peito dos sous compahn eiros.

Art. 188. Devem cuidadosamente evitar desordens o
questões, tanto oom seus camaradas C0ll10 oom os civis, e
abster.se do jogo e da bebida.

Art. 189. Farlio as continencias devidas a seus supe.
riores e terão partioular cuidado om conhecer perfeita-
mente todos os omoiars da Brigada, afim de quo os possam
roconb( cer immediatamonte em qualquer logar em quo os
avistem.

Art. 190. Si algum soldado se achar prejudicado em
SOI1Svenoimentop, ou de alguma sorte aggravado ou trata-
do cem injustiça, f.rá a sua reprosentvção verbal ao com.
mandante de sua cOlllpanhia, que não deixaI á da attendal.&,
si for juata.

P8regrapho unico_ ContudC',ai não for attendido, e neste
caso somente, poderá queixar.se directllmenta ao comman-
dante do batjjlhão, precedendo, POIém, permissão do seu com.
mandante de companhia e do t!scal.

Art. 191. Nenhum ~oldado se deve capar sem licença
do seu c('mmandanta, pedida por intarmedio do da com-
panhia.
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Art. 192. Qua.ndo tratarem com os officiaes inferiores,
om qualquor occasião quo soja, conservarão firme;! o om
attitude rOFpoitoS8.

Art. 193. Sendo prohibido pelas leis militares vend~r,
desoncaminhar ou estragar' alguma cousa do seu ,!oe:tu!lrlo,
munições ou fardamento. aquollo quo o fizer será mfalhvol.
monto castigado; por isso, quando qualquer soldado, e~
acto de serviço, peNer ou estragar 1I1guma poça do seu um.
forme, justificar.~e il. para com o ofdclal que o co~mandar
nossa occasiiio. atim do quo eRto atteste por oscrlpto que
tal extravio nã') proveio do de~cuido ; esto attestado será
apresontado ao commandanto da companhia, que o fará
chogar ao conhecimento do fiscal, para ser entreguo ao
soldado egual peça do uniformo.

Art. 194. (.Js clarins, cornetas o tamboros dovom obede'
cer ás ordons do clarim. móI' ou do cornota.mór e compare.
cerl!.o promptamente á chamada, com 08 seus instrumentoF,
para os ensaios o revistas.

CAPITULO XXX

DOS MUSICOS EM GERAL

Art. 195. Os musicos sorão classificados pelo commandan.
te do batalhão, de accordo com as habilitações que revela.
rem em exame 8 que ~erão ~ubmettidos porante o director,
obsorvando.se. elll egul:lldade de circumstancias, a ordem
do antiguidade de prala dos oxaminados.

Art. 196. São deveres dos musicos:
~ I. o Trazor o armamento, instrumento o todo o tarda.

monto a !leu cargo, om perfeito estado do consorvação e
asseio, sendo resJlonsaveis polos estragos resultantes de sua
negligencia;

~ 2.0 Obedocor a todos os seus suporioros biorarohi,
cos o achar-so no quartol á hora qno lhos for dotormi.
nada;

Art. 19i. Além dos musioos detorminados por loi, podorão
as bandas ter o num oro elOaprendizes quo o diroctor julgar
conveniente, de accordo com o commandanto do batalhão,
sondo intoiramento lIpplica v is 1I0S me~mOB aprendizos as
disposições relativas alJS musicos de CIIll'lBO.

CAPITULO XXXI

DO SRLLEIRO

Art. 198. O solleiro é responsavol pelo concerto dos sellins
e arreios dos cavaI/os o muares, o é subordinado li. di~cipJ[.
na de seu osquadrão.
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Art. 199. Satisfará logo toda reqUisição do command,anto
do esquadrão para os concertos dos artigos quo nocessitarom
disso, pllrticipando-o 110 quartel.melltro a quem dará oonta
da matoria prima que recobor o emprogar nos ditos
concertos.

Art. 200. Indioará ao ajudanto, para serem postos á sua
disposição, os soldadoa quo tivor'om mais aptidão para o
officio do solleiro. atIm do aprenderem a encher o cosor os
suadores dos sollios. Esses soldados serão distribui dos polas
companhias o assietirll:o á ir:spocção quo o selloiro fizor
aos arreios dos cavallos o muares, dopois das marchas o
exorcicios. atim do rocoborem dello as ordons o iIistrucçõoB
que lhos determinar, reldivas 10 serviço do quo cstiverem
encarrega dos fóra do osquadrão.

CAPITULO XXXII

DOS 1.'BRRADORES

Art. 201. Os ferradores serão su bordinados ao .votorinario
quando houvor osse logar creado.

Art. 202. Apresontar-se.ão todas as manhãs, por occasião
da limpesa dos animaos. afim do examinarom os mosmos o
"proscntarom ao votorinario, quando ahi apparocor, aquollos
quo ncccssitarom do curativo.

Examinarão si os animaos necossihm do ser ferrados e
cravejados.

Art. 203, Ao forrador cscalado diariamonto polo detalho,
competo velar sobro es animaes doonto!', forrar o curar os
quo se rocolhorem do sorviço o necessitarom do algum tra-
tamonto.

Titulo IV

Do serviço interno dos batalhões

CAPiTULO XXXIlI

D)S AGENTES

Art. 204. Hdo vorá um agcntú para o batalhão escalado
monsalmento dontro os ofüoiaoa subaltor'nos em 'SOl'viVo,o
competo-lho :

~ I.' Tor a BOUcargo todo o mat('.r ial destinado !lO ser.
viço do II.limonhçã:> dos animaoB ;

D' 111.-31
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~ 2 •• Promover a entrada, do~15 em 15 dias, modiante
vales rubricados pElo fi8cal, das forragens e ferragens, ato
tendendo ao quo existir em arrecadação e cujo balanço será
dado na prosença do fiscal;

~ 3•• Receber do quartel. mostro, com a nec!)ssaria ano
tecOllencia, os artlgof, o que fará com a I ssistencia do ofll.
cial do estado'maior, não consentindo que haja desviosp reju.
dicises á alimentaçào dos anilllaes ;

!'l 4 •• Porr ôr, por intermedio do fifcaJ, tudo quanto en'
tender que pr ssa lllolhorar as condições desea alimentação

!'l 5.' Entre g9r ao o!fieial de estado-maior uma nota QB'
signada dos llrtlgoB recebidos, afim de acompanhar a sua
parte, sendo a mesma rubricada pl:1o dito ofrtcial de estado.
maior, embora mais n.oderno ou m nos graduado j

!'l 6•• Apresentar, no fim de cada dezena, uma nota do
balanço, que será feita em presença do fiscal e do ,,!ficial de
estado-maior, para verit1car.se qual a quantidado que fica
existindo na arrecadação o tem de pafsar para a dezena
Eeguinte;

!'l 7.. Aprese ntar, no fim de cada mez, ao fiseal, JIlappa
demonstra.ti vo dos ar tigos entradop, dos que passaram do
mez anterior e dos quo, por ventura, passarem para o se.
ge into;

!'l 8,' EtJtrl"lar ao 5eu successor, na presença do fiscal,
o livro oarga, que deve ser eSCIiptUlsdo por sI ou pelo fiel
sob soa responllll billdade, o tudo quanto se acha a seu cargo.
medeante balanço;

!'l 9.' Assistir, com o o(fioilll do esiado maior, á distri-
buição das forragens, e providf nciar para que iESOllOfaça
com regularidade e caiba a cada animai a rrç!u marcada
na tabelJa;

!'l 10. Aprcsentllr u a felação das pr eas quo tiverem
inutilizado ou n:travlado os artigos de sua farga, com discri.
minaç!o dos qUIlo tivorem sido em 8cto de serviço ou por ne.
gligencla, afim de que se proceda cemo fór justo;

~ lI. Entregar até o dia fi de cada mez todc8 os papeill
relaUvos ao soniço de sou cargo.

S 12. Entregar á Secretaria, ')lor occasião de deixar o
urgo, um mappa do material 50b sua responsabilidade,
mencionando as entradas e eahidlls, datas rEspeotivas o mo,
tivos da dOBcarga.

Estq mappa que deverá ser assignado blm bem pelo novo
agente e rubricado pelo fiSClll, t1cará registrado no livro
cl.mpetento.

Art. ~(5. O 8@cnle rérá rlifpcnst;do do todo seI viço de
crcala, ~ó selá substituido nEsse cargo, durl nto o nez, por
II1l1tivo de n o/estia, de tnmfuencia p:.ra eutro corpo, ou
por ler 8!Cfndfntc, dfECenGeDtf'. irltiio, CLDbldo, sogro 00
gemo de olficilll que a,lumir a tl~(,lIl1za~ão,ou por faltas que
CClIDl"tter e p£lliS quacs lClh dê ECI' l( SP(llH bih2 do cri.

JDinalmcnto.
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CAPITULO XXXI

DO ~-FlClALDE OEbTADO-MAllR

Art, 206, Em cada batalhão llorá nomeado iaria ento
um oftlclal para o serviço de estado maior.

Art, 207, O serviço do estado maior será feito pe!ol1
coml!landantes de companhia e esquadlllo o polos subaltor.
n08 mais grlldUlldos lU antIgos quo estlVorem promptos.

Art. 2ú8. o ofl1oial de e~tlldo maior f'nlrllrá de serviço
11hora. da parada, e, deslle ODlão, e 1l1éque Sf'J" ~ubktituido,
é ro~ponsavf1 por todo " EOI viço do batulhão o velar á parll
quo eJlo so .tructuo conforme t s ordens em vigor, comer.
vando-se I'rmpre \jniforml7ado o 111m do.

Art. 209. Ao ofdcial do estal10 muior incumbo:
!'l 1.. ApI'esentar-se ao commandt nto e nscal, quando

chegllrem ao quartel.
~ 2••. Não so afastar do qUllrte', sob pretexto algum, ob.

wrVar cUldll.dosam 'nto tudo l}u,Lntoocurrer, IlSl.;it r aOI! di,
vorsos serviços áll hora determlnadlls, tihca1azlll-os o corri.
gir 8S faltl!s quo tO dor m o cuntra venlJAo das rdoDs os-
laboleCloas.

S 3.' Attender promplamento, na llUF ncia do commau.
danto, do fiscal e do aJudanto, ás rr qUIRiçõos do (orças feio
tllSpor auctoridade c.ompetonlo, 11re~olver sob~8 tudo quan,
to for a bem do serviço urgento, pcdcndo 11bl!l' os ottlcios
quo trouxorem ossa nota.

~ 4.' Inspo~ion r as pri ões, latlina , batJhoiroB. COrj:o
d~ guarda e mllJil depondeuCllIs do qmrlel do batalhãQ, oxi-
glndo om tudo a maior ordem e llssr:io;

S 5.. Assll>tir á entrega do~ pro tS dI! um a outro com.
mandllnto oa guarda do quartll;

!'l 6,' Rondar dUI'ante a nono as srn1inf/las das compa.
nhias e lIS quo forem fornecid.s pela~ gUllrdllll do quarlol.

~ 7,' Fazer parto d" COII missão incumbida do exami.
nH o verifi~llr a qualidade e q llantid de d..•s artigos o for.
fllgem o forragens quo entrarom para 8S arreclldações, e
bom 8ssim dObquo ):Rssslom de uma pl>ra outra dozen ou
de um para outro agonte.

~ 8' ElamJDar e vonficllr as forragens que tivoro do
rahir dlls arrechdacõrs ou fOIem rrcebidbs diarlamento dos
fornecedores pllra o sustento dos mm 01';

~ 9.' AS~lstir áIl retcl~ õ li dos prl SI S das CfUulas;
!'l 10. Mandar fllzer o toque geral para a leitura do de.

talho á8 praças do batalhão;
S 11. I'rovidenciar Pijr8 que 60 r IlliZelll, ás horas fixa.

d s, a instrucção do recrutas e o onsaio de clarins ou eo~.
D ta e tambores.
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~ 12. Fazer ('Áooutar ás horas proprias o castigo de
marchar om aocelerado, imposto a praças do batalhão. .

~ 13. Determinar que a iIluminação. do .quartel .. seJa
feita com regularidade, ml\ndllndo, pelo mrerIor de Qla ~o
batalhão, percorrer varil!s vezes u quartel para prevemr
qualquer irrogularidade.

~ 14. Mandar, pelo cornota de dia e ás ho~as r~ga!a.
mentares, fuor os toquos para os .diversos ser!ICos dlarlOS
procedondo permissão dos superiores quo ostlverem pro.
XimOBj • b .

~ 15. Assistir á revista medica e asslgnar as aJXas ex'
traordinarias á onformaria;

~ 16. Respondor por todos os o~joctos pert~ncento9
£o corpo, quo estiverom no estado maIOr; .

~ 17. Conservar em sou pod~r, duranto a .nolte. f s oha'
'vos das prisõos. as quaos lhe serao entregues as 6 h.oras da
tarde, e restitui! as ao commanr:lante da guarda, depOIS da ai.
vorada.' . I'

~ 18. Mandar encostar ás companhias as praças I~O UI.
das no batalhão que se apresentarem depois do expediente

~ 19. Acompanhar o coromandante o o fiscal do bata.
Ihão, sempre que estes percorrerem o quartel;. .

~ 20. Não consentir que as praças recolhidas as cel.
lulas tenham oomsigo instrumentos, com que possam damo
nitlcar a prisão, cigarros, phosphoros, etc., bem como capoto
ou qualquer peCil de panno mescla pertencentes aos seus
uniformes;

~ 21. Assignar. a baixa d~s praças q~e adoeceram do,
pois da revista meJÍlca, e rubricar o rotOlr" da, guarda do
quartel. relação de prosos e mappas diarios dos ~l'tJgos de
IQrragcns quo sahirom das rospec.ttv:as arrecada.çoes;

~ 22. Passar as 1'0 vistas dlarlas determmadas nosto
regulamento j

~ 23. Conservar com sigo as chaves das cellulas do
batalhão; .

~ 24. Entregar ao major fiscal, um!l hora depOIS do
'rondido uma parte do que houver ocoorrIdo durante o seu
serviço: deveni10 neHa moncionar tambem as horas em que
marcharam ou se recolheram as guardas ou patrulhas, des.
tacamentos ou quaesq uor outras forças;

~ 25. Milnoionar em sua parte os nomes das praças
que "Htivercm faltando ao quartol e desdo quando; .

~ 26. Entrogar ao sou succo.sor a sogunda VIS da
parto di~ria ; .

~ 27. Juntar á sua parte diaria <;ls mappas da
(orragens di8trlbuidas aOIl animaos, dos ammae" qua foI'~
ferr ••do@ dos moveis e uteo. ilios existonte3 no ostado mal lI'

o no co/pu d gllard 1, o roteiro (Ia mesma guarda, a ~ol C o
dos presils. os pern liteR da c'mpanhiati ou osqua roes, a
111tas r\3mottidas polo hospital, a parto do coal1j'avante .• 10
dia o qllaesquOt' outros d'JcUmeat03 que houver recebido.
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Art. 210. O ofiloial de estado maior terá á sua di~po.
siçllo um oftlcial inferior para organizar os pap£lis que ti ver
do apresentar, e exocutar as suas ordens.

Art. 211. As revistas serão passadas do seguinto r.:.odo:
~ 1.0 As do meio dia. de rocolher oincertas, serão pas~a.

das com as 8e~uintes formalidades: um quarto de hora antes,
mandará. o ofdcial de ostado maior tocar á chamad~ de
cornota, pelo corneteiro de piqu te, afim de formar a banda
do corpo da guarda para oxecutar os toques.

~ 2.° Depois do feito o toquo geral, os sargentos tor-
marão as praças dontro das respocti vas companhias o verifi.
carão quaes as que faltam.

~ 3.° Por occasmo da revista do moia dia, o ofllcial
do estado maior, depois <1erecebor todas as partes das com
panhias, dadas polos respoctivos sargentos, communicará
verbalmeoto ao fiscal o que houve.' oecorrido, pedindo
pormissão, nesse aeto, para fazer debandar.

~ 4.° Na rovista do rooolher, antes que tlnalize o toque
geral, o oldcial de ostado-maior percorrerá. as companhias.
nas quaes devem aohar se formadas as p 'acas e ahi os ro.
spectlvos sargenteantes procederão fi. chamada pela escala
de serviço, em presença do dito ofdcial, a quem entregarão
o pernoite rubrioado pelo commandante da companhia, dis-
criminando quaes llB praças que pernoitam no quartel,
quaea as de serviQo exterior o quaes as que pernoitam lóra
por conoessll.o espeoial.

6 5.. Logo que o ofileial de estado-maior passe o. outra
companhia, o sargenteante da precedente lerA. a nomeaçllo
do serviço de sons praoas.

li 6.° O toque de silonoio sorA feito pelo corneteiro
de pique to uma hora depois do toque de reoolhor.

~ 7.. As revistas das 6 horas da manhã e das 6 da tarde
serll.o passadas pela mesma fórma que as do mOlo dia o
todas ellas serão consignadas na parte de estalio, com 8S
novidades occorridas.

~ 8.. O oftlcial de estado passará pelo menos uma 1'0.
vista incerta o que assim so denomina por não ter hora
fixada. Para essas revistas, quando passadas á noite, mano
dará chamar (S sargentos das companhias afim de, oom
elIes, examinar, sem accordar as praças, si o seu numero
está oxacto.

CAPITULO XXXV

DOS SARGENTOS DE DIA A03 DATA LHÕBS

Art. 212. Estará de serviço todos os dias um sargonto
que ficará á disposição do ofrlcib.1 do estado.m lor' };ara o
jndar na exocuçlio dos seus dLvores, compotindo lhe Visitar u

ex minar os alojamentos das praças, PH<\ communicar ao
ml)smo o!d'li'll qualqu~r irr<lgu1:l."idade q'lo enaO:ltear.
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Art. 213. Ao infarior de dia ao batalhão incumbo
~ 1.° Comparocor á paradiA diaria o aprosentar- o ao

oftlclal do ('stado maior, logo quo esto tomo cauta do SOl"
viç •.••

~ 2.° Ctllllprir oscrupulosllmeúte todas as ordens quo
receller do ofl1olal de Clltado.mllior.

~ 3.° ASllistir á visita modica, tomando nota dos no.
mos o companhias das p['aças quo baixare ao hospital oU
enfermaria.

fl 4.° Organizar ORpapeis quo lho forem iudiaaios pelo
ofticial do CHIadoffillÍor e de accordo com as instrucções
quo delIo recober.

fl 5.° Fiscalizar o serviço do caho o das domais praças
eocarrogadl s da rachioa do cstltbelocimento.

fl 6.° Acompanhar o oUieial de eE1tado.maior n s re.
vistaR diarillB.

fl 7.' M.o so arllstar do quartol duranto as BUaB2& ho.
tI1s'do sor vi<;o.

-fl 8: D: r pllrto ao ofllcl,,1 do oab elo-maior de tudo quo
obllorvar em contrario ás ordoDl! estaboleci1as no bata.
Ihão.

c f' fl 9.' Examinar e contar os utensílios da Bala do ostado-
mlior, ao entrar de serviço.

fl 10. FIlMr tod\s as pllrte~ e ralaçõ IS que tenham de
ser llproseutadall pelo omeia.1 do ostado-.:naior, sogun 10 os
dados_por esto minístra.do.

CAPITULO XXXVI

DO COMMANDANTE nA GUARDA DO QUARTEL

Art. 214. Os COmIJJ8ntlantel! dall guardall s10 insopara.
vols dollas a Rim <,otno to1as as dom .•is ,raças. o não con.
llontirl1o quo o taR ollte.llllDli RnnlformizadllR, lllim do com.
1)arOOOl'o prompt ment /l. fórm ,sompre que so chbmllr
ás arma0•

Com prf>-lho~:
!ij 1.' Tum"r conhocim(lnt) do todal! as (rdens exi,tent(s

na g,.lar.1a, o dar !lOS S?US commandados as explicações
ncc,'~R'\riaq para a Rua hroa xocllção.

!ij 2: Ruml nllo!' 01)1,1d samento, por OCCQsiãotio tomar
POSRO da Rual d,. OR l,vroR, mov£'liI. ut( nsi 'io« u muniçllo,
bem cnmo to 1111 aR 1 [ondenoiull da mORm" guarda, dando
p NA Ita f.)t, R ql1" l'n,~ontr r.

~ 3. Zelllr pIlo RROiod. xadrl'z o cr,rpn da g118rda e
pola OI n~ervllção dos mov ••lfl o uttlD!lihos I:. seu CI1' go, não
Clon<ontlncto que oeSRO 19uma converso com OI P['OSOS,Bom
permlBEào _do ollicil.! de obtlldo-!Dalor.
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ti 4.° CouBerVar,sA l!eMpre arm'ldo o uniformizado;
fl 5,° Nlo permittir QU) possoa Axtranh1 tenha ingresllo

no q1lart.ol, I!Am c()Dqentimanto do orltaial de estado-maior; -
t1 6.0 Prohibir al~aZ\rl'a ou ajllntamonto dn outral! pra.

ess ou possoas (lxtranhas na guarda ou cm suas immedia.
çõos;

~ 7.° velar por quo as sentinellc&s fc&ç.•m a devida contl.
nonoia aos sens superiores;

fl 8.° Conservar forma ia a gUl1rdll, Amquanto se rondo
rem aI! sentlnolIas, tauto de dia com 1 do noite;

~ 9•. Veritle r, qum lo ror oO(lQl!lã'lda reuder aq senti.
nell8s, si soguom com o CIlbo d" gosrda dovidameDt~ for.
madas tQd9s as praças qU(J devom compor o quarto;

!il 10. Velar 001' que MS pracas do guarda I!Oconservom
uniformisadaR. nlio permittindo quo joguom, "i8pu~em. façam
algazlrra, protlrllm palavras obscenas ou pratiquem qualquer
acto reprovado;

~ 11. Não oJDSl!ntir Que praça alguma sáia da guarda,
sonão om objecto do serviço;

~ 12. R-cober dI} I!eu antecessor, (Im presença do oflicial
do estado maior o à vista da ralaçã) respectiva, todos os
prosos Que estiverem no Qu~rtel;

~ 13. Não reC'olhor proso algum, sem conhecimento do
ofllciaI de optado.maier;

fl 14. Não Roltar n!1m ontregar prllso algum. som qlle
'para isso receha o rilom do ortlclaI do ostado.maior, fazendo
dopois " compotento Dota na su \ relaçã1;

~ 15. Forrnllr a guarila om semi-circulo, á porta do xa
"rl1z ou das colloI88, t"dss as veZ9S quo tIver de abrir OBsa8
prisões:

~ 111.Revistar as praças Que"tiverom de ser rtlcolhidal!
állllri~ões, rl'tirsndo-lhes qualquer arml'l ou ohjeoto com QUo
oos'am damnitlclll'88, bem como phosphoros. cigarros, cha.
rutos ou caohimbos das que se destinarem ás collula8;

~ 17_ Sathflizer, com 'Orévia ordem do otticiJ,1 "o Astado.
maior. ás reQuisiçõps do f,}rca da lI'uarda que lhe f"rem di.
rigidas 'Orlas auctoritladeq civis, para serviço ur~onte e de
pouca doração, moncionando no rotoiro do serviço o nome
tias praças quo com ClUZí)rOma forca peelida, bem como aI!
hOrl!!1rm flue S' hirom e so recolherem:

li! 18. Fazer fechar o portã) do quartoI depoil! do toque
do rocolher:

~ 19. Mantlar I\pro~ontar ao oflicial de estado.maior
tod98 as 'Praças quo pntrarom no quartel depeis da revista
do recolhor;

~ 20. Forr:)ar '1 gual'da por cccasiã) ..las rovistas dia-
rial!, nlo sómmta "(lara varirlc9.r so falta aI{nma praça, co.
ml) tamhom J)'Ira inspe3cion 11' o est~do do armamonto Ocor.
reamo do cada uma;
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~ 21. Rondar durante a noite as sentinellas alternando,
esse serviço com o inferior da guar,fa, si o commandante

*!or oftlcid de patente, ou com o cab:> si for of/lcial infe-
riO!;

~ 22. Exercer~ a maxima vigilancia no sentido de impedir
que t'ntrem no quartel bebidas alcoolicas;

~ 23. DaL'immediatamente parte ao oftloiaI de estado.
maior, quando adoecer algum prebo oupraça da guarda;

~ 24. Não consentir que sejam reUrados moveis ou uten.
siliotl 110 corpo da ~uarda nem de outras dependencias do
quartel, salvo ordem do oftlcial de estado.maior;

~ 25. Ná~ deixar quo praça alguma saia á rua, sem que
esteja uniformizada, limpa e devidamente licenciada j

~ 26. Arrecadar u armamento e quaesquer outros art!.
Vos deixados por praças que abandonarem a guards, apre.
sentando tudo ao ofllcial do estad'J-maior, para dar. lhes o
o oonveniente destino j

~ 27. Averiguar ouidadosamente as faltas commettidas
por praças da ~ultrda, allm de sobre el!ss prestarem as in.
formações que forem neoefl,".lIrias.

~ 28. Esoripturar de aocordo oemos modelos respectivos
OR livros de regi~tro de roteiros de aervlço e o de carga o
descarga dos arLigos pe.'tenoentes á gUllru ;

~ 29. Organizar u entregar ao oflicial do e.tado m:ilior,
antes de ser sub'!tituido, a relaoll.o dos presos cujas oulpas
e penas eerll.o extrahldas das ordens do dia ou detalhes em
quo houverem sido publicadaa ;

~ 30. Organizar tambem e entregar ao mesmo oflicial de
est'll1omaior, quando for ilublltituido, o roteiro do serviço
cow todas as occurrenolas havidas o bom a!sim o mappa
dos moveis e utensillos da guarda.

~ 31. Conservar em sou poder as chaves do xadrez;
Art. 215. O oommandanto da guarda do quartel será

responsavel pelas faltas de qualquer naturela que occorro.
rem na Iluarda, dosde que informado de1laa nenhuma pr.)~i.
deneia tenha tomado.

CAPiTULO XXXVII

DO CABO DA GUARDA DO QUARTEL

Alt.216 Ao 0110 da gu[.rda incumbe:
!:i 1.0 Não permittir di~OUfSãoentre a1l prp.ças da gtlarda ;
~ 2.° Assihtir, logn d('poil: do toque de alvorada. á lim.

pela do, a'oj I monto da~ Oraç1l1lo conserval.o em perfeito o'"
tado do a'seit', até o m01JOu',Oom que a guard'i tuoh'\ do
BOI' rendida;
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~ 3. o Substituir, ás horas proprias e com aR devidas
forma lidados, as EontinolJap, dando parte de qualquer oco
currenci~ havida durante esse serviço ou nos' postal! das
sentinellas llubstituidas j

~ 4.0 Corrigir qUlllquer ordem que não seja bem trans.
mittida pelas sontinIJllas lIO serem substituidlls, e lembrar
a~ que por ventura forem omittidas:

~ 5.0 COD8ervar luz durante a noite no alojamento das
praças;

~ 6.0 Rondar durante a noite as sentinellas, ãs horas
designadas pelo commandantn da guarda;

~ 7.0 Prevenir o offtcial inferior da guarda, todas as
vozes quo fôr hora àe rendor as scntin01las;

~ 8. o Aoordar as praças durante a noite, quando tive.
rcm do entrar como seotioellal'. si, por qualquor oircumstan.
Cill, estas tiverom de spr rendidas sem o b! ado de llrma~ j

~ 9.0 Velar para que as prbças se conservem devidr.
monte uniformiz~das, tanto de dia como de noite;

~ 10. Não consentIr que as prllças estraguem os moveis
o utensilios existentes no respcctlvo alojamento j

~ 11. Dar p~rto de qUlilquor irr('gullll'idade que notar
DO procedimento Dão só das praças que estiverem no corpo
da guarda, como das que Fe acbarem de sentinella.

Art. 217. Os deveres dos oabos das guardas externas
sqrllo tambem regulados peJu dlspotições contidas DO artl.
gll' precedente e Eeus paragraphoB.

CAPITULO XXXVIll

DOS CABOS DE DIA B SENTINELLAS DAS COMPANHIAS

Art. 218. Os cabos de dia e sentinellas das oompanhias
silo guardas exclusivamente das mesmas companhias, o,
comquanto sejam por estas escaladas, o official de estado.
maior tem toda a ingerencia sobre ~8 obriga ções que lhes
cumpre executar. .

Compete lhes:
~ 1.0 Comparecer á formatura da par£ da com o uni.

forme marcado para p s pra{as da guarda;
~ 2.' Velar pela fiol exccução do mesmo sorviço e (<lzcr

que as scntinclJas Ci.lmpram as instrucções que lhes são
marcadas no~te Regulamcnto,pala o quo serão inwparaveis
das companhiE s, oomparecendo com a maior prompti<tão
ao toque do chhma'lll que lhe for relativo.

Al't. 219. As sentimllas serão ollocadas ás portas do
FUSS compaoh as, munidas do um apito para darem sil?nJl.1
quando dellas se approximar al~um oftlciulou qusndo Qual.
qurr novidade ocoorrer DaR mesmas companhias; serão ren-
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tlldas juntamente com as da guarda do quartel, e terão por
dever: ,

~ 1.0 Não consentir jogo~ e disturblos dentro de sua
companhia ou porto della, revistando os objectos quo sous
camarüdas Illvarem para fóra dll companhia e que su pei.
tare terem slda furta~as; a sim cama evitar que qualquer
praça saia da seu logar pàra tacar em ebjectos de outras quo
estejam lIuspntes. .

~ 2. o Obstar a ingressa de praças de outras compa.
nhhl dentro de aloJamonto da S08, sem conhocimento do
cabo do dilJ.,

~ 3.' Velar sobre o as~eio e bam al'rarrjo da companhia
e cumpr.ir fielmente todas as ordens que reCeberem por in.
termedio do oab:> de dia.

~ 4 ° Nilo consentir que p~aça alguma saia da compa.
nhia depeis do taque d siloncia. SdlO a conbeciment) do
cabo de dia, para que esta p ssa informar ae efdcial de es.
tado-maior da tdtu. que encantrar, 8i este, nosta eccasiãe,
tiver de passar rovi"ta incerta.

Art. 220. Cempete ainda aos cabos de dia:
~ 1.0 Apresentar ae inferior de ,fia as peaças enfermas,

para que compareçam á revista medica; ao instructor, 08
recrutas para a instruc ão; ao cabo da fachina, os soldados
escalados para a mesma, e 1\0 ofdcial de estado-maior .s
soldadas castigados pelas diversas ordens .

.~ 2 .• Man,:!ar lavl1ntar 8S praças ao toque do alvorada,
obrigando.as a arranjar a suas oamlas, que' deverão assim
consorvar-~e dnrante todo o dia. .

Art. 221. Cada oompanhia 1omeará. diariammte, pela
esoala, um oabJ e tros aelJados parA os serviços acima dis.
criminados.

CAPITULO XXXIX

DA f ENllNELLA [)A ARMAS

Art. 222. A sentinella das armas Ie postará á entrada
princlpak do qua'ttl. perto do oorpo da guarda, com o 11m
de vigial.o e dofendel de qualqnH aI! r s~ão.

A't. 223. Incumbe á sontinllIa diaS arma0, alóm dos
devl'r'es g£'ra R (ll~ Reotinollas :

~ 1.0 Não ddxar entrar pc~soa alguma (xtranha. so
ordem do ommanJanto da guarda.

2.0 Brartar as arm(Js lompro Que so approximar da
guarda 4'1blquol' fOl'çu, ~junt!lme[,t() tUlJ.!ultuolH>,lll,tividuo
o ['seguido pell) chimor Jlubllco, ou POSSÔ! que tenh", <Iirei-
I' á conti[)elJcia par parte oa {lUarlll., I bom lISSlm qUHndo
\h'o for ordenado, quer para U Ienaiçào das soutinoIlas, quer
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llara as fo~m,turas do reviahs, quor por outro motivo Ox.
traordinario.

~ 3.0 Nilo oonRentir qua sojam introduzidas no quartel
bebidas alooolicas.

~ 4.° Impe til' que se retiro do qu'\rtel, som ordem,
qualquer movei oU uteosilío.

~ 5.° N!o deixar quo praça alguma ou qual1uer outra
pc s a pe~uo nas armas, sem oatar presente o com Mandanto
ou inftlrioc da guarda.

~ 6.° Nilrl oonsentir que as praças de folga saiam do
qual tel sem licença ou desunifoI'misadal1.

~ 7.° Provenir o comrnandante da gual:'da, por inter,
medio do ,esoccLivo inferioi 011 oabo. do regresso de qual.
quor praça quo tenha f.ltIldo ás revistas nocturnas.

~ 8.° Passar ó. senUnella mais proxima, de quinze em
qninze minllto~, Il começa" do toq ue de sílellcio, a brado de
alerta e observar si esto é tI' mmittido sllcceasivamente ás
(10 a.is s 'otineJlas, dllndo immediatamonto parte ai) cabo
d guarda, qnanl10 isto nllo se dór,

C \.PITULO :L

DA SENTINELLA NO XADREZ

Art. 221. Além dos deveras g~raes das sentinollas, in-
Cllmbe lt sentinul 'a do xadrez:

~ 1.0 Nã) oonsentir quo es prosos conversem com pes-
~oas de fórll, RO'!"'.auctorizaçllo superior;

~ 2.0 Inpedir que sejam intro<\uzidas no xadrez bobidas
alcoalicas do quulquJr e~p"cl(', o b ,,,. 8sbim armas OH ins.
t"umentotl com quu llos~am dam;Jificir a pr'isil.o ou qual.
quer uten IlIIlJ DOlla ('xistentll ;

!'l 3.° Não parmittir que 01 presoR disputem, joguem,
ra,'It'1l • 19'az~rrl'. protlrdID paI tVI'dS obscenas au pratiquem
Ictos dObhonestos;

~ 4.° Não deiX'lr qU) ('ti presos se c lllSjrVOm om trlljes
iudecoDto~ ;

~ 5 ° V'Jill."~or q u) ne u:lrez saja m 1ntida a n(lcossa-
lia lim[)eza;

!'l ô.o Não permittir q'O a prisão fique á~ escu"ap, duo
r nte a noite;

!'l 7.° RJSpJl1 ler o transmittir á sontindlj mais prod.
ma o b:ado de alerta.
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CAPITULO XLI

DA ESCOLA DE RECRUTAS

. Ar:t. 225. O com.mandante d~ b talhão nomeará para
instrUIr as praças au::da não habllihdas officiaes com a ne.
cessaria aptidão, os qUlles serão displ'nsado8 do sorviço ex.
te~no do quartel, para poderem. com mais llssiduida<te, cum.
prlr os deveres desse cargo e comparecer ás horas reser.
vadas ao ensino, isto é, dli8 5 ás 7 horas da manbã e das 4
ás 6 da tarde no verão, () das 6 ás 8 horas da manhã e das 4
ás 6 da tarde no in',ern(l.

Art. 226. Serã.o tamb.ro nom3aio~ pelo commandante
do batalhão para coadjuvarem OR instructores no ensino dos
recrutas mais atrazadOF, ofdciaes Illreriores ou cab03 do eE-
quadra dos maIs habilitado', que serãlJ da mesma fóma
aispensados do serviço extArno 110 quartel.

Art. 227. As escolas serão di vidldas por classes, em 1'0-
lação ao grau de adiantamento d s recrutas. '

Art. 228. A instrucção comprehendera. desdo a pOFição
do soldado em f6rma !lté a esc,la de pt!loUo ou (s9,uadrllo,
bem oomo os deveros do ~oldado em todas as condições do
serviço.

Art, 220. 03 reorutas ~Ó poderAo ser esoalados para ser.
viço interno do quartel, e, ainda !lsstm, na falta do praças
promptas.

Art. 23'.>. A' proporçAo que os rocruhs sO fo.rem habl.
Iitando, os instruotores irão lDrormando O mlljor,tisolil quo
verifiO!uá, por ~i ou pelo Iljudante,ll. aptidão de oada um, e
apresentará ao commandanto OR nomes dos que Obtiverem
om condições do pll~sar a prl1mptos (10onsino,

Art. 231. O enslDo SOl á ministrado p :.Ios compondios
adoptados no exercito.

Art. 232. O commsndanta do b9.talhão poderá alterar
as horas da instrucção mar~ada~ no 8rt. 225 sempre quo
fôr convoniente ao ser viço. '

CAPITULO XLII

DA FACIllNA DO QUARTEL

Art. 2~3, C,,:rl~ hfJ.t~Jhão te li um cabo elo isqnadra CD-
c~"rt~gado de dlI'lg r a iJrl';C'z do quartf.I, conforme as in-
st.ucçõos QUO recelnl' do ofticial de estude-maIor'.

Art. 231. Todos os presol! de co rrcçllo o nem Heim
eqrell"s cuj~s sentenças nil.? os oxp.I')i'cllJ dos t-abaJhos do
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quartel, devem ser tirados do xadrez, ao amanhecer, para as
fachinas do aqual'tel~rnonto j 8erão escoltados por praças
pa esso tim escal~datl. ou por pr'açlls da guarda do quar-
te, quo ficarão resp'!Dsllveis por eH s, e!Dquanto fóra do
xadrez.

Art. 235. Quando não houv'r presos ou o numero destos
não fôr sufdciente para o serviço da fachina, serão em do-
talbe exigidas das co panhlas as praças nocessarias, quo por
estas seI Ao escaladas,

CAPITUlO XLIll

[)1~POHÇj)ES GERAEi SOBRE o 6~R.VIÇO INTERNO DOS QUARTEI8 E
SOBRE o ESQUADRÃO DE CA VALLARJA

Ar.t. 23G. O toque de alvorada sorá feito ao romper do
dia por tod, s 08 OllH in • Cl rnetes o tlJmbores, quo se reu.
nirão um quarto de hora antetl da Gbbmada do toque geral.

Art 237. A'S ge 1/2 h(rllsda m~nlJà, oajudantomandará
fur.!" os toques para li parach, allm de reuDir as praças que
tivoram do entrar de guarda, ou pl>ra outro qualquer serviço
quo tiver do ser rendido do 24 em 24 horas, o pelo qual S£'jll
ro~ponsavel; o oficibl de estado-maIOr quo tenha de entrar
de ~erviço assistir&. tllmb£'m a olla, passando a tomar conta
do sorvio,:o só dopais que o IIjudante mllndar seguir a PUIa.
da a SOUBdostinos, prece1endo a ueco slirill licença do com-
mandante ou ti cal qUlIndo pr. sente, ou do oftlcial de esta-
do-wll.ior. caso s£'ja obte mIlis graduado ou mai~ antigo do
quo o ajudante; no caso ccntur ia, aponas prevenirá quo
vao sahlr com a pllrada ou mandal-u sfguir a foue des.
tinos.

O ajudante commands.r á a parada interna.
Art. 238. Durante as 24 horas de SOUserviço, o offioial

de estado-mllior e o inferior de dia ao batalhão serão incan.
saveis t m velar e percorrer todas as ropartições do quartel,
exigindo que as ordens existentes Sl\jlll1 fielmente oumpridas
pJr todos.

Art 239. Sendo oftlcial de o~tado.malor o fiscal do ser.
viçrl, neDhuma alteração ~erá fetta nom nas horss, nem no
pc~sobl que entrar d" serviço n(\~8e dia sem sua acioncia; e
por ser 'J J eSpI'DB!vel pc r tudo qUl;nto cecorrer no interior
do quanel l1urllnto bB 24 li, ) a • D( nbam toque so fará som
sua ~cil nei!, pbra o qlle o aOCimpsnhalá sompre o corneteiro
de pr< mptioão.

E~Hj rol Bmo C(Tnt:Jt fHá OR toques especiaes quo mano
dH ('XC'cutl,r o IJsc~I ou o IIjud nte.

Art. 240. NbS sfgundas-( IrllS de todas as sOllanas, e a
u a hora detolmlDlloa CI.iJprugraD!mB, proceder-seá em to.
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das as companhias á revista de armamento, que será 'pu
da pelcs rasppotivos commandaotes, oompareoendo tambcm
os o(11oiaes ~ubalternos; nas quartas.feiras de todas as
manls, a revista será 110 (qulpamento e armamonto pata
os corpos montado!:', e nas s"xta~.feiras, de fl:lrdbmento; do.
vendo nesta rovi6ta ca~a praça levar a roupa da ordem.

Art. 241. EM todos as occasiões do pagamento, com.
parecerão os subalternos das companhias e proceder se á á
lei.tura dos arUgos do gucrra ou daquoHes quo os substi.
tlllrem.

Art. 242. Ao toque de ai vorada, aprl'sontar-.sú Ao ao
oftleial do osta de-muor os of1ciaes ou ioCeriore3 do dia
aos esquadrões.

Art. 2~3. As praças formalão nas rl:fp(c1ivaEl ca.
S£lnaf:l, munidas dos c()m}:etentrs ~ppardhos de limpeza.
quo Eerão roviEtadcs pejos cabo!:', pocendo cemplll CCH
vestidos o calçados á vc ntade, ptrém com toda a de.
concia; 0, foita a chamada polos infeli()rcs dbs c(.mpa.
nbias, mlircbalão fOIRlldas rara f.S cavaJhritH ao toquo
de limpeza, quo sora ftito tan bl m por tldls os clalins, um
quarto do hora depois do toque do ai vo ada.

Alt. 244. Os inferiu(s apImentarão IIS f'l'3ças des scus
respectivos esquadtões, dechlIalJ~O qUBos llS qt:o. tcm mo.
tiVO jUf.titicado, deixHom ,do C( mparecer, dbndo tb mbem
uma relação aos otllciaes do dia, oas puça~ quo complllc'
corem á limpeza, CI m o numero I1(S aIilmacs que hl ;)Vo.
rom de limpar, dovendo (Ha nomeB~ão S('I' ldta com anto.
c~dencia, al1m do srr lida na vesp( 1'11, por ()~eas'ão da ro'
vIsta do rocolhor, para quo cara praça llquo Hlbendo o Cl('
vaJJo ou anima(s quo lho ((mpc.to J:m}ar no dIa fcgulLtr.

Alt. 245. Proc(der sr-á á limpeza sob a vigilancia d(s
efficiaes de dia o dos iDfoIlOICf:l,obsorvllndo-so quo soja foi.
ta com todo o dOtveJlo, QUo os EII~ados não ctStigu(m o
maltratem por fórma alguma lS Lnimal8, ts qlllCb s(l'~o
limpos cem o forro, a escova o a trofsa, Iião sendo )llrmit.
tida a lavagom dlllos d(ls cC!vilhõos o jccJbcs pHa cm 11,
exeopto li I C'sp€ito do quo o rffJcü.! de cia julgbl' neC(b-
sario.

Art. 246. Os anin.IHs não lor50 Ilco)Lido, â llill Hm
sErem bpro('ntados ao cffiOlal <'o dia JHll l8 revistar,ls'

tando presente o interior que rCfpc nde não fÓ Jlelll lillJpe.
sa des animaes cc mo J ela ~ ru gero, mLnd~lJdl tnbI' f quo!.
los quo disso proci~arom.

Art. 247. T rmiLl da a Iin.pC'2a de s aDimf os e dáS I -
vallariça!:', quo selá foita pola rnpocth a gunda, o ol11é1 I
do dia participaI á so do I'ftlldo.roldor que fe acha c(I1cluido
esso fel viço, levando tambem ao EOU cllJhrcimc:nto as fal.
tas que toLver, 11:11>(st( Irrr:cionlil-lis em Era paI te, ~i
julgar convenlento.
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Art. 248. As praças, torm adls o conduzidas pelos info-
riores, so recolhor Ao as suas casernas, para precedorem á
limpeza o arranjo dollas.

Art. 249. O orllcial de estado. maior, dopois do recober
as participações dos ofrtciaes do dia, do se tor foito a limo
P/ZI! o do se ter dado lIgua aos aUimaell, mandara dar a ra-
ção 'a ostell, precedondo o oúmpetento toquo do clarim do
promptidão, porcorrondo Jogo as cavllllariças .para ox~mlnar
si 08 oiftciaos de dia o~tão em SEUS postos, SI as raçoes são
distribuidas como mar ca a tabeJla, fazendo 8S prisões neces-
sarias o mODcionan '\'. om sua pllrto, as irregularidades o
faltas 'quo oncontrar, tanto pelo quo respeita ás praças do
pret como aos ofdClaos do dia, os quaos dllrão parto ao ofti.
cial 'do estado-maior, sempl'o quo se houver oxecutado o so.r
viço da limpl'za, das datas do agua o rllQão dos am-
maos.

Art. 250. O cllpim que so ér aos animaos sorá sorro.
tado ou cortado pelos guardas da c vallariçll, sendo esse
serviço fiscalizado pelo ofrlcibl do dia.

Art. 251. O capim, milho, dfbfa, ou outro qualquer for-
nccimonto que o quartel.mos ro ttver do ci~tribuir para
sustento des anima0, dtvo sor ri cebldo pelos oftlciaes de
dia os quaos 1l8si~tirão ao POEO,medida ou contagem do tacs
gf~oros, o darão ao fl:lci~1 do Estado-maior, ás 5 horas da
tar de uma núta dos rl.'ccbido durllnto o dill, par a quo oste
a re~ettll no sl.'guintl.', com ~ la pnto, ao tlSé~I do ba-
talhão.

Art. 252. O offlcial do est do-maior tOIá muito cuida-
do na rogularidado das horas para o toquo do agoa e ração
aos animaos, Iara o quo reoorrorá ns Imtrucçoes que es-
tabelecem osto ramo do ser' iço o quo EOaftlurão tambem
na laIa do o tado-maior.

Art. '253. No vOlão, sOlão CíS f.nimLEs tirados das msn.
gedouras pllra t>ebolem fgua ás EOgui.D:t£:shora~: ás lU ~a
manhã, I o 4 da tludo o ~ o ]2 da n0110; no IDvorno, I1S
11 lia mHhã, 3 da tardo o 8 a mite.

Art. 254. O capim, alfafa ou or.tl'O qualquer pasto será
dividido om egualdado pua SOl'di~tribUldo ns horas soguin-
tes: 8, 9, 11 e 12 da manhã; 2, 3 o 5 da tardo; 7, 9, o 12
noito ; 2 o 3 da mfldrugadn.

Art. 255. As rações do milho, tanto no ver ão como no
invorno, dovem Eor distl'ibuidalS ás 7 hCl'B11 da manhã o ás 4
1/2 da taI'de, sondo o 11110110o fubá dlftribuidcs ao meio.
dia.

Art. ~56. O comn&ndliI..te Jodf:lá alterar ES bOTSSda
agoa o ração dOS amm::.c ,qu ndo as fOIlV(nienc;as do soro
viço o e~jgi em.

Art. 257. Na qUinta-feira de cada semaDl.!,as praças de
folga procederão á la'agom das mangedourls, oscclbondo.
80 uma occasião em quo esso seI viço não coincida com a"
horas das raçõos.
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Da mosma lórma d&vom BOI' lavadas O vasculhadas as
casornas om todos os sabbados, tondo os cabos o cuidlldo do
ta'zor quo os soldados do suas esqulldras la vem bm bem as
Cllmas.

Titulo V

CAPITULO XLIV

DO SEltVIÇO EXTERNO

Art. 258. Além das torças dostacadas nas ostaçõõs o poso
tos policiaos, das quo seguirem 000 diIi~oncia pa~a o into.
rior o da omprogada na guarda dos olÍlfimos pubhcos O ou.
tros sorviç03 oxternos, os batalhõos fornocorão diariamente,
para o pollCiamonto da cidade, o possoal disponivol, ficando,
todavia, do p~omptidão, nos "'0 pectivo~ quaI'tois, uma força
do infanteria, commlludada por o dciaos subaltornos, pua
SOl'utilizai a 000 sorviços oxtr o dinlt.rios urgontos.

Art. 259 Quando alguma força do promptidão for o~-
p,ogada 000 sorviço, será logo nomoada outra para substl'
tul1-a nos q ullrtois. .

Art. 260. A força ntilizada no policiamento da CapItal,
bom como a quo ostivor dOlltacada n.s estações policiaell, só
poderá SOl' reduzIda ou empr£'gada 000 outro sorviço com
acquieBconcia do Choto do PoliCIa.

Art. 261. Qllando as :.uc orldadrs policiaes necossitarem
do força para serviços oxtraordim.rioF, deverão I'oquisital.a
por fscripto, ou verbalmento em casos urgontes, do com-
mandanto gorai, dos commandantos do batalhõos, do otficill!
do dia á Brigada ou do omcial dO ostado maior dos corpos.

DO Ol<'FlCIAL DE lJIA A' BRIGADA'

Art. 262. Na sédo da Bdgada sorá oscalado diariamonte
um major ou capilão para o sorviço do dia á mosma Brigada,
dentre os dos oatalhí'los. Essa escala é foita nominalmento
pelo assistonto.

Art 263. Ao omcial do dia á Brigada incumbo:
~ 1.0 Verificar si a força (lrstinada ao sorviço da gu:.r.

nição ostá. complota e conveniontemente uniformizada.
~ 2.° Aprosonta' -se com o ofllcial de ronda ao com.

mandanto geral, atlm d participar lhe as occurroocias ha.
vidas na parada, a quo assis tIrá, o roce bel' as ordens que e 68
auctoridado tenha a dar lhr.

~ 3.° Visitar as gual'da~, bem como
tos urbanos quo lho 101'0 de!;i nados
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geral ao menos uma vez durante o dia, afim de verificar si
os di;ersos serviços, inclusivé o do oscripturacão, são !oltos
com rogularidade i si o corpo. da guarda, xad~e.z e ma18 de.
pendoncias ~o consorvam assolados o os utenslllos em bom
estlldo. providenciando immediatamonto de tórma a tazor cos-
sal' qualquor falta que encontrar.

~ 4.° Rondar as mesmas guardas, estações, posto~ e pa.
trulh, s da Bri~ada, pelo menos uma voz duranto a noIto.

~ 5.° Determinar aos oftloiaes de ronda as horas 000
que doverão rondar as guardas, patrulhas, ostaçõos, postos o
theatros distribuindo o serviço por ellos com ogualdade.

~ 6.~ Comparecer aos ospeotaoulos e divortimontos pu-
blic09 para fiscalizar as praças da Brigada quo ahi ostivo-
rem do serviço, o mandar apresentar aos batalhõos respo-
ctivos as do folga que encontrar som liconça dopois da rovis-
ta de recolhor.

~ 7.° Comparecer aos inoondios, afim .de to.mar, na au-
senoia da auotoridado compotonte, as provldenolas nocessa-
rias, ou auxililll-a si lá já a encontr~r _. .

~ 8.° Tomar conheoimento da orlgom e olroumstanoJas
de qualquer occurroncia que possa altorar a ordom, tran-
quillidade ou segurança publicas, informando immodiatamon.
te ao commandanto geral, ou, na susoncia dosto, providon-
ciando como for mais convenionte.

!l 9.° Romotter ao commandante gorai, por lntormo.
dio do assistento do pessoal o até ás li horas da manhã do
dia 000 que for rendido, uma parte em que mencionará o
modo por quo loi foito o serviço, os factos quo oocorroram,
quantas vezes e a quo horas elle e os officiaos sous auxilia.
ros rondaram as guardas, ostações, postos o patrulhas, fa-
zendo acompanhar osta parte das quo lho tivorom sido en-
viadas pelos ottlciaes de ronda, commandantes do guardas,
estações, postos e patrulhas. . __

Art. 264, Quando. por qualquer C1roumstanOla,.nao com-
parecor á parada o o(ficial do dia, sorá 0110substiturdo . polo
amcial sou immodiato em serviço, até quo a auotorldade
compotente providoncie.

Art. 265. Quando o ajudanto do batalhão que forneoer
o pessoal para a guarnição, for mais antigo quo o ottlcial
do dia á Brigada, serão as suas attribuições na parada oxer.
cidas pelo mais graduado ou mais antigo dentro 08 o(ficlaos
quo entrarom do sorviço, inolusivé o o(ficial do ronda.

DOS OFFICIAES DE RONDA

Art. 266. Ao official do ronda incumbo:
!l 1.0 Apresontar-so ao orficial do dia á Brigs~a e oom

ello assistir á parada da força que entrar do servIço.
!l 2.° Acompanhar o ofdcial do dia, dopais da parada,

quando esto for aprosentar sc ao 0000 andante goraI.
D. M. - 3!
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~ 3.' Visitar e rondar as guardas. estações. postos, p,a.,
trulhas e theatros que Il1e forem designados o ás horas de-
lerminadas pelo ofticial de dia.

~ 4: Apresentar-se ao official de dia para executar as
ordens que delle receber em oocasião de incendio, ou quando
occorrer á noite algum aoontecimento extraordinario na
capital, quo tenda a alterar a ordem ou segurança pu.
blicas.

~ 5.' Informar o oflicial de dia de todas as irregula.
ridades que observar no serviço de cuja fiscalização estivOl'
enoarregado.

~ 6.' Cumprir fielmente tod s a1 ordens concernentos
ao serviço, que lhe lanham ~ido dadas pelo oftloial de dia.

~ 7.' Enviar a este. até ás 10 horas da. manhã do dia
em que for rendido, uma parte circumstanoiada, mencio.
nando as horas em que tiver rondado as guardas, estações,
etc., e do que houver notado.

Art. 267. Os o(ficiaes de ronda serão escalados nos ba.
talhões de~ignados llelo detalhe da Bri~ada.

Arl. ?68. Na f •!ta absoluta de oftlciaes subalternos,
serão escalados os inferiores que forem necessarios para
auxiliar o serviço de ronda, patrulhas, guardas, ou postos
commandados por inferiores.

DO COMMANDANTE DE ESTAQÃO, POSTO POLICIAL E DESTACA-
MENTOS

Art. 269. Ao commandante de estacão, poSto policia
e destac"amentos no inlerior, incumbe:

~ 1.' AuxilÍltr a Iluttoridade no policiament(l da ciro
cumscripção em que senil', não intervindo, porém, de ne.
nhum modo, nas attribuições dessa auctoridaae ou de qual.
quer (uirll, Iimitandc-se a prcstarlhe a coadjuvação quo
fôr mister ao serviço, quando requisitada.

~ 2.' Instruir frtlquentemenle as praças de seu com.
mando nos ditrerentes ramos (1q serviço e espocialmente
no modo por que devem procel\er, '-luando estiverem do
ronda ou p.ttrulha j

~ 3." Inspeccionar diariamente o armamonto, farda.
mento e mais artiR08 de uniforme das praças, participando
immcdiataDlente ao fiscal do batalhão as faltas e irregula.
ridades que encontrar.

~ 4.' Dedgnar lIS praças que tiverem de rondar 08
Ingllres indicad()8 peJa auctoridade policial, entregando lhes
r. ma relação asdgnada das ruaF, travesl88, beccos e praças
que com'tJluirrm 08 postos de cada patrulha.

~ E.' Rondar e fazer rondar durante o dia e a 'noito
em he las indttuminadas, as patrulha0 de oua circum.

scripção.
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~ 6.' Rovistar as praças quo tivorom de sahir a sorviço'
~ 7.' Velar pela limpeza do reointo da eotação ou posto,

assim como polo aS8eio do possoal e matorial a oeu oargo.
~ 8.' Conservar se sempre uniformizado e prompto a

acudir a qualquer conflicto, providenciando para que as
praças estejam nas meomas condições.

~ 9.' Evitar a reunião de peslloas extrann.as ao serviço
.nos compartimonlos destinados ao pessoal, exoepto quando
'isso occorrer por motivo do mesmo sorviço.

~ 10. Fazer recolher immediatamente 11.0 xadroz, quando
houver ordem da auoloridade compelente, os individuos pre-
sos, com excep,ão daquolles que gozarem de reoonheoidas
garantias, 08 quacs ficarão na sala da estação ou posto, atb
que a auctoridade resolva sobre o destino que devam ter.

~ 11. Recolher, nos casos de prisão em flagrante. e na
ausencia da auctoridade local, todos os obloctos que se re.
lacionem com o delicto praticado, taes como, armas, instruo
mentos proprios para roubar, etll" para que se possa lavrar o
auto de modo completo, não consentindc tambom quo as
testomunhas se retirem antes de inquiridas pela auctoridade
oompetente.

~ 12. Guardar, sompre que tôr requisitado pola auoto-
ridade oivil, todos os objectos approhendidos a individuo a
presos, solicitando recibo, quando restiluir os mesmos ob.
joctos.

~ 13. Frender as praças de seu commando quo oom.
m etterem faltas grans, relatando estas minuciosamente na
parte que deve dirigir ao ocmmandante de 6eu batalhão.

~ 14. Observar e ta zer observar a mais rigorosa dis.
ciplina ontre os seus commandados, nlio permittlndo que
joguem, façam algazarra, 'travem rixas, profiram palavras
indecentes, ou pratiquem aolOS deshonest08.

~ 15. Guardar toda a reserva sobro os factos occorri.
dos na ostação, posto ou quartel, não os revolando sinlio a
quem de direito.

~ 16. Providonciar de modo que nunca se faça esperar
o auxilio da força de SOu commando;quando requisitada por
auctoridado competente.

~ 17. Não consentir que as praças sob seu commando
andem á paisana e desunirormizldas.

~ 18. Providonciar immediatamente para que soja
SUbslituido o rondante que effectulr qualquer prisão em fla.
granto, afim de que oUe possa ir á delegaoia prestar o sea
depoimento.

~ 19. Ministrar promptamento ás auctoridades polioiaea
da oiroumscripçll.o todas IIS informllçõos que requisitarem
com relação ao sorviço de que estiver incumbida a força
de seu oommando.

~ 20. Evitar o desperdicio .de loz tna estação, posto ou
quartel.
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!'i 21. TH sompre em dia e convenientemente esoriptu-
rados os livroR o talões pertencentes á estação, posto ou
quartel inspeccionando-o) cuidadosamonte ao assumir o
comma~do, atim do dar pai te das irrogularidades que encon.
traI'. •

!'i 22. Organizar, de ~ccorrlo ,com o forIJ.lularlo ado~t.do
a parto da ausllncia e o IOventano do! arllgos extravl8dos
pelas praças que se ausentarem sem licença, Ruardando,
convenientetllonto relacionados. o armamento, fardamento e
todoll OI! demais artig(s dciudoB pelas mesmas prs\'ss.

!'i 23. Adqnirir por meio do vales dirigidos aos fornecodo.
res a quantidadll do kfrozono o pavios <10 latI; peõos que es.
tiver fixada para a ilIuminação das eEtações, postos o qual"
teis dos dor,1acamentos

~ 24. Nã.o permittir quo as praças de folga saiam da
estaçã.o, posto ou quartel. sinão por motivo justo, desarma.
da!l marcando-lhes neste caso a hora om que devem regros.
£ar; ",tim:1o evitar prrjulzo 110 Eorviço.

!'i 25, Ler ou mandar lor áll praças de seu commando as
ordenll do dia regimontaes.

!'i 26, Passar as revistas dialias estabelecidas neste 1'0'

gulllmonto.
Art. 270. O commandante da eEtação. posto ou destaca.

menta sorá responsavel por todos as fllltas commettidas,
pelo pos~olll do sou commando, desde quo dollas tenha co.
nheoimen to e não tome as devidas provii1oncias.

Art. 271. Og commandantes das estações ou postos, bom
como as rrRpectivas praça!', devem SOl' 1!0bstituldllS somes.
tralmcDt(' fompre que for possivel.

Art, '272. O commandante da estação, posto ou destaca.
m( Dto no intorior, Quando tiver de ausentar-se em objocto
de sorviço ou com Iiconça de auetoridado competente, será
substituido }lolo ortleial ou praça mais graduada da força do
seu commandr.

DOS CC.I\1MANDANTES DAB GUARDAS E1TERNAS

Art. ~73. Ao commandante da guarda extorna incumbo:
!'i 1.' cumprir fiel e oXllctamen~o todas as ordens em

vigor no corpo da guarda o bem aG81mtodas as que roco,
bel' do oftlciai de dlli ou do seu antecessor no eommando da
gUbr~a. ,

!'i 2.' Manter conv~nientemente oDifor'mlZadas .as pra_cas
da guarda, não comontmdo Que joguem, travom dlsc~ssoeR.
façam algazarra. profiram pal"vras indccontes ou pratlquom
acções deshonOlltsR. . .

~ 3.' Não dar Ii~onça para s~hlr da g.uarda smAo á pra-
ça que allega!' m.otIyo Justo, e, ,amda aSSllD, nunca portem
po quo possa prl'Judll;ar o sorVlço.
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!'i 4•• Velar para que as sentinellas se conservem atten-
tas ao que EOpassa e façam a devida continencla aos seUB
superiores.

!'i 5.' Não mandar rendor as sentinellas sem que preceda
o brado-ás armas- e formatura da guarda, verificando si
seguem com o respectivo cabo todas as praças que tiverem
do entrar de quarto.

!'i 6.' Formar immediatamente a guarda o assim con.
sorvaI-a, em caso do tumulto ou inoendio proximo, até quo
cesse o motivo, prestando, quanto possivel, o numero de
pr&ças que for exigido por auctoridades civis oa militares,
para qualquor ssrviço relativo ao acontecimonto.

!'i 7.' Prender e remetter ao batalhão rO!'!llectivo as pra.
ças da guarda quo commettererp alguma falta grave e POl'
isso não dovam continuar no sorviço, prevonindo immediata-
mente ao oftlcial do dia á Brigada.

!'i 8•• Não permittlr desordens, insulto£, oironsas, aetoS
criminosos, etc., perto da guarda ou á sua vista diligenci.
ando prender os delinquentes ou prestar o auxilio quo para
esse etreito for requisitado.

!'i 9.° Mandar tormar o municiar o possoal da guarda, quan
do por motivos bem fundados julgar que periga a sogurl$nça
do seu posta, não fazondo, porém, uso das armas sinão quan.
do reconhecer quo não 1l1e será absolutamente possivOl con-
servar de outro modo o mesmo posto, a, si o tempo e outras
circumstancias o .permlttirem, dará primeiramente parte
ao oftl.cial do dia, 00 na aUBeneia deste, a qualquer outra au.
otoridllde suporior, antes de lanoor mão desso recurso ex.
tremo.

S 10. Reoolher ao oorpo da guarda qualquer pessoa quo
em suas proximidades cahir ferida, aocommettid" de algum
ataque ou embriagada, arrecadar o dinneiro Jolss ou outros
obJectos que essa '{lessoa trouxer com sigo e entregar tudo,
mediante reoibo, á auo'oridade policial; a quem doverá ter
dado aviso;

!'i lI. Fazer oom o devido ouidado e de aacordo com os
modelos em uso a escripturação dos livros do rotoi!o de SOl"
viço e de carga e descarga dos moveis, munição e outros ar.
tigos que cstiverem sob sua guarda.

!'i 12. Providenciar para que sejam conservadas em com-
pleto asseio todas as dependcncias da guarda;

!'i 13. Conservar-se sempre uniformízado e armado. não po-
dendo afastar-so da guarda, sinào em objocto de serviço UI'.
gento e proximo do sou posto

!'i 14. Evitar reunião de pessoas ~xtranhas ao sorviço, nes
dfpendencias da guarda;

S 15. Sulicitllr som demora do aftlcial de dia, ~i com
ello puder na cccuião communicar-so, a substituição o [,(l.

moção das praças que adoecl){'em ou forem victimas do ai.
gum dosastre, prestandc.lho 'J8 soccorrOB urgentes do que
preolsarem C'lm 08 rC::;lra08 que pudor dispor 1:0 lo 111' j



S 16. Arrecadar o armamênto ê mai8 artigo8 deixados
nela praça que abandonar a guarda e remettel-08 ao bata.
Ihllo a que ella pertencer.

~ 17. Intarmar o oftlclal de dia á Brigada ê os 0(ftclae8
do ronda, quando visitarem ou t"ondarem a guarda, de to-
das as occurrencias dijtnas de menção.

~ 18. F:vitar o desperdicio:de luz nOB compartimentos
reBervadoB á guarda.

~ 19. Ronrlar, durante RRnoitoll, as Bontinella", altor.
nando erse servico com" Inte";ior cta ll.'oarlfR. si (ôr o(/lcial
subalterno. ou com o cabo, Ri(ôr oflleial inferior.

~ 20. Remottor ao o(ficial de dia á. BriJ/;ada, até ás 9 01/.

horas da manhã. uma partn minuci Ela do todas as ('ccurren.
eias bavidas na Iluqrda. aprPElontar ao fiscal do batalhão,
logo que "Eloja rondido. o roteiro do serviço. em quo sorão
menclonadaR aRmesmSEloccnrroncias, o ao encarregado do
material o mappa dos moveis, utensilloB e munição existonteB
na goarda.

Art. 274. Os commandantoll de guarda serão responas.
veis por todall aR taltqR de comprimento de ordenB, extra.
vio do utensilioEl, n('~ligencla. relaxamento, 00 man compor.
tamento das praças da ~llarli9, introducção dI' bebilias alco.
olicas ou armas de q1l91quer natureu nas p'riSÕOA,Bi em tOI'll-
po não prenderam os culpadcs ou delles não-derem parte.

DOINFERIORrDAGUARDA

Art. 275. Das guardaR commandadas por ortlcial subal.
terno fará parto um oftlchl interior. ao qual incumbe:

~ 1.0 Coadjuvar o commandanto da goarda em todoB os
serviços que esto dosignar.

~ 2"o Fipcallzar o servico do cabo da guarda e das Ren-
tinellas, bem como o comportamento das demaiA praças,
nxigindo quo todA.Rcumpram ORROOSdeveres e ()bservem
flolmente ORpreceitos gl'Tal'S da disciplina.

~ 3.0 Anxlliar Il eRcripturação da guarda. ('onforme aB
ordenA Que receber do rl'RpE'ctivo comm'llndante ;

~ 4.0 Não l)or",ittir quo sl'jam rAndidall aR sentinellaB,
sem prévia auotorização do (,olllmlnt!anto da guarda;

l'i 5 o In~pocclon.r o serviço do limpeza em todas a8
deppndl'ncias da gu~rda;

li 6. o Rondar aRsentineJ1aR dnrante a. noite, 6.8 horas
determinadaA pelo commandante da goarda j

~ 7.0 Dar parte ao commandanto da Iluarda de todas
as falta8 ou irregularidades praticadas polas praças.

DAS8ENTINELLA8EM GERAL

Art. 276. A sentinolla, além das obrigações oElpeCiaeB
dos 1)ostos respectivos, tem ml<ls aq Aegnintos :

1. &Estar sempre ~Ierta. o em pObição do vor 'udo quan.
to se passar om roda de sou posto;

2." Não abandonaI' a SUlicarabina, nem permittir que
toquem noUa; consorvar ~e semprd do pé, não Ibe sondo li.
cito nem mosmo recostar. se ; .

3 .• Não bobo r, comer, tumar, 101', cantar ou a'sobiar
durante a sentioella, nem falar sinão por necoBbUbUO do
sorviço;

4.• Conservar'Eo nniformizada, como quando entrou do
guarda;

5." Fazer a devida con1inoncia a sous superió res, de
accordo com a respoctiva tabolla ;

6." Não so rocolhor á guarita, sinão quando chover, de.
vendo dolla sabir, quando tiver do (azor algnma conti.
naneia;

7." Pronder as praças ou paisanos que com ella quize.
!'om travar qUIstões ;

8." Não porlIlittir gritaria ou qualquer especie de motim
porto dEIseu posto;

9 .• Rosistir áquelle que pretender lltacar ou forçar o
seo posto;

10.& Bradar ás arma!!, sompro que tivor de provenir o
commandanto da guarda do algum acontecimento ext:-Ior.
dinario, ou quando so sentir doento o não pudor continoar o
sorvico.

11.& Consorvar no maior aSBeio as immcdia çõe8 de seu
posto.

12&. Nã., communicar a pessoa alguma as ordens que
houver rocebido. Ellllvo á Rl'ntinol1a quo a tivor de rondor.

13. & Transmittir flolmente ao EOUsubstituto todas as
ordens relativlIS 110 POl1to.

Art. 277. AR ~ontinollaR poderão llaSSe8r pela frento
~o posto, Bom qu(', entretanto, tle abstem m~is do 10 motros
para cada lado.

DO (FFICIAL INFERIOROUCARO DE DIAAO HOSPITAL

Art. 2i8. PaI" Bala dAS or,loos do cada batalhão será
escalado oial"Ílimonto um Ort1llll>I iofodor ou um cabo do Otl.
qUlldu pa~li o serviço do dIa 110 hOt;pit~I.

Art. 279. Ao ofdcial iLfet'Íor ou cabo, do qu,) trata o ar.
tigo antecodento. incumbo:
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~ 1.. Comparecer á parada diaria, apresentando. se em
seguida ao oflIciaI de estado maior i

!3 2.. Reunir á hora doterminada e com licença do oflI.
oial do ostado maior, as praças que baixarem 80 hospital o a
ello conduzil.as, bem oomo as que tiverem baixa llxtraor.
dinaria.

!3 3.. Aooompanhar ao quartel as praças que tiverom
alta do hospital, apresontando.as 80 omcial de estado.m ior

!3 4.. Solicitar do sar~entoante da respectiva oompa.
nhia ou esquadrão, uma oscolta, para aoompanhar a praça
presa, sontonciada ou por sentenciar, que baixar ou tivor
alta.

!3 5.0 Assistir á revitlta medica o organizar uma rela.
ção dos nomes, batalhões, companhias o esquadrão, das pra.
ças quo tivorom do baixar ao hospital, entregando a mesma
rolacã~ ao sou succossor.

!3 6.' Pernoitar no quartel, de onde só poderá afastar.
se em serviço.

DAS RONDAS E PATRULHAS

Art. 280. A' praça rondanto e á patrulha incumbe:
!3 1.. Rondar os postos quo lhe forem designados, a

passo vagaroso o sempre polo meio da rua, parando sómen.
te quando for necessario obsOrvar alguma OOUS8, o só en.
tll~, ou em occasillo de grando chuva, poderá tomar o pas.
seIo;

li 2.. Detor e conduzir immediatamente á presença da
auctoridade polioial da oiroumscripçllo :

1. As pessoas que enoontrar na pratioa de qualquor
crime, ou em fUlSa,perseguidas pelo olamor publioo, e para
esse IIm as segUIrá, mesmo fóra do posto ou oiroumsoripçllo
em que estivor de serviço j

ll. As pessoas que enoontrar oom apparelhos ou ins.
trumentos proprios par roubar;m. Os pronunoiados por orimes nlo afiançados e oontra
08 quaes oonsto haver mandado de prisão expodido por juiz
oompetente, e bem assin;t os evadidos da prisão 008 tieser.
tores de corporações militares, que conheça, ou quando for SOe
licitado o sen auxilio;

IV. As praças que encontrar promovendo desordem, ou
embriagadas, salvo círcumstancias ollpeciaos ;

V. Os que, a cavallo ou com vehiculos de que s('ljam
conductorcs, derom causa a algum sinistro nas ruas ou pra.
ças publicas;

VI. 011 qlle trouxerem cúmsigo armas prohibidas, sem
licença da auct'jridade policial j

VII. 03 qut', em logares publicos, forem en~ontrados na
pratica de jrgos prohibidos ;
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Vlll. Os que, perturbando o soeego publico com altero
cações, rixas, vozerias ou gritos, não attenderem ás admoes.
tações que lhes forem feitas;

IX. Os que, depois das 10 horas da noite, eonduzirem
volumes sospeitol', como trouxas de roupa, bahús, malas,
moveis, etc., o não explioarem as procedencias de taos VOe
lumes j

X. Os vadios, turbulentos, bebados por habito e pro.
stitutas, quo otrenderem., deooro e perturbarem o Bocego
publico;

XI. Os mendigos e menores que andarem vagan~o, pro-
ferirem palavras indeoente!.', interoeptarem o tran81to em
grupo ou atirarem pedras.

Xli. Os quo forem encontrados com as vestes ensan.
guentlldas ou com qualquer outro indicio de haverem perpe.
trado um crime.

XlII. Os que estiverem a damnltlcar arvoredos, edifieios
(lobras publioas e particulares.

XIV. Os que, pela Rua maneira de proceder, domons-
trem sotrrimento mental, bem como os quo forem enoontra.
dos a dormir nas rua!!', praças, adros de templos, ou Ioga.
res semelhantes.

XV. As oreanças perdidas e os individuos que transi'
tarem pelas ruas ou praças vestidos de modo otIensivo á.
moral.

!3 3.' Colligir todos os vestigios dos factos oriminosol',
tendo ouidado em evitar quo os dolinquentes lanoem fóra os
objectos o instrumentos que possam esolareoer o orime, e
verifioar, na presença de testemunh s, quando fer possivel!
o achado e idontidade dos mesmos objeotos~e instrumentos, SI
apezllr da vigllanoia forem lançados róra.

fi 4.0 Partioipar á auotoridade pelicial da respeotiva
estação:

I. Si nas praças e ruas ha animaes mortos ou immun.
dieies;

11. Si no seu posto de vigifaneia algum predio~está com
as portas ou janellas do pavimento terreo, em horas avan.
çadas da noite, abertas e sem luz, não se aohando em casa
os respectivos moradores j •

IIl. SI tiver conheoimento de algum caso de molestla
suspeita ou contagiosa, occorrido em sua zona.

IV. Si tem motivos o quaos sejam, para receiar que na
mesma zona alguma desordem ou tumulto venha a reali.
zar.se j

V. Si no seu posto do ronda transitam pessoas suspei.
tas, devendo, desde logo, acompanhaI-as até o posto imme.
disto, a cujos rondantes informará da occurrencia ;

!3 5.' Acudir ao Jogar onde se houver commettido algum
crime o prestar auxilio a qualquer auntoridade, bem como ao
omcial de justiça quo no exercício de suas funcções encon.
trar rcsistonola ;



6.e ACl1dir com presteza aos apitos de Iloccorro olÍ
incendia, ombora partam de outro posto'

6 7.' Usar da maior dclicadeza e att~nção para com as
p~Bsoas com quem tratar ainda que estas procedam de modo
dIVerso;

. ~ 8.° Não desamparar o feu posto sinllo nos casos pre.
VIstos neste rogu1amunto, ou quando decorror moia hora
sem que tenha ChOglldo o seu substituto'

S 9.° Permanocer attento, não p01end~ conversar filmar
sentar so, nem tomar bebidas alclJolicas durante as' horas'
do serviço ; •

. ~ 10. Não maltratar de modo algum .s pessoas cuja
Pl')slo etrect~ar. nem con~enti)' quo I utroll o Caçllm,e só om
defesa proprla, de tercOlro, da propr iedade alheia ou em
caso extremo de resistencla, Cazer uso do sua arma'

fJ 11. Evitar que, em botequim, tavernas e outra~ casas
de negocio, haja IIjuntamentos que perturbem o socego pu.
blloo, participando o tllCtO á auctol'idado competente ~i não
Cor lltteudil1a ; . I

fi 12. Avisllr a auctoridade policial, na respectiva esta.
ção, quando encontrar alguma pes90a morta. não conson.
tindo que FO mude a posl ••.ão do clldaver, ate que a reCerid.
auctorldade se apresento no locld ;

6 13. Tomar nota do numero do vohiculo. ou do nome
do seu propri.otal io, cocheiro ou conductor, quo intrigir as
posturas mumcipaes ou regulamentos pollciso8.

fJ 14. Prestar p.rom~to auxilio, sompre qUí' ouvir gritos
de soccorr o . no IOteJlor de alguma c&!la,e:trcJctuar a pri.
são do ~alCeltor, que sera levado ó. presença da aUlltori.
dado pClhclal na estaçAo rospectiva.

fJ 15. Prestar do mesmo modo o auxilio que lhe tô~
pedido pelo dono ou inquilino do alguma casa para evitar
qnalquer do.ordem, ou l1etor algum crlminoRo, podendo, nos-
te O/:lSO,penetrar na Ollsa e devendo oonduzir o dehnquento
á pre8en~'a da auotorid/:lde da clrcumacrlpção.

fJ 16. Avisar a auctorldade competente qUllndo, em seu
posto, alguma pOBdoa fór accommettida do enfermidade 1'0'
pontina, ou qUllndo eneont.ar /:Ilgum docnte em abandono
nlASTua8 cu lIIrgos, necOfsitlln,io do soccorros medlcos . '

fJ 17. Procodor do i~Ulll modo, qUl!ndo no Eeu posto
apparocer alguma pcssoa (éridl&ou espllncllda ;

. fJ 18. Envidar todoR OR pRrOrÇORnOR dou8 C8809 acima
indlca~o •. para quo, R"ID verda do tompo, El'jam sfccol'lidoK
o~ pactento~, rocorrendu à plllumllcia, til /:I bouver no sou
posto, Ilté que a l'urtoridlUle competcnte pr{lvldfncit.;

~ 19. EncallinhH itR pefROll8quo lho pedirom inr. r.
maçoo!l, por Fe terem tran6' iado ou ignorar em o camlObo
Oll IlIlHRha bitaçõos;

~ 20. AttendEr !lOpedido dos moradores do seu districto
para bllter á. porta da pharmllcia, chamar modico ou par:

teira, transmittindo esso podido aos BOl1s companheiros do
posto immodiato, 8i o recado tivor de sor lovado além da
lona de sua vigilianala ;

~ 21. Não permittir quo os carreradoros transitem ,?om
volumes pelos pllslleloR das ruas ou pr~çllll, e que .os vl'hlcu,
laRparem ou estacionem sobre as lanhas proprlas do ou-
tros, ou st'jam conduzidos de modo quo embaracem o trans"
ito'

'~22. Arrecadar, arrolando.os em presonça de toste-
munhas, si as houver. todoll os objectos, dinheiro 00 papblR
de crodito que encontrar nas ruas o praças ou quo sejam ti.
dos como roubados ou Curtadoll, entrogando.os ó. r08poctiva
8uctoridade policial ainda quo soja conhecido o protendido
dono;

~ 23. Prender e aprosl'ntar ao commandante da e8ta.
ção ou popto os desertores da Brigalla quo encontrar, e bem
IBsim as praças desta corporação que so portarem de ~odo
Irregular nas rU89, l!esde que nlto "" trate do !luperloretl
BOUSporque, om tal caso. participar á o facto ao reforido
cOlIlinandante, afim de que esto providencie para a prisão
do culpado;

~ 24. lofofll'.ar o commandante da estação .ou posto, d.o
qualquer enCermidadA que a accomm('tta e a inhlba de contl'
DUal'no !lAl1POFtO.atlm de Sllr subetitulda.

Art. 281. A8 patrulhas darão o !lign,l de a~erta, do 15
em 15 minutos, apitando domoradamente, uma so .vez, d~as
quando precisarom de soccorro e trea no caBO de lDcondlo.

Titulo VI

Do Tiro Mineiro

CAPITULO XLV

DO cTIRO MINEIRO. E fEUS FINS

Art. 282. Continúa cstabl'locida na capital uma linha
de tiro, com a. d(,Domin8(ã'l do «Tiro Mineiro., Rubordinllda
ao Comm8n~0 lia Brigada Policial. tendo Dor ~m ministrar
a pratica cr,mpl~ta do tiro com ar mas portatols :

~ 1.0 Aos officia( s e pracas d. Brigada ~oJicial;
II 2.° Aos offlciaes e praCHs das demaIS corporações

armadas federaes o eRtadoaes ;
~ 3.0 Aos civis .previamente matriculados pelo diroctor

da Linha de Tiro.



Art. 283. Os exeroicios das corpoiacoos a quo so rofere o
§ 2.° do art. 1.0 E6 so rcalizarao roedianle requisicAo dos re
spectivos chefos so Commando Goral da Brigada Policial, quo
a respeito transmittirã snas crdons so director da Linha do
Tiro.

Art. 284. A Linha do Tire sori frsnqueada aos civis ma
triculados, em determinados dias da smana.

Art. 285. Na pratica do tiro ministrada so possoal da
Brigada Poijejal 80 obsorvarAo as instruccöes do respoctivo
regulamonto.

-Art. 286. A rnatriula dos civis, concodida a necossaria
licenca, será laviada em urn Jivro pars, esse fim dostinado
o no qual soräo registradas todas as alteraçOos quo thea dis-
sorem respeito, ate sua oxclusAo por promptos on per qual-
quer ontro znotivo justificado.

Paragrapho unico. Ao atirador civil considorado prom.
pto darse a urn attestado, assignado polo director o robri-
cado polo commandanto geral.

CAPITULO XLVI

DO PESSOAL AMINISTRATIVO E DE INSTRJJCQAO

Art. 287. 0 4Tiro Mineiro terâ o seguinto pessoal
Urn director, official da Brigada Policial do roconhecida

aptido militar e quo tenha, polo monos, a pratioa necossa-
na da lnstrucAo do tiro o da nomonelatura do armamento,
usado na force policial minoira.

Urn Instructor ajadante, official subalterno on inferior,
quo tenha a competencia necessaria.

Urn guards da linha e onoarregado do material, cabo do
esquadra.

Urn enoarregado da conservaçào o limpoza da linha,
soldado.

Art. 288. Ao director inctimbe:
§ I.' Volar pela fbi observancia do preonte rogula.

MOnte e das instrnccöes e ordens quo Ihe lorem dadas polo
commandante da Brigada.

§ 2.° Dirigir os trabalhos tanto adininistrativos como do
instrucqao do tiro.

§ 3.0 Roceber, fazor arrecadar a distribuir o material
fornecido on comprado para o Eervigo, do tiro.

§ 4.0 Exercer corn a maxima vigilancia 0 rigor a po.
licia do ostabelecimonto e snas dopendenciar, para quo os
exercicios so fagam sem accidentes

§ 5.1 Assignar Os pedidos do armmcnto e material e o
quo w to r rutr nocoesaric par;', o r;,timoui-o.
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§ 6.0 Enviar:
1. Annualmonta, ate 0 firn do janeiro do cada anno,

ao commando geral, urn rclatonio c iroarnatanciado das oo-
currencias ha-sidas durante o anne anterior, propondo as
medidas que julgar convenientos, a born da administracO a
da intrucçäo, acompanhado do urn mappa do armamento
municao, intrumentos, apparelhos e utenailios, corn a decla-
raçAo do estado em quo so acham

II. MonsalmentO, ate o dia 5 do cada mcz, aos comman-
dos da Brgada e do l.° o 2. 1 batalhöes, urn mappa dos oxerci-
cios do tiro roalizados no mez anterior.

§ 70 Prestar as auctoridades compotentes as infotma-
çöes quo ihe forom podidas.

§ 8.0 Reqaisitar do commando geral todas as provi-
doncias relativas so reparo do armamento o material a sen
cargo, o bern assim a substituicão do material inutilizado,
nAo mais susooptivel do concerto.

Art. 289. Ao instructor ajudanto incumbe:
§ 1 . 0 Substituir o director em sons impedimentos e fal-

tas, oxorcendo em taos casos todas as suas sttribuicöos.
§ 2.0 Fiscalizar todo o service do ostabolocimonto, nAo

sé administrativo como do instrucçAo.
§ 30 Recobor o tranamittir todas as ordens so director

a velar pela sca fiat execucao.
q 4•0 Recober o tranamittir so director do tire, convO-

nientemorite informadas, as participacöes, as recIamacOs
do factos passados, quer dentro, quer f6ra do estabelecimen-
to, contras occnrrencias, doscie quo so trate do pessoal on
material a elie portoncentos.

§ 50 Tar sob sua guards o material do tire em servico
e nos dopositos, born come a sala das armas.

§ 6.0 Dinigir 0 service do expedionto diario, compindo
fleirnente as ordcns do director.

§ 7.0 Ten em die, na dovida ordeal, assaio a conformo
as instruccOes quo receber do director, toda a osoriptura-
ço näo so dos livros regularnontares, corno dos quo foram
destinados no registro do tiro.

§ 8.0 Tar a sea cargo o archivo a zelar pela sun con
aervaçao.

§ 90 Fazor a escripturaqAo do respactivo livro do
carga e descarga.

Art. 290. Aos instructonos incombo:
§ 1.0 Dar a icstrncçS.o pratica quo the couber, do con-

formidade corn o regularn onto interno.
§ 2.° Drigir o fiscalizar o serviço do limpeza e con•

aorvacAo do armamento.
§ 3.1 Dirigir diariamente Os exercicios do tiro, das

forças militaros, csforqando-so para quo sojarn da major
efdcacia.



§ 4•0 Organizar diarianiento Os elomentos nocessarios
a confoeco do respoetivo mappa, atim ec so faaorern Os re
gistros regolamentares.

§ 5. 0 Instruir cuidadosa o paciontomonte todos os ati-
radores ci'vis quo podirou o Stu concurso 00 50 mcstrrom
inhabeis no manejo do uma arnla do fogo.

§ 6.0 Fazor quo seja per estes atiradores, observada
a prescripo do bilhete do série, no so quanto a arma
o numoro do tires, come em rolacäo it ordem do sea in.
scripAo.

§ 7.1 Organlzar o boltim do tires desses oxorcicios,
assignalando as occurroncias quo so derem corn o arma-
mento 0 mflniAo.

§ 8.1 Exercer duranto os mosmos exercicios 0 maxirno
rigor na observaucia das prescripcOes do policia 6 segil.
rança da linha, afim do so evitarem aceidentos.

Art. 291. Sao doveres do guarda da linha e oncarrogado
do material.

§ 1.0 Ter em sna guarda o doposito do mnniöes e
armamonto.

§ 2.0 Velar pola boa consorvaçAo do material do tiro
° balistico.

Art. 292. E' dover do encarregado da conservacAo 0
limpoza da linha.

§ 1.° Consorvar em completo estado do assoio a linha
o sea circumvizinhança.

§ 2.0 Fazer todo o service quo Iho for ordenado polo
rospectivo director e see ajudante.

CAPITULO XLVII

NOMEAQO DO PEBSOAL

Art. 293. 0 director do *Tiro Minoiro sera nomoado
polo commandante da Brigada, assim como todo o demais
pessoal da administraao e do instrucçAo, precedendo pro.
posta do respective director.

Paragrapho unico. As pracas para o serviço do urn.
peza e consorvaçAo do armamonto e instrumentos, assim Os
demais emprogados, pracas do pret, ser.o tirados dos bata-
IhOos estacionados na capital.

CAPITULO XLVIII

DAB DEPENDENCIAS E MATERIAL DA LIMIA DE TIRO

Art. 294. Haveiâ na origem da linba do tiro, urn a1
pendro para os atiradores o urn deposito para o material do

instLucçao 0 ir t3nm th e ao longo da linha os abrigos
necossarios para os mat cdoros, u born assim o sogeinto
material:

1 0.) os alvos regulamontaroS necessaries a instrUccO
do cata arms;

70) urns ostativa do pontaria corn os scus accessories;
40) uma escalita;
40) uma mesa pars revolvers;
50) uma cadeia metrics;
6.0) uma regna do madeira do 2 metros, graduada em

contirnetros ;
7.1) uma bandeira grand, do panno encarnaclo, para

signs 1 do fogo, na linha, nos das do exorcicios;
8.1) quatro bandoirolas para aignaOs (urea aznl, urna

branca, urns encarnada e urns preta);
9.°) urn telometro do Boulatiger, on ROdiér;
10.) uma marmita, pincois, coils, tintas (preta, branca C

encarnada), papol, ania gem, madeira e ferramenta do car-
prnteiro, pars a confocçao e concertos dos alvos.

C kPITUL0 XLIX

ItAS PRESCR[P(()FS t\RA As FORQAS DA BRIGADA POLICIAL E
OIJT1tAS (ORPORaçOES ARMADAS

Art. 29b. () (rdmandos do 1. 0 o 2.° batalhOes Os-
tacionados na Capital designar0 0 effective da forca quo dia-
riamonto dove comparecer a linha para o exorcicio do tiro.

§ I. Esta forca devera Eabir do quartet devidamonto
armada e municiada, fornocendo-ihe a linha b6me ntc os alvos
o demais material do tiro quo for necossario.

§ 2. As forgas quo nao pertencerom a Brigada PoliO
cial. sO poderSó treqnontV o tiro nos dias designadcs polo
commando da Brigada.

Art. 296. A instruccão do tiro as forças quo näo per.
toncbrem a Brigala Policial seth minisirada polos instruoto-
res do estabelecirnOfltO, quando assim for exigido pelos old.
ciaes quo a condozirem 0 sOmpro corn a presonca do dire-
ctor dc tire.

Art. 297. Os officises da Brigada farão exercicio do
tiro corn carabina, clavina e revOlver regulamentar.

Art. 298. Cada atirador fará durante C exorciCio 0 flu.
mere de tiros quo for fixado, do accordo corn as necessida-
dos da instruccäO das difforentes turmas.

Art. 299. Findo 0 exorciciO disrio, o director do tiro on
o commandaite da força organizará os bolotins do tiro, do
oonformidade corn os mode los rogulamentaros, nos quaCs so
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moncionarAo tambern os aocidentes quo So derom corn o ar.
mamonto e rospoctiva rnunicao.

Art. 300. 0 commandanto da fora é rosponsavel p019
disciplina do sons commandados e fibl obsorvancia, per par-
to del!es, do toas as disposicöes contidas no presente rogu-
larnento e no regiilamento interno.

Art. 301. A distribuic,o do tempo destinado 90 oxor
cicio do tiro, tanto para militares coma para civis, ser6, foita
polo director, corn approvacAo do commando da Brigada, quo
poderá modifical-a quando o exigir a convonioncia da instro
cçäo geral.

CAPITULO L

DAS PRESCRIPçOES PARA ATIRADORES C1VIS

Art. 302. Os elvis quo protonderern ser admittidos t
pratica do tiro, dovorAo obter liconQa do respoctivo director
o matricular-se no livro respoctivo, no qual constará a sua
naturalidade, edade, profissäo e residencia, rocobendo em so-
guida da mosma anctoridado, urn cartfto do ingrosso quo será
intrans forivel.

Paragrapho unice. Este cartäo poderá sor cassado polo
director, desdo quo son portador dê motivo quo juatifiquo
esse procodimonto, quo soFa polo mosmo director levado ao
conhecimento do commando da Brigada.

Art. 303. Os atiradores so poderAo ter ingresso no re.
cinto do tiro dopois do munidos do competento Oilheto do
s6rie3, quo the será fornecido, modianto o pagamonto previo
da muniçAo pedida e segundo o custo por quo ficon para o
Estado.

Paragrapho unico. 0 atirador matriculado quo tivor fei-
to a desposa do 500 tiros corn armas e municOos do estabe-
locimonto, terá o diroito a urna sOrie do 100 tiros gratuita.
mente.

Art. 304. Os atiradores podorAo sorvir-se do armas 0
municOos pr'oprias e nosse caso nada pagarAo.

Paragrapho unico. SO serAo adrnittidas armas do pro.
cisAo, apropriadas 90 tiro do bala, ficando cstas o sua muni-
çAo sujoitas a inspocçAo do instructor, qua nAo permittirá o
use das quo nAo offereçarn a necossaria soguranca, ncm o
omprogo do projectis oxplosivos e multiplos.

Art. 305. As series sevAo compostas do cinco a doz tiros
cada uma, no alvo do earabina o pistota; nos do revOlvers,
do tantos quantos comporte o tambor da arma.

Art. 306. Os atiradores so succodorao, segundo a ordom
nurnerica do son bilhote do sOrle*; aqoollos, porOm, quo to-
marom diversas series, no poderao realizal-as succossiva
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monte, cumprindo ao instructor distriboil-as, do modo a não
ser'm projudicados os demais atiradorea prosentes.

Poragr pho unico. Logo quo o atirador so ache muni-
do do son 4b,thete do s6riuk deverâ presentar-se ao instru-
ctor, adu o- sor orgnizada a st ccessäo dos atiradres, so-
gunth a orom numerica dos bilhote.

At. 307. 0 0i1heto do sérii' sorvirá tamborn do bole-
tim do tiro, cm quo o ;tirador fa t a ootar tedas as circmstan-
cias deste, o quo, terminada a série, será rubricado polo in-
struotor e restituido ao atirdor.

Art. 308. 0 4bilhote série nao aprovoitado será roco-
Ihido polo instructor, quo restituirá a importancia paga.

Art. 309. Os cartuchoS distribOidos dovoräo ser ompre.
galos em uma mosma secäo, näo sendo pormittido ao ati-
rador ]oval-as para fOra do estabo!ecirnento, mesmo quo os
h9j'A pago.

Art. 310. 0 atiraior so podorâ servir-se do alvo quo iho
for do.igna4o e so neste caso sera foito o registro dos rosu!-
tados obtidos.

Art. 311 Os cartochos quo faiharom serosubstitiii1os
por 00 iros indopondentoinenta de inde mnizaçAo.

Art. 312. us atiradoros so rosponsaveis poles acciden-
tea o dgradqOcS que,por sna falta e negligencia, so uerein
no armamento quo thea for contlado, indemnizandO o pro-
juizo causailo.

Art. 313. E' terminantemonte prohibido:
1.* carrogar as armas corn antecodoncia;
2. Começar on continuar o logo antes do signal con.

vencionado;
3.' Conduzir a arira do outro modo que näo soja corn a

bocoa voltada pars dma, salvo so for revOlver ou pistola
que devorã sor trazido corn a bocca virada par o solo;

4.' Fazer psradas do dinhoiros on jogos do azar
5.' Est':bolecer dlscnssOos quo perturbem a calma o a

ordern necosarias;
6.' Proforir palavras on fazor quaesquer signaes de ap-

pro vacio on roprovagdo aos atiradoros;
7.' Empunhar arxna portenconte a outro, salvo o case

do aoctorizcäo do proprie done
8.- FinImonte, dirigirern-se Os atiradores on quom quor

quo sojt ao local em quo so achaui os alvos duranto o oxor.
GiclO.

CAPITULO LI

CLAS. IFICAQAe DLS ATTRADORRa: INSIGNIAS E RECOMP5NAS DE
'[JR A'S FRAcAS DA BRIGADA POLICIAL DO ESTADO

At. 314. Em cads anno. torminados quo sojam us ox,
orc. o do t i ros o alvo, serâo os atiradores classificados em

P. M. —33
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tros classes, segundo os resoltad
exercicicS 0 na instrflCO preparOi do

Art. 315. FormarAO a 1. classe Os atirdor0s quo obti•
verem 70 pOntos no minimo, cm qoatro series do cinco ti-
ros cada nina nos tiros do 100 a 500 metros do distancia, 0

major preCiSO 0 presteza nos pontarias.
Art. 316. FoimaräO a2. c1sse Os atiradores quo obti-

verem nas condicOcs prescriptas para os atiradores do 1.'
classO 35 vontos no rnjnimo.

art. 317. FormarAO a 3 . aclaSSO osatiradores, quo tendo
obtido 18 pontos, polo menos, no tiro ao alvo a ojstancias
eguaes as proscriptas para as outras classes, tonharn tarn-
bern os meihores resultados na precisäo do pontara duranto
a instrucc5O preparatOrla.Art. 318. A cIassifiCSCAO sor reita a vista dos registros
do tiro per nina commissäo cornposta do coma andantO 0o
Batalhao, o instructor e urn capitão, e sei publicada rrn
ordern do dia rcgiiOntal.Art. 319. Aos quatro meihores atirsdores scrA concdi
da polo commandaDw dispenSa do serviço por oito thas, pe1
menos, para gosrem ende 1tis convier, dopois do !lnda a
instniccAO annual.Paragropho lnico. Quando houver enipato entre os ati-
radores, 0 proralO Beri concedido ao do mother comporta-
mento.

Art. 320. As insignias para a distinccAo das classes io
ati adores, conitaiAO do dims carabinas corn tres centimetro
dorcomprimento, encruzadas, 0 tondo no angulo soperio:
urn a ostrella do dois centimetres entrO urn rhino do fumo o
café quo as ciicumdar.§ 1. As insign1a4 seräo do metal amarello para os au
radores do 1. classe, o do metal br2 coo para Os atirador€i
do 2.* classe o do cobre para os do 3..

§ 2.- Os atiradores usaro dos insigriSs do sea ciasso
na parte exteraada nanga diroita da fasda 0 a nielo do
ante-brac°-Art. 321. Para a ciassficacao dos atiradcres, es ponto8
serao contadcs do conformidaco coro o qie 6 4 K 6e o cpitulo
LVIII.

CAP1TIJLO Lfl

PRECISAO E PRESTBZA DA PON'IALITA

Art. 322. Sondo a precisSo e presloza cm quo o ati-
rador dingo a pontuia da sna ama, Us prediesdos quo
mais 0 rocoLuflt3ndam, torna4e muito neceSsariO dcsen'vtl
ver nelle casas qimbdades, pelo quo deo 0 instructor aj
plicar 0 major cuidado a eata parto do instrucç5o.

Art. 323. Tndo o instructor oxplicado aos aprendizos
o quo seja Unha de mira e pontaria e dopois do os haver
ensinado a vsar corn difforentes linhasdo mira, passará a
vorificar o gran do procis.o o presteza corn quo dies oxecu-
taM estas oporac Oes ; para osto firn adoptara a marcha so'
g1int0

1.0 FAZt QTJF CADA APPRENDIZ COLLOQUE UM PO!'TO MOVEL
NO PROLONGAMENTO DE UMA L1N}IAFIIA

ExecucãO

DIspöe-se 5 on 10 metros distantes do, estativa do ponta.
na o avo de veri/Icacão, sobro o qual so prende ama foiha
do papel bronco, o, fixa a ama na estativa, fezso o atirador
visor corn qnalqtter altora do alca urn ponto quo escolber
do alvo o por jndioacão sua urn auiiliar move a borbleta,
de verificacào sobro o lvo ate quo o centro do borbolf 	 0
vert7ce do mra e o entaihe do alga so achern em urn niamO
plano

Logo quo o atirador • ulgar a pontaria bits, acona ao
aoxUiar para firmar a borb,leta sebre 0 alvo. 00 instructor
marca nesto cow a ponta do urn lapis o centro do ôoboleta,
quo e o pento visado e o auxliar retira er.tho a bcrboieta.

ExecutasO mats dras vezes esta operacao o têm .se as-
aim tros pontos quo, ligados entre si, dois a doia, fornocem
o triangt4lO de erro.

0 Instructor medirâ a altura do triangulo de erro do
cada atirador 0 0 fariL annotar no registro para a elassili-
cacAo.

Quando em dos Isdos do triangulo de erro é nisior do
dois centimetros, a ponsara é n e o atirador devera re-
petir os exercicios do pontaria.

2. FAtZER QUE CADA ApPREEDIZ DIRIJA UreA L1NJIA MOTEL
PAJtA UM PONTO FIXO

Execucão

Sohr o nennio alvo e)tCgs(!O to exeroicco aritnior
cclleca-se ama folba do papel. Undo-so traçado no contro cm
visual rectatgolar, negro, do dois a tres centimetrca do lado
e diipcslo do node quo ima das diagonres flquo vertical.

0 alvo e oisposto a 25 oil 50 mttros dat estativa do pan-
tar ia.
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o instructor faz a coincidonela da linha do mita corn 0
vertice inferior do rectangulo, deIoca, cm seguida, a arma
no piano vertical e mancla o apprendiz fzor nova ccinciden
cia, dsIocando o curse ao longo da lamina.

o instructor ezarnina a pontaria o taz recomeçar 0
oxoreiclo, si houver vicio na visada.
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cis5.o desta, annotando estos dois olementos no regiatro do
tiro Para serem levados em conta na clasaiflcacao dos ati-
radores.

CAPITULO LIII

DCS CNUR'

3. 	 n'wicAcAo RECIPR( CA DA S PONTARIAS

Execução

o mateS1 a empregar é o do ex0rcicio anterior.
o alvo é collocado do 50 a 100 metros do atiradcr.
Dois apprendies corn armas apoiadas visam corn qual

qucral(a, simultanoamento, o'vertico inreror do rc-ctangu
lo e logo quo terminam esth oporacäo am auxiliar retira 0
alvc,.

Urn dos apprendizes, entAo, scm tocar na arma, faz o au•
xi!iar cellocar o alvo na primoira posiao o procurark obtor
nova coincidencia entro o entaiho da alga, 0 vortice do mira
e o vortico inferior do reetangulo. 0 outro apprendz, por
sua vez, 'QiB& 0 mesmo ponto do alvo scm tocar na arma.

Si o alvo fi repoat) no local primitivo, tros cases p0.
dem rer rpontados:

I. , A £nha de msra da egundaarma vem encontrar 0
vertice inferior do rectangulo, como na primeira visada, o
quo prova exactidAo das duas pontarias;

2. Ach ar-se o visual d direita ou esquerda da linha de
mira o quo demonstra ter o primoiro aLirador feito mal a
s€gnnds roalaria;

3.0 Achar-se o visual acima ou abaixo da linha de mira,
o quo indica tor o primeiro atirador na segunda vsada
apontado born em direccio o mat em atlura.

Para repetir cate exorcicio corn outros atiradores, b
nrcessario ocalocar as armas e modiflear a alga.

4. PRESTEZA NA PORTARIA

Execução

Para avaliar a prsteza na pontaria, o irmtiuotor fará
cada aprondiz re totir os dois priweiro p exercicios (ponto
movel o linha move!) e marcar o tompo opregado por
cada urn as execuço da pontaria, bern como o grt u de pie-

Att. 324. Os conciir-o 4 Tiro Mineiro so rc-alizarAo
annualmonto, em bpucha !txala polo commaudo da Brigada,
o seiko do dus ospecios

I. , CODCUOaQS rnilitarcs para a Brigada Policial;
2•a Concur-sos civis, tanto Para civis como Para milita-

res quo so inscroverompara tal firn.
Art. 325. Para cs concur-sos militares entre prsas do

prot scräo instituitos prowios previamento dssilIcados e
destinados a distinguir as quo mais so saliontarern.

Art. 32. Para o julgamonto desses concursos 0 eomman-
dante da Brigada nornearã comrnissbes do quo dovorao fa-
zor parto ofdeiaes da Brigada e o director do Tiro.

Art. 327. Para os concursos civis, a commissAo julga-
dora serâ oranizada do accordo ontre os concurrentes e 0
director do 4Tiro Mineiro,, e presidida por urn ofcia1 do-
sgnado polo commandante da Brigada Poheisi.

Art. 328. As sociedades civis do tiro, quo so organiza-
rem, podern uti!izar-so da !inha do gTiro Miaeirob Para Os
sous concursos, sujeitandose em tudo ao presento regu!a
monto o ao regulawento intorno da referida !inh.

Art. 329. Os conseihos administrativos das referidas so
cidades do tiro podorAo organizar todos Os coneursos quo
jalgarom uteis.

Art. 330. Os concursos annnaes aoro aununoiadss pola
diroctoria da sociedade do tiro nos jornaes da loca!idade urn
mez antes da sna roalizaçào.

Art. 331. A commissäo julgadora dosses coacursos sorâ
coastituida do deja socios intheados pola diroctoria o presi
clida por urn ofilciat da Brigada, quo for dosignado.

Art. 332. 0 ingresso no rocinto dos espoctador'es b livra
o gratuito.

Art 333. E' vedada a ontrada dos visitantes nsa de-
pendoacias nao destinadas 6, assistencia do pu'olico.

Art. 334. 0 ingresso no campo e nos torrenos Para albm
do ainhamonto da plataforma b vodado a oxtranhos so ser-
vico interflO.

Art. 335. Oingrosso ira platafrma do tiro éprivativo
dos atiradores na oecwiao das provas, 0 do rosoal do
sorvico.
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Art. 336. A enrada na s64o do jury é (aenitada so.
monte as auctori1ades superloros, ac pssDaI do Sorvico 0
sos atiradores, etes a chmado on para apresentarom rocla-
rnaçoes.

Art. 337. A ninguem é permittido ter comsigo armas no
reciato dos espectadures e nag otras dependencias do esta-
belecirnento, a nko ser na phutaforma do tiro e na armaria
corn as restricçOes destas in4rucc6ee.

Art. 338. E' prohibido todo e qualqilcr jogo a dinhoiro.
Art. 339. Não so alrnitteni algazarra, vozeria, signaO

do spp1uso on o reprovacäo o quaosquer discussOas per.
turbadoras da ordorn.

Art. 340. Dc accordo corn os arts. 3?6 e 327 do rogniamen-
to vigecte, fonccionar urn jury coroposto tht urn prosidonto
militar o quatro mernhro, sonclo dois civis e dois militares
pars os concarsos civi, o do egual numero para OS con-
coso militaros, substituindo aos dois civis ofliciaoa da
Brigada.

Art. 311. 0 jury torn pir firn assegurar o cumprirnonto
dostas instracQöes o reo1ver decisivamento todas as quos-
toot nAo previstas quo so suscitarern no corror dos con-
curses.

CAPITULO LIV

T>..kS INS(RT[55F5

Art. 342. 0 sti rarlor qcie acizer tomar parto no con-
curso annual devo'ã, por occSsiäo fia inscripcao, doclarar
sna edade, nataraihiade, ostado o profissao, rocebendo
nssa occsião oma caderneta numorada.

Art. 343. As snciedads do tiro qoc qoizerem tomar
parte no ctncurso, fa , ho a mesma inscrlpcaO acima, 080
ropreeutrão no trneio nor urn do Feus tocks.

Art. 314. As inscripc'Oos sorAo feitas em livro prof rio
na s6 le da soeLdado onde e reah zar o concnrso.

CAPITULn LV

	

ARMAS E 	 T( 1 ES

Art. 345. As arms admittdas para eses coriculsos
seto as arma d fg o portteis regulamrritarcs.

	

As rnciiiçoe c' c 	 resularnentsl'CB para caa
arma

2.' Tanto asarmas corno as rntiuioOes sorof0rfl0
rIi	 ia Brigada Policial do EstidO, grataitameflt

3. Antes do cmar 	 ceacurso, as arma sorfto
c-arninadas p10 director 4 3 TrJ ou POr un tjus SOUS atiX-

CAPITULO LVI

TW 	 0' ATIRADORS

Art. 346. Os atiraoroS corn armas do cano longo to-
ro as armos corn a caara aberta o a bocea voltada para
cima, e as do cano curtd coW a mesma para baixo.

§ 1.* a' prohibiso ao atirador moversO do tim lado
para otitro, esunEtO corn a sra carregada.

§ 2 . 0 Os atiradoros do revotv)r e dO pistola nfto tero
suas armas atA 0 momoilto do atirar.

§ 30 Nenham atiralorpodOiâ tocar em arma quo näo
iho pertonca.

§ 4. 0 atirador, so chew 	 raia, entregarã so pro
idatda commissiiojtilgadora asuacadernota pars o ro-

gistro dos tontos.Art. 347. Antes de cada ptro sero charnados os
inscriptos pars recoberern os bilhotss do sOrio, dosignando
o numero d ordem para a prova qu ser(t o da incripçãO.

Art. 348. A' proporcilo 45 disribuid.O dos bilhetes, a
meiaa quo so derorn v gas nos postis do atiraduros, torAo
esteS tagresso na platafOrma. recebendo do passagom na
armaria 0 armaroOflto e muni:ão coWpotefltOR.

A(,t. 349. Na oxococão dos tires, ongti1ha1aS as armaq
doverä tor a b,cca o ma  atrictente possivol dirigidas
pars Os alvos c ,-Y , res Do riten., aos pontOs detiO.

Art. 359. M eqmj no cat'regadas as armas, 0 prohibido
qu1qtler eOrCiit) do ponlaria.

Art. 35!. SO orn cso do forGa major podorM Os atira
dors praticar lrnpoz4s no rWa i ont ) oil qusesquor inspe-
cOes mais ccnlor4das na occsio) da preys.

Art 352. os atiradores attendera a rnaracäO para
fisca!izar o rrgitro a hodecerO.' -'o prompto a interropcAo
do fig qnsndo asigna1aa n g ab igos.

Art 353 E' fa:ultada, a juizo do fiscal do registro, a
recI - acäo do uov msrca0 poLs atiradores, antes, porOrn,
do exeeutrOrn ti-o mc-d;sto.

Art, 31. l' tsm)em fcUtLt% nas mrarnas ondiçOrs
aaniu1layo ic tiro ajjrrnaCS por 4faito oseocia1 daarma
on d ' e turh

Art. 3 . 5. o stir: doi , verifiatL a rxactidfio concorde do
rogistro no b letirn e no btlbete do sOre. neahuma reela-
maco sobro isto preva1ecen&o posteriormotl4e.
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Art. 356. As series em todos os paroos s.o de cinco trcs
pars fuzis e clavinas o do seis pars revOlvers o pistolas, in.
clusivé as do dosempate.

Art. 357. Nos tiros a fuzil em prova colloctiva os atirado
res carregarAo o deposito, sonde facultado no tire indivi-
dual o carregamento sirnples; nos do revOlver, porem, 0
carregarnento sorá logo do todas as camars.

Art. 358. Em tedos os paroos as posicOos des atiradores
serão do pé, do jooihos on deitados o a brags livres ou
apoiado; nao sondo permittido apoiar em ponth difiorente
do sOlo.

Art. 359. 0 fogo do revOlver serâ intoraltente on conti.
njio, a vontado do atiredor.

Art. 360. Faltando atiralores num grupo em páreos do
prova colloctiva, serAo equilibrados os ontros per exclusão
sortada dos ntiradoros procsos pars esse tim.

Paragrapho unico. Si jk tiver comcsdo o páreo
quando so der a fata, o tires dos quo faltarem ierAo xocu•
tado ropsrtidaroento poles atiradores do grupo dertal-ado.

Art.361. Terminada a prova ovorificada rfia1 a exarn
ctidäo da contabilidado rogistrada no bolotim e no bilhote
do sorie, retirarsc-ã o atirdor lovando o bilhcte rubricado
polo fiscal do jury o recoihora o armamento a sala compe.
tenth.

Art. 362. Terminado cada paroo, o jury rounido precede.
rã a apuracfto dos vencodores on desompatantes, procla-
mando-os.

Art. 363. Os desompatos soro feitos logo em soguida per
nova serio.

Art. 364. Sero oonsiderados empates, sem outra qual
quer oonsiderocAo, nos tiros individuaes, o mosmo total do
pontos; nas provas collectivas, porém, a consideracão:

1.- do monor nurnero do ricochetos;
2. do maior numorode impactos, desempata a favor

do grape quo os tiver.
Art. 365. Nsa provas individuaes sO constituo direito no

premio o resoltdo minimo do 15 pontoo para as series do
cnco tiros e do 18 para as do seis; dos pareos do prova col-
lectiva o aproveitamento minirno do 25 °/ da mnnição con.
sumida.

§ L- Nã attingidos ostrs lirnites, os premics sorAo ar.
recadados para outro concurso.

§ 2. tas series do dCse1 puto decide qualquer nun 010
do pontes.

Art. 36. Si so concorrer urn atirador num pareo, dispu.t arã o pr( 	 nas condiçOes do artigo antecedent,..
Art. 07. (o.tiradoro t1em ujeitos a ccndkfio geral

o ass:stcnn no qoc não fr: o prrviIegi do nestntru
ccOes.

C APITULO LVII

DA DISCIPLINA DURANTE 0 TIRO

Art. 363. E' absoliltament3 prohibido dranto 0 tire:
1. Falar em vz a!ta;
. Carregar :-s ;4 raias antes do signal convoncionado

par nnunciar o cO1Oç) do torneio oa fazor disparos depois
desto termivar;

§ 3. Um atira4or qualqeer atirar per outro na cccasiAo
d ,i prova.

Art. 369. As armas sO serão carrogadas o doscarregadas
na raia no acto do atirs, sendo prolirbido ao atirador servir-
so do qualquorapoio.

Art. 370. Os atrraCcrCs sO poderSo rotirar-se da raia case
preciem do servior dj armoiro, procedendo lioenca do
cornmissã.o juigrtdora.

Art. 371. São voddos Cs tires do cnsaio.
Art, 372. NeDhun atirador podorã sorvirso do mais de

ama arrmi em cada alvo.
Art. 373. Os atiradoros são rcsponsavcis poles damnos

matoriaes o possoacs quo causarom per inepeia no manojo
do arma ou por faita do comprimonto das regias do policia
do Lo.

CAPITULO LVIII

PA CONTAGEM DE PONTOB

Art. 374. A contagom dos pontos, nos alvos circolares, so
pratica ajuntando a somma dos pontas foitos na p, differentos
zonas 0 nurnoro do impactos comprohendidos dentro das
mesmas.

Art. 375. 0 tiro no centro mares cinco pontos, 0 succossi-
varnnte nas zonas do icterier pra o exterior—quatrO, tree
dora o urn.

Art. 376. Os tires em linha diviseria do zona são inarcados
pola do do maior numoro do pontos.

A rt. 377. Os tiros (ortuitos on prematuros so considerados
vIidos.

Art. 378. Os impac±os do ricochete marcam zero, assim
come os qo cuincidirere nas margecs do olvo.

Art. 179. Mare , xq tambem zero ca impactos em alvo nAo
corrospondente no posto do atirador.

Art. 380. Deja on mais impactos correspondon4o em
urn r,Osmo alvo, para urn sO tire, (005 tires collectives) dao
loar (i reITca do quo houver malor aumro do ponto.
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Art. 381. A eontagern dopontoS, iwo alvos tigurativo,
so faz rnarcsnlo tres pontos per tiro na caboi, dois per tiro
na parto superior 0 urn por tiro na parto n1rr, flO SO

accrescentndo acs pontos o nurnero do

CAPITTO

T1TRNO' P1 &

Art. 382. Nos concursos annuaes havo:i c't t 'p nos do
atiradores, sendo dois pars fuzil Msusor, urn pars ciivina
Mausor, urn pars revolver e urn pars pist1a, quo s dono-
minarä 1.-, 2., 3., 4. e 5

Paragrapho unico. Pars os tomes 41P camabina o clavi-
na, OS alvos sorão cojiocados do 100 a 500 metros e pars 08

do revol v e-no e pistolas a 25 e 50 metros.
Art. 383. Pars quo qualqtlar turon so realize é preciso

quo so aproontom polo men )E; tras atiradoros iriscptos.
Art. 384. Os groos constt0tVOo do cada turnio nAo

poderAo oxceder no 24 'tiradores.
Paragrpho unico. A fornartn 4rtOs erapos sari pro

viamente 'rganizada poJa cornmissAo jolg4dora.
Art. 385. Todos os grupoz atrarao do tres a cinco se-

ries do cinco tirrs corn o fuzil on clavina 0 do sais tiros corn
o revoIv(r on pistola.

Art. 385. A c1asificscãO don atiradoros serfL feita pela
nomma dos ponton a dos impactos e no case do ompate con-
tinuare at*rando series, oma a r'ma. ate o denompate.

Art. 387. A eerie do qualquor alvo sor& executada sern
interrupQ 8 o per cads atri4or.

Art. 388. Pars o boo andaTnento 4o c'neirs°, a dire-
ctoria da rospectiva socio1ado do gus- commi8ariOo quo
so encarrogaäo don qewuinteR servicos: i egistro emarcac5.o
dos pnt n o fic&iznvrte cos alvos.

Art. 389. 0 crnrnisrie onoirregac1 do regitro dos
ponts so rocobor do presidorite da concnlnsa° ju!gdcra a
mdrneta do caa 8tirador, darã a oto urra nflrnera-
da, corrospondnte no numero da rnrnrna cderntca 0 insore-
vera 0 noU0 do -atirador nu livro gor1 do reistro do pen-
ton, rgistrsndo nenn !ivro o na cdroea, ern a niaxi-
ma ci 0 O5. us ponts fdtnn.

Art. 390. 0 ' omrnissari' encaregaO d fiscaUzac10
dos alven teiá todo o cudalo p a quo us mare , doe,s ta-
porn as porfracöes feits Pf 1 s pjects. 	 -

Paragrapho unio. N ca ,;() .rn quo urn pr'ecti1 firs a
divisão das zona, se a tulrealo o p.ntt) mior.

Art. 391. 0 comw!s arlo rnarreado - mrç do.
ver, a ca di paro. qu- srâ nruflc1 do flY 	 n ti 00
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carnpanhs, tornar o numoro do pontos, asnignalande-on corn
hAeiro1ss do cores e em soguila tapar as perfuraOeo
faits, corn papal branco on preto, conforino seja pro.
ciso.

Art. 392. Quslquer duvida quo houver nibra a exacti-
dao do urn tire. sera imm4iatamente esolarecida pola corn.
missä.e julgadora em prsencs do intorensado.

Art. 393. Os atiradoros dovem apontar qusiqiler irre-
gularidade quo notarem no serviço on em qualquor dos con-
correntes.

Art. 394. As reelamaçöes oero feitas so presidente da
com'iss5.o ju1adora o resolvidas pals mesma, cujas delibo-
raçOOs sorä. acatadas plos atiracloren.

Art. 395. 05 quo infringirom as dispesicöes dente regn-
lamento sorAn multados do 10000 a I00$000 o no case do
reincidencia serAo oxpulsos.

Art 395. Em cads turno has-era urn premio pa"a 0 ati-
rador classificada em primoiro Jogar, o quaJ serã detormi
nado pel comrnandsnto da Brigada Policial do Estado.

Art. 397. Em cads conurao haverá urns prova do cam-
peonato pars os tros veicorIores do cals urn dos pareos do
carabina e c!avina, snn4o f&tos cinco tires cornfiuil Mao-
ssr, na distancia do 250 metros, contra urn alvo represen
tando urn infante em tamanho natural.

0 rnais barn olassificado seá proelamade campoAo do
concurso.

CAPITULO LX

DOS ALVOS

Art. 39. Os alvo sorao circularos 00 figurativos, fixes
cu

§ l.° Os alvos destinalos ann par(l os individtj&en sorAo
on 4 nominalos circulares, conoentricos. do centro negro urn
cameo banci-i o torão as nogn'ntOn dimensCOn:

Para a distancia do 40) a 500 motres: 0,40 do diametro
no centre ne gro e main quatro z nn ccncentricas do 0m,2
eada ui a. nndo o dnimtro total d- 2 metros.

Para a distaneis do 200 a 359 metros, goomotmicamento
omolhante, corn 0,30 do diamotro no centro negro e main

qutro Zfl55 concontricas do O m ,15 cads urns; diametro to-
tal, 1.50.

Para a distanc;s do 100 a thO trot"ns, geornetricamente
semeihiute. cm 0.?0 do diarnotro no centro negro o m'is
quatro zu nas conceniricas de 0-,10 cads uea; diamotro to-
tal, I metro.

Para a distaneis do 50 metros, geemetricamonte nemeihan-
t. corn 0.lO do 1iamt ro no centro negro o main quatro
znas ooncntriras Ic 0 5 cada uma, diamotro total, 0,50.
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Para a djstancia do 25 metros, geoinotricamento some.
lhante, corn 0m,5 de diamotro no contro negro e mais qua-
tro zonas concentricas do 0 m,2 1/2 cada 1ma; diamotro to-
tal, 0,25.

§ 2.° Os alvos figurativos represontando pracas do in
fanteria, torAo as soguintes dimensöos: altura total, 1',60 -
sendo 0m,68 correspondendo as pernas do infante, 0 m0 ao
tronco e 0 m,32 a cabooa e at) poscoço, tondo do 1rgura
0,40 nas pernas, O m,60 no tronco e 0,20 na oaboca.

§ 3. 0 Os figurativos, reprosontando pracas do cavallaria,
devorAo ter as soguintes diIDensOos: altura total, 2m,50, Sen.
do 0,90 corrospondendo as pernas do cavallo, 0,74 ao corpo
do mesmo, 0,84 ao trouco do cavalleiro, 0",32 ao poscoco e
cabeça do cavalloiro, tondo do largura C,32 na rog,äo das
pernas do cavallo, 4,64 na do corpo do moswo, 055 na do
tronco do cavalloiro a 0,20 na da caboça do cavalloiro.

§ 4. 0 Os alvos 11guratvos, reoresentando praQas ajoc-
ihadas, dovoro tar as seguintes dimonsOes:

Altura total. 1",10, sondo 0,32, correspondendo a caheça
o ao pescoc', O m,78 ao tronco a parts das pornas; tondo do
largura Qm,45 na base, 0,41 no tronco o 0 11,20 na cabi ca.

§ 5.° us alvos figurativos, representando pracas deita-
das, dov"o ter esta ccnflguracäo, cuja altura totsl do tron-
co a caboça sera do 0,55 a base do 0,70 do largura.

Art. 399. Os alvos dostinados as provas colloctivas ro-
prosentarao figoradarnente em negro sobro bra nco uma so-
cca.o do (rents do cinco pracas do infantoria, corpo intoiro
corn uma superficie total do 1,70X2m0.

tEGTh1ENTO - DESIGNAES

Art. 400.
Marcaço

PARA ALTOS CIRCULARES CONCENTIUCOS

Bandeira preta
Hasteada em face do alvo..................cinco pontos

Bandeira encarnada
Hateada do lado direito do alve............. 	 qutro pontos

Bandeira azul
Hasteada do lade direito co alvo ......... ...tres pontos
lnclixmda par a torreno do lado diroito... 	 dois pout( S

Bandeira branca
luclinada para o terr3no do lade direito.. 	 urn pouto
Agitada pla (route do alvo do uu isdo para 	 zero

outro................ 	 ..................
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PJRA Os ALTOS FIGURATIVOS

Bandeira preta
Hstoada era face do alvo .................. 	 trés pontos

Ba ,ideira encarnada
1-lastoada do lado diroitO do alvo ............ dotts pontos

Bandeira azui
Ehstoada do lado direito do alvo ........... 	 urn ponto

Bandeira branca
Agitada pela frente do urn lado para oc-

tro ........................ .•zero
Art. 401. Disco encarnato e preto indica o dosvo do

prcj9etll do centro do alvo para o lado diroito Ott esquerdo,
Para baixo ott para dma.

Art. 402. A banteira preta do urn lado e a oncarnada do
outro, hastoadas em face do alvo quer dizer: interUpcãO de
erviço.

BIGNAES DR CORNETA

Art. 403.
Para alsos circulares . concefltriQ8

Signal do sentido... (goral)...
Prevenpão

Signal do (ego e ama nota longa, cxeroicio
cerno alvo a..............................I

Signal do fogo e doas notas longas, oxercicio
corn 0 alvo n.................................2

Signal de fogo o tres notas longas, oxorciciO
corno alvo a.............................3

Signal do fogo o quatro notas longas, exorciolO
corn o alvo n............................

Etc.
PARA ALVO SFIGDRATIVOS

Signal do fcgo do infanteria.
Paragrapho unico. Corn a toque do retirada os rnarca

dorca recolherào os alvos ao deposito.
DAS ABREVIATURAS

Art. 404.
Armamento

F. M. R.... .......	 Faz1 Mausor Regulamontar.
C. M. R...........Clavina Mauser Rogul6mentar.
R. P. R........... Revolver Pieper RegolLsrflefltar



Art. 405.
A Ivox

C. C. n..........Circular concejitrico n....
(S 1)'
-- n b.......Figorativo; secçAo dc cinco praças do

1	 infantoria.

CAPITULO LM

DO CONSEL}10 ADMrNISTRATIVO

Art. 4C6. 0 conselho administrative so cornpoiá do
commandante da Brigada, quo se a o prosidente. do assistente
do posoal, do encarregado do material, do secretario,todos
do ccmn3ando da Engada, o do director do cTiro Mineiro'
tondo per fim:

1. * Organizar as instrnccöes para o sorvico interne do
estabolocimento

2. 0 Colloccionar todas as dsposicöes disciplinares 0Xi8
tentes quo tenham relacão directs ccm a natureza do esta
belecimento

30 Confeccionor o horario.
4 • 0 Recoiher aos cofres do Estado no fim do eada mez a

renda da linha do tiro proveniente dos exorcicios do tiro
civil, do conforinidade cern o artgo 303.

Art. 407. Para quo o conseiho posa doiliberar bastarã
quo so reonam tres membros dos quo o compoem.

Art. 408. 0 presidento torâ nais o -veto do qualidado
em caso do empate.

Art. 409. Nos Jivros do actas do conseiho serf escripto.
rados os terrnos do suss scssOes, de1ib raçöes o ordens, CS
quacs serao assignados per todos os presentes.

Art. 410. Todos os Jivros do conselbo administrativo do-
vem ser oscriptos polo socrotario da Brigada on quem silas
-vtzes lizer.

Art. 411. No livro do contss corrente, debaixo da rbri
Ca ReceiIa so lançarAo soparadsnento as quantias quo
devem onirar para o cofre, cern a deelarsçAo dos tituloe
per quo ontram e o tim a quo so destinam.
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Titulo VII

Parte Disciplinar

CAPITULO LXII

DAR TRANSGRa586EBDE DISCIPLINA

Art. 412. Constituem infracçöes do disciplina:
§ 1. Anctorizar, protnovor on assignar potiçöes colle-

etivas ontro ofticiaOs o praças do batathäo.
§ 2. Niio tratar o son inferior corn justica on offondol-o

physicamonto on moralmente.
§ 3. Perturbar em forinatura on marcha o silncio no

cessario para reP ouvida a ioz on ordom do son superior.
§ 4•. Mostrar so noglgente quanto so asrelo possol, pro

judicar o do ontras pracs on a limpeza do quartol, on nAo
a ote respeito, a devi4a vigilancia.
§ 5• . Deixr, ainda quo momntaneamente, rem logitl•

ma Iicença o son posto do sentinella on or ahi encontra-
do em d€sciuio.

§ 6. DistrahirsO on entregar-so a inacçäo on repoilsO
duranto o tempo em quo estiver de ronda on patrulha.

§ 7.. Exceder cm marcia o tempo marcado para fazela;
doixar do recolherse r6 0 do batalhä0, tondo para esse
tim ordem superior, scm motivo do força major quo o jus-
tifiqoe.

§ 8. Introdozir bebidas ospiritilosas em quartois 0 COT'
pos do guarla, prisöes e outros estabI€cimentos militares on
niSSO consentir.

§ 9. Dar toques on signaos falsos, on disparar armas
scm orion,.

10. Dsafiar sea camarada on corn este dispotar.
§ 11. Dirigir qua quer petio em objeclo do servico on

qnoixarse contra o superior, scm ser poles tramites lo-
gaes. on dar qucixa calumniosa.

§ 12. Pubiicar qualquor reprosentacao quo tenha leito
contra sea superior, rem auctcrizacão da aucloridado a quem
a merma represontaco fir dirigida.

§ 13. Uzar do direiio do ropresontacAo em termos no
comeilicor, on em vcz do recorrer a esse meio legal, consil-
rr sen superior per qualquer escripto on impresso.

§ 14. iiovocarpOla ituprensa conflictos on rixas corn
scus cimaradas.

§ 15. Faliar so acatainonto dovido so superior hierar-
chico on Ic auctoridade civil, a coja ordcm so achar em ser-
viço, e responder-ho corn menos attcnçAo.
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§ 18. Falar mal do son superior em corpus do guardas,
quartets on estabolecimontos pnblicos.

§ 17. Faltar A paraia da guarda on do qnalqner forma.
tnra, on nella aprcsontar so embriagado.

§ 18. Rrcusar-se a recebor o pagLmento, quattel on oni
forme quo so der.

§ 19. No ter cuidado corn snas aruas, uniforme, ca-
vallo o tucto o mais quo ihe portoncor, on nogligonte-
monte os arrninar on estragar.

§ 20. Servirse do ars, uniformes o cavallos do on.
tras praças, on pedil .os emprestados para encobrir faltas doe
sons.

§ 21. Contrahir dividas corn sons subordinados.
§ 22. Dar. -se ao vicio da ombriagnez.
§ 23. Casarse a pra'a de pret sm 1ieona do comman-

dante do son bata1ho.
§ 24. Ansontar so sew licenca, was nAo par tempo quo

constitna desorcao.
§ 25. Näo so apresontar, flnda a liconça, on depois do

saber quo foi rovogada, näo tondo ainda decorrido o temp,,,,
necssario para sor a falta qnaliflcada como descrço.

§ 26. Estar fóra do quartol ao fazer-se o toque do ro
colher corn ser em servio on sem llcença especial.

§ 27. Rovelar. a quom näo competir, quaesquer ordons,
santo, senha on contra-sonha.

§ 28. Näo acudir per nogligontia so toqne, IL chanmda
ace oxercidos, re-vistas e impeccOes.

§ 29. Jogar, commetter actos imnoraes on pertiirba-
dores da ordem publics, dontro on fOra dos quartois on qua 1.
qner outro estabelecimento pnblico.

§ 30. Maltratar qnaquer prose, quo Iho for cntregne
on no acto do effeetnar a prso. sum ter havido resir.
tencia.

§ 31. Provocar conflictos.
§ 32. Nagar so subordirudo !iCLçO pia qn(ixr1e.
§ 33. Emprestar dir heirc P ben sipcsor.
§ 34. Casar .se o official scm pri'va psiticpacAo a sen

commandanto.
§ 35. Distrehir-se on (Dtregsr-ro so repooso durarte o

tempo quo esti'er do patroiha, rcnda on sertinella.
§ 36. Exceder cm mascbs o tcmpo marcdo peru lrzel-a

on deixer do recolhcr h sOe do baisibSo on pars one fcr
deteiminado, teno rala esso Om ordim superior, scm mc-
tivo do força major quo o justiflqae.

§ 37. Publicar qnaesqner documcntos ofilcises, mesmo
no reservados, sem 1cença da auetoridade superior.

§ 38. Communcar a impreus qualquer obcto do sor.
vigo corn licença superior.

§ 39. Ropresontar a copracã m solemnicLdüs sew
qneestoja para it-ho 	 auctorizaOo.

§ 40. Fnmar a praca do prot em prosonca do son sapo
nor on ostando do sentinella, ronda, patrnlha on em fOrma.

§ 41. Domorar 0 cumprimento do ordens on esqu000r-
so do cumpril-as.

§ 42. No dar parte ao son superior da oxecnço das
ordens delli recebidas.

§ 43. Apresontar-se em estado do negligencia on doe
unifürrnizado pars o serviQo on nesso estado sahir do qnartol.

§ 44. grrar on estragar per doscuido on negligoncia a
escrLptnracAo do quacsqnor livros, mappas o ontros papeis
a sea cai go e ainda assignal-os estanio errados o em do-
saccordo crm os modelos adoptados.

§ 45. Sir negligento on desidioso no service do quo es
tiver incumbido on exocutar mal qaalqiier oxorcicio.

§ 48 hear armamonto no adoptado na Brigada.
§ 47. Condazir grandes ombrulnos estando fardado.
§ 48. Sahir armado do qnartel corn sor em sorviQo.
§ 49. Perturbar o siloncio depois do rospectivo toque.
§ 50. Fazer accusacOes falsas.
§ 51. Recober ordens do pessoas incompotontos.
§ 52. Srnu1ar molestia para cequivarso ao sorviQo.
§ 53. Trajar-so a pra ys do pret a paizana sew liconca.
§ 54. bahir do quartel on nelle ponotrar por logar diffe-

Onto do para esse fim designado, salvo forca maior on or.
dam superior.

§ 55. Entrar em compartirnonto em quo esteja 0 sn
porior corn a devida perrnissao doste.

§ 56. Dexar do prestr anxilio quando roolarnado pars
a pniso do algaw delinqnonte, macmo estando do folga on
sendo ompregado.

§ 57. Nao so rco1hor so quartol, sabendo quo 0 procn-
rado para o serviço.

§ 58. Roelamar contra o service para quo for dosigna-
do antes do prostal-o.

§ 59. Doixar do panir on do promover a pnniçSo do son
inferior em case do faitas commettidas.

§ 60. Csmrnetter qnalqaer falta no qnaliflcada de
crime.

§ 61. Praticar qnalquor acto on acçao offonsivos a mo-
ral, socego on ordem publica, dontro on fOra do quartol, on
ontro ostabolocimonto pnblico.

Art. 413. Säo circurnstancias aggravantos da transgres
sao da disciplina:

§ 1. Accumnlaçäo do dnas on inais transgrOssOos.
§ 2. A reincidencia.
§ 3. 0 conluio do doas on mais pracas.
§ 4. 0 serom as transgressOes comuiettidas daranto o

sorviço on cm razAo desto.
§ 5. 0 sorern offonsivas a honra on dignidado da cor-

pora$o.
D. M. -34
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Art. 414. Considers-se circsmstaneia atienunt0 o fa
etc do sor o transgressor do born comortamento.

Art. 415. Consideram so justiticalivas do transgtessão
da disci lina as cironthstancis segointos

§ [. Terem side as trangrcssöes commettidss porigno.
rancia, c1aramento reconheeita, do ponto da disciplina in.
ringi o.

§ 2. Terem sido conimottidas em consequncia do obsta.
cubs insflperavciS para 0 transgressor.

§ 3. Terom biio commettidas por occasiao do praticar
o transgressor quaiqser sccAo moiitoria no intorosso do so
cego publico ou defesa da hnra, vida ou propdedado sua
Cu do outreni.

CAFITULO LXJ1I

DOS CASTIGOS DISC] I'LJNAEES

Art. 416. São csstigos diseiplinares
§ 1. Para (S of1Iciao
AdmoestacAO
Reprehensão;
Dotenção
lrisAo.
§ 2. Para os ofticiaea inferiores do estadoitenor e das

companhias o para as pracas quo gczarem dos pestos ccr•
respondentes queJ1es:

RprehOnSAO
Dobro do sersico na guarda;
Detenção;
PrisAo;
Baixa tenoratia do pcsto
Baixa definitiva do posto.
§ 3. Para as cabos do esquadra:
KeprChensAO;
Dobro do serviço na goarda;
DotençAo
Priso;
Baixa temporaria do posto;
Baixa ddlnitiva do posto;
§ 4. Para us mUSCCS, soldatics, corneteiios 0 cIrins
RoprehensãO;
Dobro do serviçO
Dotençào;
PrisAo;
Roclusao solitaria.
Art. 417. A admoostacão a a reprohonso podem ser

pp1icadas;

Verbaimonto;
Por escripto.
Art. 418. A admoestacào 0 reprehensaovorbaO$, so,
§ 1. Parton1armefltO.
§ 2. No circulo dos othciaes.
§ 3. No circulo do todos os offloines inferioros.
§ 4• . A reprohensào paxa as outras pracas du pret aer

foita na frentu da respectiva companina.
Art. 419. Serão logares do detencão:
§ i. 0 recinto do quartel do batathAo.
§ 2. 0 rocinto de companhias.
§ 3. A sala do estado-maior do batalhäo.
Art. 420. A detcnçao do scidados e mass pragas dopret,

ciceptuando-so as officises infer bros 0 cabos do esquadra,
podezâ aer, conformo a gravidado da transgrossfto, acompa-
nhada das seguintes penas accessovias:

§ 1. Perda do soldo.
2. Carga do equipamentoem ordom do marcha.

§ 3.. Fachinas.
§ 4. Reetição do instrucçAo pratica na escola do e

5mb.
§ 5. Diminuicão do mimoro tie comidas diarias.
§ 6. Privaço do vicis tolerados.
§ 7. Isolamonto do culpado em cellula especial.

CAPITULO LXIV

As REGIRAS E L1?G1IES OLE SE DE%M 0DSEPAR NA Ipossc10
DOS CASTIGOS DISCIPLINARES

Ait. 421. NenhDrn casligo diciplinar, excoptuadas a
ierthensao 0 admoestacSo, ada inthngido scm declaracAo
escripta do commsdaritt, de'vendo it niessna declaração rnen-
cionar a qualidade do castigo, sen unite, sua causa e cir-
cumstancias aggravantos e attenuantos, si as houver; sendo
tudo publicado em ordm geral co batalhho.

Art. 422. Cs castigos disciplinares adiante mencionado
nAo podeiho exceder as hrniies respectivamente mdica-
dos:

§ I. 0 dobro do servico de guarda do uma ate doze ye-
zes, nunca, pordm, seguidas; devendo o paciente ter sempre
mein dia do folga Palo menos.

§ 2. A detencAo de urn a trinta dias.
§ 3.- Aprisão, do urn a 'virsto e cinco dias,
§ 4. A baixa(m1OISIia do jobto,dtsdo qUifl2O s see.

cnta dias.
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Art. 423. A dotençAo on prisäo scm as penas aceQsso
rias nSo isenta o paciento do serviço quo ihe competir por
eseala on quo ihe for determinado.

Art. 424. A carga do oquipamento em ordem do marcha
sera sempre applicada durante o dia.

Art. 425. A fchina consisto na limpeza do quartol e
snas dopendoncias, na limpoza das armas e mais apetrochos
oxistentos na arrecadaçao, no sorviço do conducçAo do agua
e Jonha o ontros simiihantes, em atorros e nas obras e re.
pares do quartel.

Art. 426. A repetiço do intrucAo pratica rão exce-
dora do quatro horas por dia, sendo duas do manhã o doss
a tarde.

Art. 427. A dimiuuiçAo da raçao e do numero do re-
feiçOos diarias so farb, tondo-se sompro em vista o ostado
physico do paciente.

Esta pona poderâ ser applicada durante todo o tempo da
piisAo, obsorvada a clausula quo fica declarada.

Art. 428. 0 isolamento em cellula especial podora ser
dnrantc todos os dias da prisac, on sómento duranto parte
delles.

AT t. 429. A baixa definitiva do posto dos olficiacs info-
riores a dos cabos do esquadra sorâ acompanhada do trans-
fercncia do comanhia on mesmo do baa1bão, segundo en-
tender a anctoridade competente.

Art. 430. A baixa detintiva do posto per man compel'-
tameno inhabilita o rebaixado para novos accesses.

Art. 431. As ponas accessorias podero sor, conformo a
gravidado da transgrosAo, applicadas W tres conjnctamen-
to, uma vez quo nào sejam Jncopativeis nom gravemento
projudiciaos ao estado physico do pacionte.

Art. 432. 0 tempo dos castigos centar-se-a desdo a
hera em quo o castigo comcar ate quo tenham decorrido
tantas vezes vinte o quatro horns qoantos forem os dias de-
terinados.

Art. 433. A perda do soldo nAo rerâ pp 1 ie2da acs Fol.
dados casados on quo tiverem a tcv cargo Itgtima familla,
aos qilaes Se appliearao outros castigos accestorics on so e1e
varlo os dias do prisso.

C/PITULO LXV

DAS AUCTORIDAtES A QUEM COMPETE' IMPOR CASTIUGS D1,C1PLt
NA R ES

Art. 434. SAc eopetrites pars impor Os castigos diL
ciplinares:

§ 1.' 0 Preside Me do Estado.
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§ 2. • 0 Commandante Goral e o commsndanto do bata-
lhAo aos ofdciaos o pracas do prot.

§ 3.. 0 commandantO da companhia fii pracas rOspo-
cttvas; ficando porém, o cumprimonto dollas dependonte
do aoprovacAo do commandantedo bataibdo.

§ 4.' Os commandantes do dostarnonto as respectivas
pracas.

CPITUL0 Lxvi

D)S CASTIGOS DISCIPLINAREI QUE BODE INILINGIR CADA UMA DAS
AUCTORIDADES CITADA5 NO AItTIGO ANTERIOR

Art. 435. As auctoridades mencionadas nos § 1., 2.
I. e 4., do artigo antocodonte podem infligir segundo o
criterio proprio dontro dos limitos marcados, os castigos
theciplinares abaixo mencionados

§ 1. 0 comwandante do batalhAo: admoestacaO,rePre
honsAo, dobro do serviço de guarda, detoncáo, prisAo, baixa
do posto temporaria e todoa os mais castigos accessories.

§ 2. 0a commandantes do companhias: admoestacAO,
reprehensho, guardas do castigo.

§ 3. Commandantes do dostacamentos:
Sendo official o commandante do destacamontO: admo-

estacAo, roprehonsho o dotenç Ao ate 15 dlas; o, nAo o sondo,
as mosmae ponas dislplivarea roduzidas a detongAo ao Ma-
ximo do olto dias, cumprindo que em ambos,os casos tenha
o commandante do batalhAo immediata parueipacAO do fa
oto, para poder julgar,delle.

CA?ITIJLO LXVIt

DAS PRAQAS INC ORRIGIVEI

Art. 436 As praQas do pret quo no ospaco de'sosme-
zes coametterem repetidas transgrrssOos do disciplina corn
algumas this circumstancias aggravantes mencionadas no
art. 4600 sons g incorrorAo:

§ 1. 0 Si for official inferior, em baixa donLtiva do posto
on expnlsAo das fliciras do batalhAo, per detorwinacho do
commandanto geml sob , o decisAo do conseiho dedicp1ina
instruido da respectiva cortidho do assentamont -

§ 2.° Si for cabo ou qualquer outra praca abaixo, em
exchisAo, per indignos do continuar naB fileiras do bttaJbAo,
tanibom por doterminocAo do commandante gexal, em via
do cozi.olho identicU.
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DO cNsErj{o ri DIS'fPLINA.

Art. 437. Hvorã orn oada bta1häo am consoiho do
disoiplina pars os soguinte fiu

§ 1. 0 Vorificar o man nrocedimento dos officiaea inforio-
ros o eabos on sna lnaptido para o oumpritnonto do seas
deveres.

§ 2. 0 Verificar a incorrigibilhlado das demais pracas do
Prot.

§ 3•0 Prstar so oomrnanlante sna inforrnaçäo a respel.
to do qnaIner falta coMmottitia no batath.o 0 do castigo
quo moreca.

Art. 438. 0 consoiho do diseiplina serk composto do
Major fiscal, corno presidonte, do um oapitao, do auditor on
guam sans vozes fizer,e de urn official dos niais graduados
on mats antigos quo estiverem promptos, exeoptundo so o
commandanto da compnhla a quo portenoer o inlividno do
quem o conselho, hover do tratar.

Art. 439. 0 consJho do 4s,ip1ina' torá voto delibora.
two por maioria abcIcita, no i csos dos § 1.° e 2.° do art.
437, e sOonte con q ultivo nos casos do § 32 do dito artigc.

Art. 440. 0 commandanto, qnor so confortne, on nAo, corn
a deliberacao do consoiho do diRaiplina, nos casos dos §
1. o 2. do art. 451 tranamittirk o processo corn sea pare.
cer ao commandanto goral, quo resolvorã dofinitivamente
a quostäo.

Art. 441. 0 conseiho do disciplin'I seqoi4ta4, Para jon.
tar so procosso quo oranizar, cfrtldAo de assentamentos
dos Inferiores ou pracas do quo so tratar, 0 copias do to-
dos os docurnontos ql)o possam cc1arccer co factos do qile.
hoover do lamar conhocimonto.

Art. 442. A reuiiai do r frio con&hn sorá detormi
nadapr oH(ripto oelo , commonlaote do htalhão, quo no
mearo. Os respectivos rnemhrs, declarando o objoto do quo
o conselho so ha do occu par

Art. 443 Qusnilo a govern' JoIgRr conveniento podorã
nonoar urns cornmiss.o aspeeil de inqoorito militar para
apnrar o julgar a raspnshiidale do officisos da Briga.da,
a qnfl so com,orã dn .1Litro m(!mbr s tirados deritro as 0th.
rises effoctivs o rrf rodo da Rrigaa 01) do extincto
cnrpo do Pelicia, honoraries on rfornado do oTOreito 00

afthos dA Giards MaionaI, n'.hnio a prosidoncia no mais
graduado on no mais antigo, Fi forom do patente ogual.

Prag"noho union. Nan nolerã fazer parte dessa eom
misafto official do patonte inferior a dos in.plicados no facto

quo tinr 4o Fier apurado, ob4orvanIO9O fl) 51I tonec(Ona,
mentu o (ormniario doptado no eerc!to no quoforappit-

Gavel.

C}1TUL') LXIX

rnePO1Q6E3 DIVER AS

Art. 444. Tola piso au det6nQrLO, antriOr A ordeal
quo a d'siguar como 'astlgo do quniquor transg"OsIAo di-
sciphnar, Pork considorada prevonttVa, a nan po4orfL dorar
além do tres dies, salvo si houvor qualqner oourroncla
imprevista quo domuro a investiacao do facto

Art. 445. Todo o individuo. of(icial ou praç L da Biga•
da, é competento Para prouder proventivamentt a qualquer
outro quo lhe soja inferior em posto on mass moderno, or.
doni do autoridado qua possa inflogir castgo disciplicar
ao quo fir prc0.

Art. 446. EffoctOada a pris.o, a antot' dark parte un-
mediatamente ao commandsflte do batalhão a quo pertencer
O 

proso on f auctoridado superior mihtar competunte mais
proxima, meneionsndo na particiDacäO a causa da priafto,
todas as particularidades occcorridas e os nomes das testo-
munhas, siasbouver.

Art. 447. Si a prisfto for feita a ardom do commandan-
to do qualquer batalhão, eatO, irocedndo as investigacöes
necesarias pel 14 rac'i s a s'a aleance, impolá an cuipado o
castigO quo joiar justo, do accorio corn as prescripcOes
4ete TegolamentO.

Art. 448. Si a prisio for offctU Rda a ord°m do aucto.
ridado superior so commandstlto do batalhãr, levrO este
,ccrrido ao aonheciwnto dessa anctoridade, para qua plo-
viclonCie coY vpnientemeflte.

Art. 449. HaVCTã p a socretPiria do cada hatathfto dois Ii-
-vms, sondo urn ra,a regitrO ios castigos discip1inare quo
soifrerom as ofliciacs. a a outro imra as pracas do pret.

Art. 450 Os comiflandantes do batsihoes drigro ao da
rigada, no mezes do '

Janei r o, o jolbo do eda HT , 11 0, om

relaeäo moral do toos as athciaas a pracaP. quar efiecttVOs,
aggrt gados cu ad1ido, quo hoovorern tAdo eastigados disc!-
ponalmento nut an'e o somestro anterior.

Paragrapho raico. Si no fim do' psriodos marcsdcs no
artigo anterior nAn liver havido nerhum castigo discipiinar
esta rresrrn' cironmatanria seik dov ammnte reoncirnada.

Art. 451. As 5uctorjdRd0S eornpetenteH sarO rospon.
sai1ivadaa plo huo on omisia quo ceamatoroIn na tm-
povcAo dos caatigos disciplirarOP, a polo facto do imporern
quausqlor outros quo nfto ustiverotu consignsdos nObto re.
gulamonto.
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CAPITULO LX\ffl
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Art. 452. G commandante geral e competente para eohibir
dentro dos limitos do seas attribnicoes, os abuses commotti.
dos na imposição dos castigos, 0, qoando pela Rravi4ado do
abuse, a punicAo deste estivor fOra daquelles limites, a re
fonda auctoridade, fazondo logo suspender o eastigo impos.
to, levarã o facto no conhecimonto do governo.

Art. 453. A doclaraçao motivada da ijestiça do eas
tigo disciplinar isonta o punido dos effeitos da acta do mes.
mo castigo, e essa nota não sorá lancada em tWFj ai*ta•

entos no livro mestre, nem nas informaçOea smestraes 0
outras a si roforentes.

Art. 454. Si ja ostiver lançada no livro mestre a nets
do castigo, quando so reconhecer a injustica deste, a decla-
raçAo do annullacAo do tal nota sO terâ logar per ordem do
Presidente do Estado.

Art. 455. Os castigos disciplinares do qnalqoor natureza
inflingidos aos offlciaoa são sempre averbados no respectivo
livro mestre.

Art. 456. As notas feitas nos livros do assentamentos
dos ofticiacs e das pracas, contendo deolaraçAo das perias
quo ihes tiverem side impostas em virtude do faltas disci-
plinaros on do delictos, somente poderão ser inutilizadas per
ordem do Presidente do Estado, depois do urn processo re-
gular.

Titulo VIII

Parte criminal

CAPITULO LXX

DOS DELICTOS B DBLIQUENTRS

Art. 457. E' considerado crime:
§ l. Todo acto do insnbordinacão 0 desrospoito

praticado per offlciaes o pracas da Brigada, do inferior a
superior, como aggrossAo physics, on moral, rocusa do
service on desobediencia totnial.

§ 2. 	 AggressAo physica do Euperior a inferior e do
eguat s egnal.

§ 3 	 DosoçSo das dleiras o do sorYico da Blgada.
§ 4,. Locnpletacão corn dinhiiro cu cousa equivalento

da fazenda publica on dos camaradas.
Art. 458. S•bre a auctoria dos delictos,co anctoria, exen-

far, provar, It gitima defesa, gradacao das ponas e jmpmi,
cão dellas, nos cases do mais do urn delicto, punição das ten.
tativas e dos cumplices, serão ebservados nos processor or

r1ndplo genres de dlreto conFagrados no Codigo Penal.
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CAPITULO LXXI

DA AGcSRAVAQAO, ATTENUAQAO DAS PENAS E MANEIRA DE AS
mimE

Art. 459. As circemstafleias aggravantos 0 attennantes
dos crimes inthiirão na aggravacAo on attenuacão das penas
corn quo hão do ser punidos dentro dos limiter prescniptos
neste regularnento.

Art. 460. São ciroumstanciaS aggravantes:
§ l. Ton o dolinquente praticado o crime quando em

serviqo.§ 2. Ter o delinquontO reincidido em dolicto da mesma
nateroza, havondo side condemnado na pnimeira perpe-
traçAo.

§ 3• Ton side o delinquente impelliclo por motivo repro
vado on ma té.

§ 4. Ter havido premeditacäo, isto e, designio formado
24 horas antes da aeçAo.

§ 5. Ten precodido ajuste on conluio ontre duaa on
mais pesL oar par o din de commotter-se o crime.

§ 6.- Ter o delinquente commettido o crime per paga,
prornessa e esporanca do alguma recomponsa.

§ 7.. Tom o delinquente commettido o crime corn abnso
de conflanca nelle posts.

§ 8. Ter sido o crime pratloado corn sorpreza, mazimé
qaando o offondido for suballerno hierarcliico do offon8or.

§ 9. Ten o delinquonte quando commottido o crime,
usado do disfaroe pars, nAo ser conhecido.

§ 10. Ter havido arrombamento para a perpetraçfto do
crime.

§ 11. Ten precedido a emboscada per ter o delinquonte
esporado o offendido em urn on diversos logares.

§ 12. Ter sido a offensa physics exeoutada corn instrtt-
monto a'viltanto on em logar publico, o quo constitue grave
inj uris.

§ 13. Ter-so 0 delinquente ombniagado para anirnar•s
a exocução do intents criminoso on allogar depois, falta do
consciencia do crime praticado.

§ 14. Tar havido no dolinquento abase do sea anoto-
ridade e poclor.

§ 15. Tar o delinquonte procarado lugar ormo on a noite
pars coinrnetter 0 crime.

§ 16 Hver no dolinquento superioridado do força on
do armas, do maneira quo o offonclido nAo pudesso defen-
der-se corn probabilidado do repellir a oftonsa.

§ 17. Tar o delinquento procodido corn frando.
§ 18. Ter havido ontrada on tentativa pars outran em

casa do offendido.
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Art. 481 SAO crcnmstaricias attennantes do crime
§ 1. Tor o delinquento commottido o crime oppondo•

PC a execnci 	 ordens fllegaes.
§ 2. Tar o &inquento commettido o crime em deaaf.

fronta do alguma gave Injuria on deshonra quo Ihe tenha
side feita on It pessca tic sua familia na ordem aseendonte
on descendento, esposa on frmãos.

§ 3. Tar procedido aggresso on provocaco da parto
do offendiclo ou ameaças atterradoras.

§ 4.. Tar o dolinquonte corrmottitlo o crime para ovitar
ma! major.

§ 5. Ser o delinqoonta menor do 21 annos.
Art. 46t Tambom constituom circumstancias atte

nuantes:
Paragrapho unico. 0 born conportarnento civil 0 liii.

litar do delinqnent3 a sorvios do irnportaneia prostados it
Brigada.

CAPITULO LXXI1

Qua1ificaco dos delictos e respectivas peualidades

PA DESERQAO

Art. 463 E' considorado deertor:
§ 1.0 0 official quo scm logitirna iconca faltar em son

quarto), corpo, companhia, on destacamenlo, por espaco do
30 dias conocntivos o a pras, nas m6smas condiçOos,
coja an000cia seja major do 8 dia;

§ 2.° 0 official on praoa quo. viajando isoladamente do
urn quarte) para outro, do urn para •utro logar, on cuja
liconça estiver torminida on rovogada no se aprosentar no
ponto do sen drstino 30 dias depois daquello em quo deveria
là chegar, daquolle cm quo tivor terminado a licenca on
souor quo ella foi rovogada, salvo caso •justircaao.

Art. 464 A dcso'çAo é simples on aggravala.
§ 1 . 0 A descrçao timplc's conito na falta do compare

cim.nto do official on praca, oil no excesso do tempo do
cpera marcado no artigo anterior;

2.° A desercã' é aggravad, concorrondo alguma das
segainteN circumtancias:

Fstando do sorviço do guards, sentinella, T onda, patrulba,
diligencia:

Estanrlct cm rrarcba corn o ('orpo:
L'wando arrrao, municöos do guerra on quiporn('ntO,

arreameoto, on animao pertencnts no 1stado
Sendo commetij ia pola souncla VeZ;
Commottida por quern estver preo per qnalqaer crime

on falta,
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Art. 465 A praca quo conimotter deseroão aggravadil
sirà punida corn o dohro das penas estabolocidas para tal
crime, a4anto espcit1cahs a oxp11si do batalhAo depois
do oumprhla a sontenca.

Art. 466. A praa qno commetter o crime do dosorção
timples Rork punila corn a pona do 2 a 6 mezes do pris.o.

krt. 467. k quo tiver commottido alguns dos delictos
rovistos nos dois artigos antecodentes o so apresontar vo

lontariamento dontro do 30 dias softrerñ metado das ponas.
Art. 468. 0 official quo cornrnottor o crime de desorção

srk onnido corn as segnintes penas:
§ I.e Dsero simples, 3 a 6 mezes do prisAo e demissão

do posto;
§ 20 Desorção aggravada. 6 motes a urn anno do prlsAo

o oxpnlsao do serviço militar do policia do Estado.
Art. 469. Quando o official nAo tivor complotado a

ileseroao. sork punido disciplinarmon te a critorio do corn-
mandanto do batalhão qua torà muito em vista os soils
precodentes.

Art. 470. Para a dosorcão commettida corn ajoste on
concorto por mais do dois offlciaes do batalhflo on pracas

Paragrapho nnico. Penas : aos cabeca s , 12 a 18 mazes
do prieAo, sendo expnlso o official. Aos ontros rena o dobro
das penaR ostatoidas. segundo a qnalidado da desorção, simS
pIes on aggravada, prinieira on egonda.

Art. 471. 0 official on prsa one sodnzir sons eama
radas para desertarom, tozà do 8 a: 10 mezos do prisão, sendo
o official expulso.

Art. 472. Para o official on praca quo der asylo on
transporte a desortoros, aahondo quo o são:

Paragrapho unico. Penns: 3 a 6 mozos do prisAo e
porda do posto.

Art. 473. Nos delietos do 4erfio o commandante da
rospoetiva companhia apresentarâ no commandanto do bata.
lhão a parte accnsatoria, na qual so declararäo circumstan
ciadarnr'nte as arrsvsntes da desorção, a data da ansencia
o OR Domes dap testomnr.has quo dovorn ser em numero do
tros a cinen. tiocomonto este qu ew serà arehivado ra socre-
tariP, do hatalhão pars servir do best" Po ccnsolho do jolgi.
mont a one tiver In respnnder o official oil praca, quando
Mr rp eondnzido da clesorAo.

C APITULO LXXIII

PA CcMPRA, VENDA E EMPRNHO PR OBJECTOB PERTENCRNTES
A' BRIGADA

Art. 474. Vender on alienar por qualqoer nodo o cavallo,
muar, artigos do armarento, fardamento, equipamonto on
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qualqner outro objecto quo ihe teuha side entrogno para 0
serviço, dar on emponhar os mesmos bens:

Penas: prisAo cellular per urn a quatro annos, indemni
zao do valor dos bens ao Estsdo e dernisso on exclusao
da Brigada.

Art. 475. Comprar, rcober, empenhar on apropriarso
per qnalquor modo do cavallo, muar, artigo do armaento e
eqnipamento on qualquer outro objecto quo tenha sido ontre
gue para o servio na Brigada, sabondo quo o foi

Penas: as mesas do artigo 474.
Art. 476. 0 qaf porder on deixar destruir per falta do

zelo, arznas, mnniçoes, oquipamonto e quaesqner outros ob
joctos quo forern dados para o sorviço, offrerá a pona do
30 a 60 dias de prise.o.

CAPITULO LXXIV

DA FALSIDADE EM MATERIA DR ADMINISTRAQAO DA BRIGADA

Art. 477. Falsiflcar on viciar dolosamente mappas, rela
çes, livros, vales, liconças, baixaa, gnias, autos do processo
criminal, on outros documontot da Brigada, quer augmen-
tando o offectivo do pessoal e material, quer exagerando 0
consumo do forragens on muniQOes, on, finalmente, commet.
ter qualquer ontra falsidade em materia de administragao
da Brigada, corn o firn do prejudloar a Fazenda pablica es-
tadual;

Ponas: domissAo on exoluefto da Brigada, priafto oellu
lar por seis mezes a urn anno e Indornnizaao, quando do
vida.

Art. 478. Usar do doonmonto falso on fa1sifioado,00mo
si fosse verdadeiro, sabendo que o no é:

Paragrapho Unico: As mesmas penas do artigo antece
donte.

Art. 479. Apropriar . se e taxer uso do baixa, licena,
guia, itineraries on attestados quo lhe nao portoncam, pc sto
quo verdadeiros sejam

§ 1.0 Pena : sondo official, demissäo da Brigada.
§ 2.° Rondo praca. 2 a 4 mezes do prisAo.
Art. 480. AO facultativo do batilhão quo no exorcicio do

suas fQncQOes cortiticar falsamonto on encobrir a existencia
do qnalquer molostia on lesao; on quo do mesino modo
exaggerar on attonuar a gravidado da molestia on Iesao
quo realmonte exista:

Paragrapho unico. Ponas 1 a 2 mezos do priao e do
misso da Brigaa.
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CAPITULO LXXV

DO FURTO E DO RODEO

Art. 481. Sobtrahir, pars, Si on para oiitrem, armas'
municCes, fardamento, eqniparnento, dinheiro, soldo on qnaes.
quer outrOs objoctos portencontos a Brigada on a seas
camaradas:

Ponas: motado das do art. 330 do Cod. Penal, domissao
on oxolnsão da Brigaa.

Art. 482. Sabtrahir objecto g pertencentes a sons cama-
radas on A Brigada, praticando violencias:

Ponas: domissäO on oxclusAo da Brigala e am a tres
annos do prisão cellular.

Art. 483. A tontativa do roubo, qoando so tiver realiza
do a violencia, ainda quo so nAo oporo a tirda do coosa
alheia, sorb, pnnida corn as mosmas ponas do crime, obser-
valas as rogras do art. 360 do Cod Penal.

CAPITIJLO LXXV1

DA INSUBORDThTAQAO

Art. 484. DorobodecOr as ordens do son superior, con
cernentes ao servico, on näo cumprir as ordens logaes, in
jnrlalo on ca1umnial0

1. 0 Penas : Prisäo per 3 a 8 mezos.
§ 2. 0 Na reincidencia o dobro das penas e cxpalsãO da

Brigada, dopois do cnmprida a sentenca.
Art. 485. 0pporsO A prisäo on a execUcão das ordens

legaos do son superior, servindo-se de qualquer arma on
ameaca, do violoncia, capaz 5de frustrar a execuc ao da or-
dom, penas:

Paragraplio nnico. Prisäo do 12 a 16 mezes.
Art. 486. Commetter actos de cobardia, oseondOndoso

on fugindo. qnando for nocessario combater on sustentar a
acçAo dajustica:Paragrapho nnico Penas : Para o official on praca, 6
a 8 mozes do priso 0 oxpnlsào da Brigada.

Art. 487. Sorvir-SO do armas para commetter on anxi-
liar qualquer dolicto, fazor on auxiliar algum ajnntamonto
illicito:

Paragrapho naico. Penas: 6 mezes a urn anno do pri.
afto 0 cxolUaAo da Brigada.



Art. 488. Fazorparte do tai junuAmuuto ainda ostaii-
do dosarmado, penas

Paagrapho unico. 1 a 6 mazes do prisao.
Art. 489. Fazer qusiquer offensa physica cm outrem.
Sendo o offonthdo soperior:
§ 1.0 Prisão do scis meies a urn anno.
§ 2.° Sendo o offendido egual ou inferior-pri8.o sim.

pies do urn a seis wezes.
No caso do § 1. 0 u reu sari exclnido da Brigsda, dopois do

eumprida a sontença.

CAPITULO LXXVII

DOS CRIME CONTRA 0 SERYIO POLICJAL

Art. 490. Deixar do prestar acxiUo rem motivo le8itinio
áauctoridade quo logalmontoo requisite oucidene, on par-
ticular qua o reclanie em sna defeza, na do sna familia on
dos seus diieitor, u quando a causa publica o exigir.

Paragrapho unico. Ponas : ae urn a dois mazes do prisAo.
Art. 491. Doixar do prendor, sondo possivel, qusiquor

dolinquente em flagrante, pronunciado ou sontenciado, sa-
bendo quo o é.

Paragrapho unico. Poras: as mesmas do artigo ante.
codente.

Art. 492. Abandonar a guards, sentinella, patrutha,
ronda, diligencia, qusiquer posto on service antes de ear
rondido.

Paragrapho unico. Penas: prisAo simples per urn a seia
mazes.

Art. 493.Abandonar(o destcanionto, no constituindo
5550 o crime do deserçAo.

Penas
§ 1.* Priso simples do quatro a seis mazes.
§ 2. 1 Na reinoidencia, nos crimes do quo tratam Os doia

artigos anecedentes, sempozo as ponas dubradas.
mn Art. 194. Abandonar a sontinella dando causa a fuga
do tprosos.

§ 1. 0 No oaso, ,deméra omisso do dever,peuas : prisao
simptes do quatro a scsniezes.

§ 2 • No case do connivencia, peita,subornoou defuga
em cempanhia dos presos ovadidos, prisAo per 12 a 16 mazes.

Art. 495. Deixar fugir presos contlados Is sna gearda on
conducçao,-cbservadas as rogras do seguranca da escolta.

§ Lo Per negligoncia: prisAo do 6 a 8 mezes.
§ 2.- Per connivencia : prisão do 12 a 16 mazer,.
Art. 496. j Franqucir a lugda sos pesos per ffCkS

stuciosos: Prisão per oito a 12 mezea.
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Art. 497." Maltratar qn1qflOr pi eso confldo a sna guar-
da on conducc.e, oc aggreeil-o no acto dO effictuar a prisO,
sern tor havido rosistencis. Penas : prisAo simplus per urn a
tres mezes, além das em quo incur lCL' pela natuteza oc qua-
lidade da aggrossão.

Art. 498. Dorrnir 00 embriagrSO estancJO 	 sentinel -
la, guarda, rooda on quaquer uor\iço. Ponas . Pris*o do
1 a 3 mezes a na reincidencia por tree vezes, expulsao do
corpO.

Art. 499. Iatrjduz jr bcbidas espiritnosas em prisöes, as
mesmas penas do artigo antecadente.

Art. 500. Rovcia algum segred do quo esteja instril-
ida em razo do posto on do servico.

§ 1.° Sendo official, suspensao do pasta per urn a tree
mezes.

§ 2. Sendo praca, ptis0 per urn a tree mazes.
Art. 501. Perjurar em conselho ou alliciar tostemunhas

para deporom falsamente.
Paragrapho mice. Ponas : as dos §§, 2.* a 3. , do art. 261

do codigo penal e cxchurAo da Brigada.

CAPITULO LXXVIII

DOS CONSELiSOS

Art. 5(2. Fara so tornar tffctiva a punicA 9 dos deli.
otcs dfinido nesto regulamento, bavErâ. liLs bats)hOes con
seibos do invesligacIso o consoiho do julgamento.

Art. 503. 0 cnse1ho do invostigcAO compor-sOk do
tree officiaes, urn prosidente o dois vogace, sendo aquello
do graduacAo superior so aecurado 00 do mesmo posto, corn-
tanto quo seja mais antigo, a otto de egoal posto, quando o
delinqUento lôr official.Paragrapho unico. Os wombros dos conseihos servirfto
debaixo do iurarnellto do seus postos.

Art. 504. A0S consoihos de ,nvestlgscao compote invos-
tigar es auctoros on cumplices ca transgiessAo qualificada
o da dosorc.o, a collier todas as provas e circomstancias quo
pessam csclareer o facto quo estivor em averiguagAO.

Art. 505. Ao commanutinte geral compete a nomeacAo
destes onsolhoP, excopto quando for do peculiar attribuiQao
des coramandantOs do batalbOes, dovendo os do nomeaçAo
do ccrnmandanto gorsl fazor so no quartel general dosto e
os outros nos quartOiS des respectivos batalbOes.

Art. 506. Podo chegar so cohocimOnto do cowman-
dante do bataihAo a perpotracaO do qusiquer delicto dos so-
gointes niodos

1.0 Quando o propria cewmandante do batalbAo hoover
1preseneiado o dolicto.
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2.° Quando reconheoeho per cxaino do docurnntos on
do qnalquer outro meio escripto on pola impecQAo do obje-
otos pertoncentes so batalhAo.

30 Qoando o crime tivor sido commonicado pela an-
etoridade superior, commandantes do companhias on do des-
tacarnentos, on por qusiquer auctoridade constituida.

40 Qoando rocober quoixa on denuncia competentomon-
to sellada e jurada.

Art. 507. Desdo quo o connnandante do batalho tenha
reconhocido a existoncia do crime, poles mobs acima mdi-
cados, convocank o consoiho do invostigacAo, marcando-iho
dia e hora par a reuniSo, o Iho remottorâ todos Os papels
relatives so delicto.

Art. 508. Os commandantos do companhias 0 destaca
mentos, logo quo for praticado algum dos crimes do quo trarn
ta o artigo 457 o sons §, por official on praca sob Ben com-
mando, darâ parto circumstanciada so commandan to do ba.
talhAo, o qual mandarI extrahir do Iivro mestro urna
nota do todos os assentamontos do mosmo official on praca.

Art. 509. Reunido o conseiho do investigac.o, 0 jIliZ
quo rervir do secrotario, vista dos documontos a quo se
x efero o art. antecedonto farâ o termo do autaaç.o, a condu-
zido o ron presonca do consolho, serb, interrogado a rospoito
dos factos crirninosos que ihe forem imputaclos, podondo qual-
quor jniz intorrogal-o depois do presidonto, si assim julgar
convonionto pars, mais amplos esciarocimentos, 0 80 proce
dora a inquiriqAo das testemunhas do accusacao em nurnero
do tres a cinco, as qnaos podorão ser contestadas e roper.
guntadas polo ron, son defonsor on curador.

0 intorrogatorio o inquiriçfto do testemunhas sera bite
polo presidonto.

Art. 510. Ao ron menor do 21 annos o conseiho no-
meara curador, sob pena do nullidade do procosso.

Art. 511. 0 consoiho do invostigaqao, segundo o inter
rogatorio do ron, documentos do procosso e dopoiniento do
testernunhas, darà. o son parecer motivado, doclarando pro-
cedento on no a accnsacäo, e romottorã sorn domora o pro-
cesso so commandanto do batalh.o.

Si o crime for do deserçAo, lava o consoiho a qualiflea.
çAo desta.

Art. 512, No caso do ser declamada improcedento a Sc.
cusacAo, o commandanto do batalhäo fara, no prazo do 5 dias,
a ravisSo do processo, confirmando on rovogando o parecor
do conselho.

No prirnoiro caso havorâ rocarso ex-o/fic io pars, o corn-
mandante geral quo resolverá afinal.

Art. 513. Terminada a inestigaçao do crime pola pro-
nrincia do ron, o commaridante do bat1hão solicitara a no-
maqAo do conseiho do jolgamento, prosegnindose nos demai
termos do procosso como adeante so declara.
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Art. 514. Os consoihos do julgamonto tOrn por objecto
dOcidir das culpas argoidas, condemnandO on absolvendo
Os reus.

Art. 515. Os conseihos do jelgamento em geral seräo
compostos do cinco officies o teAo como presidouto urn
official superior C os domais juizes corn a graduacao mime-
diatamonto superior a do ron, on polo menos egnal, urn dos
qnaes corn as funccOes do intorrogante, o do auditor, sorn
voto.

Art. 518. Occorrendo falta on impedimento do algurs
dos mombros do consoiho, duranto o tempo do suas sessOes,
a rospectiva auctoridado convocadora nomeari outro em
vista da participacäo official quo receber.

Art. 517. Quaesqtler officiacs, effectivos on reforniados
da policia mineira, do exercito e, na falta absointa destes,
os da guarda nacional, poderão sor nomeados para os conS
seihos do invostigacäo o do jiilgamento.

At t. 518. Os membros da revisSo do consoiho deinvOs
tigacAo nAo farAo parto do do ju)gaento.

Art. 519. Fita a nomoacfto do conseiho do julgarnonto,
o son presidonte remotterâ so auditor os papeis pertencen-
tes so processo para quo, por escripto faça intimar o ron
corn declaracAO dos factos pelos quses tivor do sor julgado.

Art. 520. RocObido o processo polo auditor, terâ esto
cinco dias pars, escraver a accusacäo, quo doverá scm apro-
sentada so conselbo e junta so processo.

Art. 521. Ao ron sorâ concedido o prazo do 10 dias para
apresentar sna dofesa por oscripto.

Art. 522. No caso do nAo poder fazel-o per falta do habi'
litaçäo, o presidonto do conseiho providonciarâ pars, quo nAo
fique sam defesa, nomoando4he urn defonsor quo podera
ser esco)hido dentre 05 officiaes do batalhAo, a monos quo o
proprio rOn jâ tenha oscolhido algurn. A defosa sorã junta
so procossO.

Art 523. E' pormittido so ron requerer o adiamonto, per
niotivo jostificado, polo prazo do dez dias. 0 conselho, a vista
das razOes allegadas, docidira come lho parocor do justica.

Art. 524. Installado o consolho so ya o ron conduzido a
prosonca do tribunal e interrogado polo prosidente dopois do
Iho scm lido 0 processo do invostigacäO 0 quaesquor pecas in.
stmuctivas do dolicto, postoriormontO aprosontadaS.

Art. 525. Os juizes tern diroito do roqueror ao presidente
par fazorom as perguntas quo julgarom nocessarias a born
do esciarecimento da vordade.

Art. 526. Findo o mnterrogatorio, prodocer-se .a a inquiri•
çS.o do testomunhas polas partes, inquirindo-so primeiro as
da accnsacäo e logo depois as da dofeza 81 0 r011 a pro-
duzir.Art. 527. As tostemunhas podem sor contestadas e roper-
guntadas polo auditor, polo ron, sea dofonsor on curador.

D. M.-35



Are. 528. 0 into r'ogtorio, quoi u. AnvOsu
gaço corno no julgamonto, sorb, foito nos tormos do art. 4.
da lei estadoal n. 17, do 2 tie novombro do 191.

Art. 59. Finda a inquirto das testemunhas do accuss-
çao e do defoza, o prosiitonte admittira a disusslio oral pars
sustentacao da accusado o da dofoza, si algumaB das par-
too 0 roquoror.

Art. 530. Concluidas a inqniriçao das tostemunhas a dis.
cussS.o oral, quando tonha logar, o prosdonto pergutarã so
ran si torn alguma cousa a allogar, paza osc!siecimnto
da verdade; no caso aftlrmativo, znandai escrover polo so.
oretarlo o quo for allogado slim do quo tique constando do
processo.

Paragrap10 unico. Dopois da accusaço a da defeza, a
consoiho, si julgar convenionto, podor roinqunir testo
niunhas da accusao a da dofeza, on inquirir euss on tres
do quo novameno tonha conhocimonto.

Art. 531 0 jugamonto do reu soguirse-i immediatamento
sos actos do arugo anteoedonto e, rotirados o ran a assis.
toutes, terá logar em sesso secrets.

Art. 532. Os mombros do conse1homenos o suditor, darão
as seas votes, coudemnaudo on bsoIvendo o rca, sondo
mencionado us sentonçs 0 artigo on artios deto rogula.
mdnto em quo so fundavam pars a deoioo torn ada, quo sor
par maioria do votes.

Art. 533. As docisöos do conseiho serAo assignadas por
todos as seas membros, podendo o quo for vonciuo declarar
sea voto o tambom motival•o.

Art. 534. Lavrada e assignada a sontonca par todos Os
membros de consoiho, conpar000râ o von pars ouvir a
leitura da mosma, Si assim o requoror, eserevondo-se dopois
o rospectivo termo.

Art. 535. Soja qual for a sentona, o recurso torâ. offoito
saspensivo.

Art. 536. No caso do sor o roil accusado do deja on mais
crimes pre'istis usie leguisuento, Eel juIado por todos
dies no mesmo conrelbo, impondoso a coca urn a pena
I cspcctivs.

Art. 537. Os crimes ccmnettidos polo commondante go.
ral seifto processados o julgados 1,or urn conociho especial
do cincos officiacs do exercitc,honorarios Cu da guards nacio
nat do egual patento on superior, couvocados polo presidents
do Estado.

1. NA0 terá voto o official quo terir do auditor o
accusador.

§ 2. Neste conseiho superior observar se-Ao as regras osta-
belocidas para os consellios tiC invostigacão adojuigarnonto,

Art. 5311. Urns voz julgaao 0 procosso, soya asic, dentro
do przo do cito dias, zornettido so Prosidonte do Estado.

Alt. 5311. Julgado 0 procesEo polo Presidento do Estado
aeao as autos yewottido8 so CCnULCaL&J bual e j.er tEle
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so commandante do bataiho, quo cs mandarâ archivar,
fazendo irnizediatoinente eamprir a scntenca, avorbar no
livro competente a publicar cm ordem do dia dopois do sor
lids ao reu.

Art. 540. Qualquer joiz nomoado podorâ doclarar-so sue-
peito comtanto quo o laca por escripto, sob juramento on
compromiso 0 por motivo expresso, quo sera aquilatado
polaaucioridado quo o nomcou.

Art. 541. NAo podorão sorvir do juizes nos conseihos os
commandantes dos companhias respectivas, as parentos ate
o segundo grau, quer do rous, quei dos queixoos, nem os
inimlgs capities, conipadros, alllhadcs, o as intoresoados
immediatos na absolvicao on na condemnaçAo dos secusa-
dos 0 finalmonto os qua dorem parte accusatoria ou tive
rem do juror como testemunhas.

Art. 542. Sóao Presidento do Estado compete anomoa-
çfto dos conselhos do julgamonto.

Fardamento

Art. 543.0 uniforme sari designado pelogovorno, quo o
poderâ aiterar quando julgar convoniento.

Art.544. 0 distinctivo dos ofticiaes 0 pracas sorAo os moo
as do quo usarn as do oxecito.

Art. 545. Nos prilneiros dias do mez do setembro do cada
anna, o commondanto da Brigada rcmottorô. a Secrotarla
do Interior o pedido gcral do fardamonto quo duranie o pro.zimo 0 sutsequente exorcicio dova ser fornocido, slim do
quo a goerno providencie sobre a respoctiva acquisiçAo.

Art. 546. 0 fat damenlo sara fornecido per concurrencia
em hasta publica, on ccmpr ado a dministrativaniente. si 0govorno julgar convoniente, devondo, porem, aBrigada forno-
car as smostras dos typo ,,, do fardamonto adoptauo pars quo
Os concurrento, a vista dolles, formuiem snas propostas.

Art. 547. Examinado e aoceito 0 fardamento par nInacowmissão da qual farã parte 0 comniandanto oa Brigada
será die entregno definitivamente so oncarrogado da ar.
rscadaçAo genii, pars os fins conveniontes.

Art.548. A época do distribtiiçao 0 o tempo do dnraçao
do lardamonto esto maroados nas tabelias annoxas sob
as numeros 1 0 2.

Art. 549. 0 individtio quo so ahstar rccüborã o fardamen.
to constante da tabella no aeto da ens praca, 0, dahi por
doanto,na epoca do vencimonto, urns voz quo o tempo decorri.
do da cata do xocebiacnto a época do vencimento nAo ox-
coda a irietado da dmacAo des respectivas pocas.

Art. 550. A praca quo nutilizor algoma peca do eon fardornento w seriço pablico, receberâ entra CM substituiçao quando fleer plea amcnte provado quo nAo hove dos.
ituido on negligencia.
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Art. 551. A' praca quo estraviar oi inntilizar qckalquor
peQa do sea fardamento serâ abonada outra em substitução,
orija valor pagsrk por de gcontos mensaes da qeinta prte
do soldo liquido, quando Boa divida näo excoder do cincoon-
ta mil réis; qundo esta for oxcedida o desconto serã foito
pela tera psrte.

Identico desconto sofirorã a praca quo extraviar on iun
tilizar pocas do fardamento de seas camaradas.

Art. 552. A' praa em qualqtier tempo poderã ser abonada
ama on mais pee6s do fardsmento, procodondo-so no respo
etivo deeonto, na forms estabolecida no artigo antecedente.

N.o so abonar, entretanto, daas pocas idonticas denS
tro do prazo da respectivadilraao.

Art. 553. 0 comxaandante do companhia quo sem 1irito
podir alguma pec a do fardamonto para suas 1-- - agas serd
responsabilizado, indemnizando o Estado da importancia da
mesma por doscontos monsacs da decima parto dos seas
vencimontOS.

Art. 554. Nas Opoeas marcadas pola tabo1Ia os comman
dantes de companhias organizarAo os pedidos do fardamonto
para as respectivas pracas, quor estejam prosentos, qiler
destacadas, em diligencia, doontes on liconciadas.

§ 1.0 0 fardamonto das pracas presentos serk immodiata-
monte distribuido, Os das destacadas serb, enviado aos des-
tacanientos, e o demais ficar em deposito para ser distribtii•
do logo quo as praças so aprosentarem;

§ 2.° A praca cuja doonça on liconça abranger toclo o
periodo do qaalquer Opoca para o vencimento do fardamen-
to, perdor o direito so mesmo fardamonto.

Art. 555. A praca quo so sor excusa do serviço, per qaal
quer circumstaflcia tivor doixado do rocober fardamento,
nao terã diroito a die, quo reverterâ para o Estado.

Art. 556. Si oxistirom nos bataihOos pracas aggrogadas on
addidas, sorAo incluidas nos podidos e a cAlas so abonard o
fardamonto a quo tiverem direito a vista da guia corn quo
vierom dos batalhöes rospectivos.

Art. 557. A prac a press para sontenciar on sentenciada
per crime civil oil militar, sO rocoborã cobertor na rospo.
ctiva época durante o tempo da prisdo, dovondo, porêm,
ser paga das pocas quo veneer autos do sor prosa.

A quo nuo tivor do sor oxeluida, quando for posta em
libordado roceborã fardamonto, observando so o disposto no
art. 549.

Art. 558. Dos inforioros e cabos quando promovidos no
posto immediate, serAo arrocadadas as divias que näo tive
rem cempletado o tempo do duracäo, aiim do serom reco-
lhidas a arrocadacSO do batalhão, e podidas as quo tivOrom

- direito em virtude do acoesso; dos quo forem robaixados difi-
nitivamente do posto, na mosma conformidado so arroca
daräo as divisas.

Art. 559. A praca oxcluida per incapacidade physica, 0
a quo so roformar por quaosqaer circumstanCias, nAo paga-
rão a importancia do fardamento recobido e no vencido, o
acm recolhorao o mosmo fardamonto arrocadacaO do bata-
lhto, podondo conduzil-o comsigo.

Art. 560. A' praQa julgada incapaz para o servico nfto 50

abonarã fardamento algurn.
Art. 561. A praca exciulda, quer seja rem deolarac .o do

motive, quer seja per conchisAo do tempo, pagara o farda-
mento no vonoido, lovando-so em conta o tempo j servido.

Art. 562. Os rargentos-ajadantos e quarteis mestrea, quan
do rebaixados do posto dofinitivaflionte, rocolheräo 0 far-
damento respective é. arrecadaão do batalhAo 0 receborao
fa rdamento do soldado do conformidade corn o art. 549.

Art. 563. A praca quo der substitute pagarâ integralmen
to, antes do s€r excinida, todas as peças do lardamonto Os

tragadas 0 extraviadas.
Art. 564. 0 fardamonto sera distribuido a veneer.
Art. 565. As peças de fardamento Inteiramente novas

podom ser accoitas nas arrocadaçOes dos batalhOos em pa
gamento do outras identicas.

Art. 566. Em care algum soro abonadas camisaS 0 CC-

roulas, para desconte.
Art. 587. A praqa, urna yea exoluida, no podork mais

asar o uniforme da Brigada, salvo as roformadas.
Art. 568. 0 ajuste do contas do fardamento, recebido 0

distribuido as praças, os batalhOes o enviarSo no comman
dante da Brigada ate o din 20 do janeiro do anno seguinte,
obaervando so o respectivo modelo, no quo for applicavel.

Art. 569. AO commandanto da Brigada cabe o jalg2mento
do ajuste do contas do fardamento distribuido aos bataihOes
o as praQas.

Art. 570. A praca, duranto o periodo do doserçäo, nAo tera
direito a fardamento algum.

Art. 571. A praca quo desertar, levando peças do farda-
monte não voncidas, sendo reincluida, pagara a importan
cia do tempo do durao, contado da data do reoebime ato
das respectivas pecas a da do apresentaQO.

Art. 572. 0 primeiro uniformo so sork usado poles bata-
ihOes estacionados na Capital, quo delle so utilizarSo qoando
em servico da guarniçao nos dias do fosta nacional oil Os-

adoa1, on quando for detorminado polo governo.
E' considorado carga da Brigada corn duraçAo do cinco

anncs.Art. 573. Para use das praças empregadas no service da
entormaria, as bataihOes tcruo gorros, avntaes, cauisolas. ci
calças do brim escilro, dovendo ter eada unia dossas peças dois
annos do duraçfio polo moros o consideraths carga geral.

Art. 574. A praca poderã usar em sorvico do campo oil
quando transitaL' pot' ostrada do rodagem, ohapou do 1alha
de carnaubeira, o qual sera comprado 6 suP, cuit;,



550

oqdo moo ornncT op urmoçj
SPST

r op sajojjaqoD
Ff 	 onurd op salodro

ouoJJo:4 tuO:4 oirIj
ouuid O) suatunj

od 'Bj0:45J op Oil SLIAnri

otmed op sidgN

ti outmd op 13

SOJOATA mard sovuroa

0uo! nJd tnuq op suoiunL
- od 'opoj op &w1

T?'F ,,1 ouisuid urq op 	 cTv 
- 	 ozuuJq u1!Iq op srdv.o 	 -

OUO!SnJd Lu!aq op

	

ooamiq uiiq op surj 	 -

tuuotu op 

susnura

sonc1 'souio

C

C-
-'1
C)

• :02
- :

C) 	
E-

000000
— -
Co S Co CO

o
0p iood

V2

0
z

0

4:4

C-,

- -

0

0

i
i

E

II C),-C

C

ii

4-.

C

C.

-C

0

—551-

9J?d 'fl1fl1d
ThTOTJ(IO 	 c3

moo_000udopSUrCflhTOG
(s Ir ) OD 	 -4 	 —

-urJq uitq op outCiOJ -
Elm- - ----

2	 P

cdE 	 ouurd op sojOd%T) -::--- 	 _ -- -

	

— ouoJJOo 1003 sody 	 — 	 -

ouu-od Op ismtunL
--------------------
'1lCC00I op 'OTSrAfl'l

	

outmdp sidoN 	 •0

- OUTId Op srIo3

oo& vrd oou'Oil 014)
— —;;-- - —;;-- 0

000IC
as-rnud uIiJq 0	 !UUL -

	

—	 - I
onCd 'opQdiI1l0P Si.flI 	 I

- —;;-_ —--- ---_

OpOI0 op SIPInOJOD

	

ida %C.fltd OUCt 	 -4

_uid uii.Iq op sthi - -
 00

- 	OoumLq touqop
Ourls-----------------

	

- 	 -4 	 -4

-4njd wi.iq op S1i11C - — - 0
ootm.Iq ulTJq op SOIrD 	

- 	
-

W!.1010 OP C0STtU

E.
C C -

	

ojgd 'uio 	
• 	 -:- 	 •

cd

cs

Id

0	 :	 :

	

0	 o.- 	 •	 •

E	 :

	

-	 -.

	

0	
- 	 o.3	 01

'4

	

tC- 	 ©

	

,f4 	 01

	

OD	 4:.) 	 -



55

CAPITULO LXXIX

DISPOSIQOES DIV1tRA8

Art. 575. As notiticacöes do testoinunhas o intimçöos
ao yen serão feitas par utna praca da Brigada, dosignada 0
juramentada polo presidente do consoiho para osso fim; 0
umas e ontras so juntarfto ao processocom as cortidOes rosS
peetivas.

Art. 576. Dosde quo qnalqaer3 indiciado tiver do
responder a consoiho do investigacao, sorb, immodiatamento
preso.

Art. 577. Os rens quo commottorom algam dolicto em
destacamontos serAo remettidos para o quartel do batalhAo,
afim do sorem processados, dovendo acompanhal-os as pro
vas e Instrnmentos do crime, born come as testomunhas
quo pertencerem ao batalho, si nao fizerom falta so servi-
go do dostacamonto, providonciando-se, sogando o direito,
para quo todas ontras quofozom paizanos possam ogual.
monte comparecer poranto o consciho.

Art. 578. Qaalquer official on praca quo for submet-
tido a conseiho poderit par uma so voz recusar am on todos
as membros do mosmo consoiho, aprosentando par escripto a
rocusa motivada, ficando ao criteria da anctoridado convo
calora julgal .a ou nao procedento a mandal-a on nao accei-
tar.

Art. 579. 0 gov3rno poderâ, medianto requerirnento da
parte e informagflo do ausitor, conceder a cidade par me.
nagem aos officiaos prosos para conseLho do julgamento, fl.
cando auctorizado o comrnandante goral a pormittir unica-
monte quo os rous saiam da priso dovidamonto acompa
nhados, nos dias em quo for preciso tratar dos negocios do
sua dofesa perante o consoiho do invcstigacao on do jolga
mento.

Art. 580. Sorvi[â do ajudante do ordons do Presidonte
do Etao, urn official da Brigada, pot- aquello designado o
qual percoberâ urns gratiticacao rbitrata e não excedento
ue doss toicos de stus veucimenos, e do Chefs do Policia
urn ofticial por oste designadc, srm diroto as vantagons desto
artigo.

Att. 581. As pacas nAb poderAo consorvarse par inais
do I anne nos dostacamontos mais longinquos da aOio do
batalhfio; a nos niais prozimos por motada dosse tempo,
Ilcando Isso ao critor do cada commandauto.
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Art. 582. Os officiaes inferiores o cabos do osquadra
quo, par offeito do sontonca passada em julgado, tiverem
dO cumprir pona par trinta ou mais dias do prisAO, serao
destituidos dos sees postos, nAb podendo ser promovidos don-
tro do prazo do 6 mazes, contados do dia em quo concluirem
a mosma pena, si náo for osta par crime infamante.

Art. 583. Todo o official on praca é competonte para
prendor preventivainerito a quaquor outro quo ihe seja info.
nor am posto, fazendo immodiataiflefltO as necessanias par.
ticipaçOoa a quem do direito.

Art. 584. Os commandantos dos destacamontos nAo per.
manooerAo per mais do 6 mazes nos municipios (Lei Ii. 445,
art. 6.0, paragrapho unico).

Art. 585. Nos cases omissos doste rogulanientO 0 concer-
nentos a economia, disoiplina, rogularidado e boa marcha do
sorviço, sorAo applicadas as disposicOos dos rogularnentos,
avisos, decrotos o outras instruccöes adoptadaS no oxercito.

Art. 586. A força dostacada fioarà, quanta ao servico
policial, immodiatamente sujoita a auctoridade quo polo
Chafe do Policia for designada.

Paragrapho unicio. Na falta do dosignacAo especial,
ficara as ordens do delogado do policia local.

Art. 587. Todo o qualquor objecto exisontO no qtiartol
do batalhAo dove figurar na carga compctento, afim do quo
baja urn rosponsavol legal.

Art. 588. NAo poderAo sor distrahidas as pracas da Bri-
gada para services extranhos ao fim para quo sAo ollas des-
tinadas par lei.

Art. 589. As transferoncias do officiaes do uns para
outros batalliOes sorfto feitas polo Prosidonto do Estado.

Art. 590. Nonhuma dospeza so farô per conta do Estado
nos bataihOos,scm quo preceda ordom emanada do auctorida-
do superior o compotente.

Art. 591. 0 aloguel do casa para quarteis do dostaca-
mentos sorâ page poles cofros estadoaes, dovendo, porOm,
sompra quo for possivol, firmar-so o rospoctivo contracto
porante o collector do municipio.

Art. 592. 0 fardamonto 0 quaosqfler artigos portoncontes
as pracas quo fallecerom no hospital serAo vondidos em
loilAo no batalhAo e o producto rocolhido ao cofro para sor
ontregue a possoa logalmorito habilitada, dopois do doduzida
a imporancia da divida pars, corn a fazonda estadoal. Do
mode analog,) so precodera em re1çAo aos officaes quo fal.
locerom no hospital e nA tiverem failia.

Art. 593. 0 fardamorit) cu qualquor ontro objooto dci-
xado em abandono pot , t1sertorcs, sera egualmonto vondido,
i nAb for procurado polo done doritro do praso do 6 mezos,

sondo, porm, o preducto da venda, rocoihido aos cofros do
Estado.



Art. 594. No flin do cacla s 1' 0 	 0	 dO
1ata1ho nomoark ama commiso c rc's riimhr. Ft q!iaI
farã parto o fiscal, para exarninar a es'riptnracio do todos
os livros do carga o doscari. o a mosrna comrnissão vori
flcará corn o major oscrapitlo si as altoracdes do entrada o
sahida ostäo feitas em rora o dovidamonte Iogalizadas.

Art. 595. Para o fnneral ds oftici1os quo rno"rerem
em ost9do do pobrezu. conorroriL o Estado corn a qrnntia
do 100.000 e para o das praas do pret corn a do 30000.

Art. 596. As pracs no exereici do suns foncoös so
portarào sompro con a nocOssaria prnenia 0 molaragdo
tratando a totlos corn dolica4oza o civllidad.

Paragrapho nriico. A prodoncia e rnodoraAo acirna ro-
commondalas não oxcinorn do moo a1nm a enorgia qne
so dove empregar em caso do rsistncia per occasifto do
prisT0 on do qualqerontro service policial.

Art. 597. OR dostacamentos determnarVos po anctori
dade soporior nA pdero ser retirados som andiencia da
mosma suictoridado.

Art. 598. 0 director das ban Us do music% da Brigada,
qoando fô ptsano, terâ as hnras do tonnto e os seas von-
cimentos serAn iDaizos vein Soc'-taria das Finança. a vista
do attstsdo firmado poles comu,an4anto q do p hatalböos.

Art. 599. As bandas do masica osti sojitas a disci-
plina da I . cempanhia do rospoctivo batalhAo, a cajo estado
manor pertoncern.

Art. 600. A16m dos mn g icos dotorminados per lei, PC.
derãe as bandas tir o numoro do apprendizes que o director
•jnlgar convenient,-do accordo corn o commandanto do ba-
talhAo.

Paragrapho onico. Para apprendizos do mosica poOrAo
veriflcarraoa, indopendeotomente das exigenias do § l.
do art. 32, individuos corn a necossaria vocare, qee to.
nham polo msnos 15 annos do olado o a nocessaria robastoz
physica o satisfacarn as condio do art. 33.

Art. 601. A q tahcflns (ho diffrritos poço do arma.
monto, equipamonte. arreamento, insignias o ontro g ohio.
ctns para os batalhôs da B'lgsda, born come as do distri.
haieos do frdamonto pracas vA rl onnoxs a esto regn-
Jamento o no do 24 do jneiro do 1903.

Art. 602. Os bata1h5e da Brigada. indopoodontementO
do auctrizaeo prévia da 8ocrtaria do Interior, podorao
dospendor mena1mont, aprosontaudo doois as rpoctivs
conts pa"a pgamonto, a quantia do corn mil rés corn 0
assoio e hygiene dos qnartsls C corn servios do seoranca
dos preios, quando foram do prepriedado do Etado.

Art. 603. Os commandantos dos destacarnontos policias
quo so compazorom do nomoro do praçao snporior a 60, roce-
bcro na ostaco focal local a qinntia do 8S')00 mononlrneato
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para a compra do artigos do opodientO e e011os Para a oxpO-
di.o da corrospondoncia official, fleando disponSaOS da
apresontico do contas do dispcnclio dessa qoantia.

Paras'rahD onion. ACO destacaflieltOs compostos do pra-
as em numoro inferior a 60 ter& para as mosmos fins abe-

nada motado daquolla qusntia.
Art. 601. 0 ns1onIr 	 do cavailri(. bn comb o ha-

ta1ho frnoeor1 50 PreS(IbbtO (l) Eutaci', mo
do Estalo e ao4 prsi toitel da Ca'nra 0 do Sna1o, quiatido
em trabalhoo ostas corpoac6O. tant%s ordOnaflc%5 qmintas
forom noceomarias. 0 Prosidonte da RolacAo tern direito a
ama ordenana.

Art. 605. Ao Crnrnan%nte Gmal compote dons or-
dooancas, sonlo jirna do cavallaria o outra do inf4nteria.

Art. 606. Os commandintoi dos batalhöOs 1I4c*0a 0 aju•
dantes tern 4jeito a ama ordenanca.

Art. 607. Ao chafe do Policia roro prstads duas on
ms.io confo"mo a nosiiad0 do servico, 0 is
anetorilales policinos da canital so poiera dar ama.

A.rt. 608. ji anctoricladoc p1ci'%0 fó ra da Capital so
to'Ao orIonanoas quiavlo a fora 1-)cu! for mtior do 15
pracas.Art. 609. As fiin5o1 do medico di R-lvada são in-
comi)ativoi g corn qul3eSq1o' otras no prêviatas neste re-
gulamonto.

Art. 610. 0 official on artea qie * sea perlUo fur sub
mottilo a consoiho para jutiflao . Re. no so' pT' iso nri-
vado de sna libr1a4e. nom DOrdorfL voncirnrnte algam,
mmirião deois do coniotnoalo em ultima instancia
do priso; 4ovorb duiranto o proousO, fazor os sorvicos quo
Iho compotirem.

Art. 611. 0 proonto reru1amOntO ontrark em vigor
dese a data do son pablienorto.

Art. 612. ROvoam-so as diuposicOes em contrario.

Scr0tarin do Interior, em Boils H,rizo!ltO, 14 do outmi-
bro do 1909.

Estevão Leie de Mctgalhães Pint.
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DECRETO N. 2.657 - DE 14 DE OUTUBRO DE 1909

Approva Os formularios pars os processos do conseiho de disciplina
investigacao e julgamento da Brigada Policial

0 Presidento do Estado do Minas Goraeo, usando da
attribuiço quo ihe confere o art. 57, n. 1 da Constitniçäo,
resolve approvr os formularios para os processos do con
soiho do disoiplina, invostigaöes e julgamento da Brigada
Policial.

Palaclo da Presidoncia do Estado do Minas Gerais, em
Bello Horizonte, 14 do oatnbro do 1909.

WENCESLAU Buz PREIaA GoMs.

Eatevão Leite de Magalhdes Pinto.

Formularios a quo se refere o (icc. n. 2.69,
de 14 de outuibro (le 4909

CONSELHO DE DISCIPLINA PARA VEBJFICAE 0 MAU PROCEDIMENTO
DOS OFFICIARS INFERIORES

Quartel do .... Bata1ho da Brigada Policial do Minas.
Procosso do conselhs do disciplina, feito, aiim do voruficar

o man procothmontO on a ivaptii5.o notoria para desempe.
nho do Sons dovores, do quo é accusado F... (posto e Rome)
da ... companhia (I).

TERMO DE AuTUAqAO

Aos ... dias do znoz do .... do anno do. .. na sala dos
conseihos do quirtel do ... BaalhAo reunin-so o consoiho
do disciplina, ccmposto dos (nomOs e postos), afim d3 vert1-
car o man proceclirnonto on inaptiIão notcHia pra o des.
empenho do sus dverts. di quo é accusado F... (posto e
nomo) da ... cornpanhia. F. para coistsr, so Iuvren o pro.
seutc termo, quo on F. 	 (rn e p , LO) crc' cvi c assignc.

F... (nomo o pot,.

(1) Formaro estes dizerpq o roato dos autos ou foiha
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Depois  da autuacão so jantam os s?gnintOS docn'flOfl
tos

1.0 NomoaGaO do conseiho; (I)
?. Rul do testemunhas (nunca monos do tros nom mais

da sete)
3° COTtidO do assentamontos do accusado
4.0 Os documentos quo existirem no archive, copia do

ordons rogimontacs, etc., que concorram parR comprovar a
inhabilidado on man eomportamt!ntO do accusado.

Teriflo do inquirLcO das testemunhas daaecUsacaO

H logo no mesmo dia, mez o anno e no logar declarado
no termo do antuaçso, foram presentee F.. .F.. .F... (no.
mes e pcstos) testemunhas da accusacAO, quo pasaram a
ser inquoridas ccOjvRfl3OfltO, come abaixo vao especifi
cado. E, para constar, 1avronS0 o presento tomb, quo on
F... (nome e posto do official monos gradnado oil mais mo-
demo), esorovi o assigno.

F... (Rome e posto).
1. testeniunha.

F... (nome, edado. natnralldade, estado, prac a do... coin-
panhia), prometten dizer a verdadO do quo sonbesse o Iho
fosse perguntado: acs costumes nada disse.

Sondo-lhO perguntado (fazomso todas as pergilntas no-
cesearias para o eic1arectnientO da verdade. Estas pergun-
tas e rospostas sr5.o transcriptas circumtanciad5meDt0).

E nada mais disse nom the foi perguntado; a sondo-Iho
lido o son depoimento, o ratuficon per achal-o conformo e o
assignon corn F... (posto a nome) intorrogante. E en F...
(posto e nome) o escrovi.

F... (posto a nomO) interroganto.
F... (testOmuflha).

Asoim so precede corn as outras teatemunhas. Qaando
a tostomunha nfto sonbor br nern oscrovor forse-6, disso
declaracAo no termo a assignart aignern por ella.

Tomados os depoimontcs das denials tostennha9, farrn
ae4 o intorrogatOriO do accosado, la yrande-so o sogninto
termo:

(1) Esta nomeacSo seth nos seguintes termos:
Quartel do ... Batalh5o da Brigada Policial de Minas, ... do...

do....Tendo F... (Dome e posto) da... companhia do batalhco do men
commando mostrado notoria incapacidade para o desempenho de
suas funcçeS especiaes on marsifestado irregular compolrtanrlento,
pro isso quo (exposicdO do lodos vs motivos da accusacdo).



TERMO DO INTERR06A1u1i L' AUCk

Aos...dias do rnoz do ... do anno do..., DR sala do con•
solbos desto quarto), copareccu o accusado F,.. (acme 0
praça) o F... (nomo o posto), intorroganto quo Ihe fez a
segnintes perguntas.

Seu nome, na€uralidade edade, eatado, praça, comanhia
e corpo.

Responden chamar-so F... ser natural do... ter do eda-
do... (solteiro, casado on viuvo) e (praça) do coinanhia do
(corpo).

eguom-so todas as porgunias necessarias para ccnfron'
tar a accuaçAo, e essas perguntas o rspostas sorao todas
ecriptas).

E nada mais disso nem Iho fol perguntado, 0 sendoiho
lido o sea Interrogatorio o ratiflcou per achalo contoi me
e assignon corn F... (posto o acme), interrogante. E (U
F... (nome e josto) o escre'vi.

Ir .. (nome o posto), interroganto.,
F... aocosado.

TERO DE ENCERRAMENTO

No mesmo di p , ixez e anno o Jogsr eccla y ado, terdc-se
teiminado o interrcgalorio do accusado F... (acme 0 josto)
ju!gandc-ro o conseiho do discipliaa habflitado paia dar 0
sea ju1gaonto sobro o obiocto do accusaçäo, mandoil quo
se oncerrase o proeso. E, para ccnstar lavioi o pres(ntO
termo quo cc. F... (nomne e posto), ecrevi e asigno.

F... (nome e posto).

RENTENçA

0 consetho do disciplina, Undo em vista o officio do
Ile... o dccumento do its. o fis... o depoimento dos teste-
munhas do fis... o o interrcgatcriO do fis.... considerando
quo os documontos provam decIa c-re o quo cues proam),
considorando quo os dcpoimcntos dos testemunbas do fis...
a fla... provam (declare-se o quo dies provam) o quo todo
so acha corroborado pelo interxogatorio do accusado; reco-
nhocendo por cates factos o man comportamento do accu-
sado F... (on a sus incapaddade noToria) joJga cnarnmo
monte (Cu pr maioia ec votes) quo a accusaçao t8tâ pie-
name ate pre'vsda o qao o accurade F. . (acme o praca)
pAo pOdo por Sea man c 	 cr1anD€ntO (oU pela saa incapa-
pidado notorla) oxercer as funççdcs do posu q.e 	 n, e.

gundo odipostono art... §... do regolamonto diaciplinar;
c sogundo o disposto no art., do mosmo regnamento re
movta-s0 este processo pel.:M tramitos legacs ao commando
geral, par rosoIv" como Ihci colopete.

Sala dos sossOos dos coneIhos, no quartol do... Batalhäo
da Brigada Policial do Minsa, aos... do... do... 19...

F... nome e posto), presidonto.
F .. 	 idem 	 ), interrogantO.

( 	 idem	 ),
F,.. ( 	 iicm	 ),
F... ( 	 idom 	 ),

No caso do str j ulgada a accusaco nAo provada, a
scntenca sorb, ccmu acima, té a palavra reconhecendo, so-
guindo-so o mnis no toor seguinto:

quo n accusado F... (n ore a praca) nfto torn man
comportamonto (u Lao é thcapz do desemponho dos seas
dovores) asrim juJga unsnimomento (on per maioria do
votos) quo a accusacio nAo estâ provada o quo o accusado
F... (nomo o praca) no podo ,or privado das funcçöes do
posto quo oxerco.

Sala das serses, etc.

Consciho de InvestigaçãO

dello Horizonto (on o logar ondo for)
19....

iLdiciSdo F. . (oii—Indici5d(S F... F..., eta.)

A UTUAAO

Aes.. dias do mcz do... do 4nno do... nosta cidade do
Hello Horizonte (on o logar on4O for), me foi ontregco polo
F... (posto e nome) na qualidado do juiz presidonto, o offi-
cio sob n... do... do... do anno do... 40 (dosigna-se a
auctoridade) convocando osto consoiho o seguido do. parto...
(on do inquerito, quoixl, donnucia) C mais pocas o doca-
mentos quo adeantti vo juntos; do quo lavro esto auto. Be,
F... (posto e noIre) juiz mais Wodorno, servindo do oscri-
vão, quo oscrevi o asignc.

F.. (posto e name) jniz, 8ervindo do oscrivAo (1 5, l
17 o 18).

AUTO D14 FORMAO DA CULPA

Aos... dias do mezdo... do anno do... nesta cidadedo
Hello dorizontt (on logar onde for), no... (local da rouniäo),
tcndo so rcunio o conseiha do inveStigaco compoato de
Ac.. (poSto e acme), do F...(posto C Dome) edo F...(poato
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o name), como .juizos, presidento, intorroganto coscriväo, o
qual conseiho fol convocado polo F... (posto e nome corn
designacao da auctoridado) para proceder a formaçao da
colpa no facto do haver... (mencionase em resumo o facto
sobre quo versar a investigacao corn indicaçäo nominal das
pessoas quo nello figerarom, quer corno offonsores, quor
como offendidos, agentes on pacientos), come tudo consta
.das pocas c documentos prosontes so dito consoiho o anne-
xes sos officios da mencionada auctoridado, de... do... do
anno do... quo adeante vAo juntos, Was par mirn F... (posto
o name), juiz mais moderno, sorvindo do escrivão. 0 dOpois
do tudo oon'vanientemento oxarninado polo conselho, doter-
rninou o sea prosidonto quo lossem notificadas as tostemunhas
para comparocerom na primeira rouniuo, quo torâ logar
no dia... as... horas da manhã, do mez do... ; do quo para
constar lavrou-so esto auto. Hu, F... (posto e nomo), jiuz
mais moderno, earvindo do oscrivão, quo 0 oscrovi a as-
signo.

F... (posto 0 name), juiz, sorvindo do oscrivo.

OFFICIO DE CONVOCAQAO DOS CONSELHOS DE INVESTIGAQAO EM
CanAL

RoparticAo !o... (ccmrnando on quo for, corn dosigna
cAb do logar)... do... do...

Ao sr. F... (posto e name do presid onto).
Chogando ao men conhecimento (on chegando ao conho-

cimento do...) em virtudo do inquezito policial militar (si
houvor) constantes dos autos inclusos (on em virtude da
parto, queixa on dononcia inclusa e mais docomentos, quo...
(refora•s8 o facto em questAo) e convindo, a born da jnstiqa
verjficar-so a crin,inalidade do mesmo facto, born como quaos
OS Sons auctores o cumplices, nomeio•vos pars na qualidado
do presidento, corn os juizos F... (posto e nome) o F...
(posto o name), a quern darois scioncia, constituirdes o con,
solho do invostigaçAo quo tern do proceder a forn,acA o da
culpa contra o indiciado F... (cu—contra as indiciadosF...
o F ... ).

Pars testomunhas do processo, sern projuizo do otras
mais quo o conseiho resolva ouvir, no sentido do meihor
esciaracer-se,indico-vos F... (nome o proesào) F... (nomo
e profissAo) a F... (norno a prossAo).

Sande o fraternidade.

F... (nome a posto corn designaqAo da auctoridade quo
convocar o consaiho).
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OFFICIO DE CONVOCAçAO DO CONSELHO DE INVESTIGAcXO PAA
0 CASO DE DESERQO DE OFFICIAL

Ropartigo do... (commando, on o quo fOr, corn dosigna.
o do logar) do... do...

AO Sr. F... (nomo e posto do prosidento do consoiho),
Constando me, a vista dos docamontos a osto annoxos,

quo o F... (poato, dosignacAo do corpo on classo e name do
indiciado) deixou do compareCer ao sorvico dosdo o dia...
do mez do... do..., em consoquonola do quo foi doolarado
ausento em ordom do dia do... do... do... e em aeguida
chamado per editaes publicados nos jornacs deSts... (on
quo foram aflixadas nos logares publicos) a porqao nAo so
tOnha aprosontado ate otn data o so finalizasse em... do...
do... o Inez do ospera marcado (on as dois mazes do espora
marcados) no art. 1.0 da id, de 26 do maio do 1835,) nomoio
yes para na quali!ade do presidente, corn os juizei F..
(posto a name) e F... (paste a nomo), a quom dareis sciencia,
constituirdes o conseiho do invostigaçAo quo torn do procodor
A formacao da culpa contra o referido official.

Para testemunhas do procosso, sem projuizo do outras
rnais quo o consollio rosolva onvir, no sentido do molhor
osciarecor so, indico-vos F... (name a profissAo), F... (nomo
o profissAo) a F... (name a profiesao).

Sande o fratornidade.
F... (nomO a poato corn dosignaço da auotoridado quo

convocar o conseiho).

N0TIFICAqAO DR TESTEMUNHAS

Sala do conseiho de investigaçao (indica .so 0 logar)
do.. do....

Ao Br. F.,. (posto a nomo).
Notifico.vos, corn a dovida vonia, quo o consoiho do in.

vestigaçao do quo son prosidonto, resolven lnquirir•vos
come tistomunha do procosso a quo respondo F... (on a
quo respondern F ... 0 F ... ), marcando o dia... do rnez do...
ao anno do... As... horas da manhA, para comparocerdes
porante o mesmo consoiho, quo so reunirA no... (designa-so
o Ieg',r da ronniAo).

Sande a fraternidade.
F... (nome o posto), prosidente.
Sala do consoiho do investigafto (indlca .so o logar)...

do... do...
Ao Sr. F...
Notifico-vos quo o consoiho do investigaAo do quo son

prasidonte, resolven inquirir .vos como tostemunha do pro-
D. M.-36
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00080 a quo rospnde F... (on a q pdum F. .),
marcando o dia... do moz tie.., do aaiio do... at... lloras
da manh, para comparccores poranto o mosmo conseiho,
quo so reunira no... (deslgna-so o logar da runiAo).

Sande o frattrnidadO.
F... (nomo e poto), prosidente.
SmIA do consoiho &3 invostigaco (inllcaso o 1ogr).,.

do... do...
Ao or. F... (eom)nandntO, on o quo for, anctoridado

civil on militar).
Tondo o consciho do lnvestigacao, do quo san presithrnto

doiignado o dia... do moz do... do anno do... as... horas
da manhi no... (nd.ica-so o logar) para inquirir a testo
niunha F... (on as tostemunhas F... o F..), quo servo,
(on quo servem) sob o vcsso imcediato commando, (odminis.
traçAo onurtHdicVao), solicito-vos as prvidoncias nocossa

do qnrias, afim comparoca a dita testornunha (on corn-
parocarn as ditds testornuuha) perante ose moamo conso.
llio no reforido dla o liora.

Sande o frator.ndade.
F... (nomo a posto) prosidonto.

CERTIDAO DE XWTIF1CAqAO

Certilico quo polo presidonte do conroiho foram notifi.
cadas as tustewunhas F... 0 F..., cm officio dosta data, aIIm
do comparecerem perante esto mesmo consoiho no dia...
as... horsa (designa.se 0 logar); 0 para consar passoi a
prosente.

Cidads do Bl10 Horizonte (on o logar ondo fOr)...
do... do...

F... (posto o name), jiz escrivfto.
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Aos... dig s do maz do... doanno do... nesta cidado do
Bello Horizonte (on o logar ondo fOr) no... (local da rouniao),
roonido o consciho do envostlgacAo, o son prosidonto apro.
soutcu o officio do... (dosigna-so a auctoridado quo tiver
mandado o officio), 0 quo adoante vat juito, do nomoagAo
do jniz F... (poto o nomo), em substituiçao do F... (posto
o nomo) quo... (so acha enter rio, on tscnsou . se por suspoito,
on foi dado snpcito) sondo em seguida lidao por mim juiz
modorno, srvindo do ercrvo, as pecas do proceeso ao jiiiz
rocom-nomeado, do quo ticon oste born intoirado. E pars,
constar lavron-se osto termo, quo on F... (posto a name),
jiilz mais modorno, aervindo do oscriväo, oscrovi.

E nao sondo Dossivol o conseiho prosegnir cm sons trarn
baihos, visto... (mencionase o inotivo), (01 susponsa ; sos.
oAo, marcando o prosidento o dia... do moz do.., as...
horas, pa pa nova renniäo; do quo pars constar lavronso
estO termo, quo on F.. juiz mais modorno, sorvizujo do
oecriv.o, dscrovi.

INQUIRIA0 DE TESTEMUNJIAS

Aos... digs do moz do... do anno do,.. nesta cidado
do Bello Horizonto (on o logar ondo fOr) no... (local da re
unio) ronnido oath consciho do investigacão a dando-so an.
daento ao processo do formaco da oulpa, contra o indiciado
F... (on contra as indiciados F..., 0 F ... ), achando .sc pro.
santes as tostomunlias F..., F... n F..., aberta a sessAo,
passon 0 juiz interroganto a inquiril-as cada uma por sua
vez, na forms quo so segue; do quo pars constar Javron-so
esto termo, quo on F... (posto o nome) jnlz mals Mader no
sorvindo do escrlvo, escre'i.

,a TESTEMUNHA
OFFiCIO DE 8UB8T1TUIQAO DIC JUIZES

RopartiQilo do... (commando on quo 16r, (cm duigna
çAo do logar)... do.. • do...

Ao tr. F... (josto a ncmo do presidenlo do consoiho do
invostigacAo).

Acliando-so impedido do rorvir coma jniz, no conseiho
do investigaçAo, a quo respendo F... e do quo sois presi.
dento, o F... (posto 0 nome), em conseqoencia do... (mencio.
na-se o Uo), LCM00 pra iubstituilo o F... (posto 0
no me) a qum taris Eci(ncia para es fins convcnientrr.

Sande e fraternidade.
F... (narre a joso corn designaçAo da iucloridade qce
oou 0 nsolho)

F... (nome, nataralidade, edade, ostado, profissAo, rosi.
donto), 508 costumes cisse nada (on doclaron ser parento
em... grau, amigo on intmigo, ate), testemonha quo sob corn
promisso legal (on juramento) affirmon dizor a verdado do
quo sonbesse a Iho foso porguntado. E sondo inquirida
sabre o facto constanto do auto Ca formaçao da culpa o mais
pocas da accusaçäo?

Respondon quo sbia par ter visto (cu quo sabia par
ouvir dizer), quo... (refrre-ro todo qoanto a testemnnh
disser).

Sendolho mais perguntado?...
RespondoQ quo...
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(E assim per doanto, fazondo-so as p(vguts con-
sidoradas nocessariaij Para o descobrimonto da vorado, 8cm
omissäo da mcrnor particularidade). E nata mais disso nom
ihe foi perguntado; polo quo so den por findo o presonte
depoimento, quo, deo&s do ihe ser lido e o achar confoime,
assigna (on assigna F... per ella tostcmunha,por n.o saber
escrover on ni podor assignar, sendo lido porante ambos
o mesmo dopoimonto) corn o juz intorrogante. E en, F...
(posto 0 Dome), jniz mais modorno, sorvrndo do ocriväo,
quo escrovi e assigno:

F... (rubrioa do presidente do consolh().
F... (assiguatura do juiz interrogante).
F... (assignatura do juiz Oscriviio).
F... (assignatura da testernunlia).

2. 8 TESTEiUNHA

F................................................. '0 .......

3& testomunha
F...

AUTO DE ACArtEAçAO

Aos... diao do mez do... do anno do... nosta ci'ado do
Bello Horizonte (on o logar ondo for), no... local da rouniAo)
reunido cste consclho do invt. ahi presontes as testo.
munha F... o F..., polo juiz interrogante foram inquiridas
sobre a civorgoncia n tada em sous depoimontos, am do quo
Os explicasBern debaixo do compromisso (oujoramento presta-
do. E depois do lidos perante cilas as depc:imontos referidos,
pela testemunha F. . foi dito quo... etc., e pola tosto
munhas F... tambem foi dito quo... etc. E nada mais dis.
scram fern iheB foi pergontado; polo quo den-so per tlndo a
presonto auto do acaroaçao, quo depcis do lido o achado
confrme , assignam on assigna F... pela testemunha F..,
per näo saber icr on nio poder assignar, eno lido per-ante
ambos 0 mesmo auto), corn o juiz interrogante. E en F...
(posto e nome), juiz mais moderno sorvindo do escrivo,
quo escrivi e assigno.

F... (rubrica do presidento do cansciho)
F... (assignatura do juiz intorrogante)
F.,. (assignatura do juiz esorivo)
F...

(assignatura ds testemunliss)
F...
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E porque näo pedesse o conseiho proseguir em sons tra.
balho, visto (deelara-so o motivo) suspendeu-SO a sosäc,
designando o prosidente o tha... as... horas, Para nova
reuniäo 0 do quo Para constar lavroa-so esto termo, quo
on F... jaiz mais rnodornc, scrvrndo do oscrivAo, esc0vi.

NAo havendo mais testomunha do accusaco a inqui-
rir-so, a chando-se o conseiho sufdciontornento osclarocido
corn as quo depuzoram, a mais provas, resolveu quo fosse
intorrogado o indiciado, sendo pelo prosidente suspensa a
sossao o dosignado o dia... as... horas Para o comDarOCi
monto do mesmo indiciado no... (indicase o logar) feita a
cornptonto intirnacão per moio do mandaclo; do quo Para
constar lavrou-so osto termo, quo on, F... (posto o nomo)
jniz mais modorno, servindo do oscriuäo, esorovi.

MANDADO DE INTIMAQAO DO INDICIADO

Eu F. (posto a Dome) na qoalidade do presidonto do
consoiho de investigaçao a quo responde F... (mando a qua!-
quor official do posto egual ao indiciado (on inferior, si 0
indiciado for praca do pret), a quem este for aprosontado,
quo intime o j referido indiciado no logar em quo o encon-
trar, afirn do no dia... do mez do... do... as... horas...
no... (indica-se o logar), comparocer perante este conse-
iho o sar interrogado, sob pena do rovolia, aIm das mais
em quo possa incorror. Ea F... (posto e Dome), jniz mais
modorno, servindo do oscriväo, oscrovi em duplicata este
mandado, quo vae assignado polo prosident3 do consclho.

Bello Horizonte, (on logar ondo for)... do... do...
F... (nomo e posto), prosidente.
Sala do conseiho do investigacAo (logar ).... do....

do....
Ao sr. F... (posto o nomo da auctoridado sob cujas

ordons iinmodiatas servir o indiciado, on do logar ondo osto
so achar).

Ronottondovos, em duplicata, o inciuso mandadoldo
intiraacflo expedido polo consolho do investi gaQrLo a quo foi
submottido o indiciado F... (Dome o posto etc.), poqo-vos, a
bm th ustits, quo o mandois cumprir na conformidado do
son tLo', dovoIvonda-s-ma urn dos mesmos mandadcs corn
a declaraclso do —actonto - oscripta polo indiciado c corti.
däo da rospoctiva entrega passada polo official encartogdo
da incimncao.

Saude e fraternidado.
F... (nomo o posto), presidonte.
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Cortiflco qno del oumprirnento ao prosonto mandado d
quo ticoa—scionte—o indiciado F.., conformo sus doclaraQAo
esoripta no mosmo mandao; do quo passoi osta cortidão.

Bello Horizonte (on o logar ondo for).., do... do....F... (name o posto), oncarrogaIo da intirnaçao.
Cortifico quo doi curnprimoto ao presonto mandado, do

cujo tOor fico—jonto. o Indiciado..., coriforme 0 tosS
temunho do F... o F..., abaixo assignados, visto não sbor
(nfto quorer on podor) o mosio inrliciado fazor compoton.
to doclaração par osoripto; do quo pmoi osta oertidAo.

Bello Horizonte (00 0 logar on1e fOr.., do... do...
F... (nomo o posto), oncarrogado da intimação.

(assignatura due toatornunhas

Aos... dias do moz do.., do anno do... nesta cidado
do Bello Horizonte (on logar ondofôr) no... (local da ron
nião). rennido esto consolbo do investigacAo a aborts,a sos
sao, foi aprosontada a oortidAo do intimaçäo do indiciado F...
aiim do oomparocer poranto o moatno consolho a sor inter.
rogado na conforrnjdado do mandato rospootivo, quo corn a
dita oertidão rotro foam juntos; do quo para constar Javron
so osto toro, quo on F... (posto o name), jaiz mats mo•
demo, servindo do esorivAc, oscrevi.

E logo ordonon a prosidnto do consoiho quo so proco
deso ao intorrogatorio na fOrma quo so soguo.

INTERROGATORIO

Porguntando qua] son nome, naturalidade, Made, film.
ado, estado, praça o corpo a quo pertenco?

Rospondon chamar-so... natural.., corn... annos do
Made. fliho do.. soltoiro (oasado on viuvo) sor praga do...
(indica-se a data ) a portoncor ao... do infantaria (on es.
quadrAo do cavallaria).

Perguntado o quo torn a dizor acarca da aocusação quo
iho e erguida, constanto dos dopoirnontos do testomunhas,
poças a documontos quo foram Iido?

Rosponttou quo... (rofero-so tdo quanto dissor o inter.
rogado).

Porguntaclo so torn faetos a allegar, vorbalinonto on por
oscrioto, provas quo jetiquom a ma innoconcla?

Respondon quo' podo prso para aproentar sua dofesa
osripta o testotunnhss para eomproval-a (o n quo nonhuna
allogção do dofosa tern quo acrcscci4tar as produzidas nesie
interrogatorio).

E come mais nada roepondeso, nom iho fso p'rg'in.
tado, deu.so per fade o iatoLrogatJLo, quo, dapois du lii a

achado coriforme, vao rubrical polo jaiz uresidente, a
aignado polo jnz interroganto a polo indiciado (on pot' dnas
testomunhas, visto ni.o saber, não podor on nao quoror o
sndiiado assignar) commigo F... (postO a name), juiz mats
modorno, sorviodo do esorivão, quo oscreVi.

F... (rubrica do prosidonte),
F... assignatura do jaiz intorroganto),
F... (amsignatura do jndjojàdo),
S F ... (assignatciras das tosteniunhas polo indiciado).

F... (as^ig iaatarA do jnlz OscriV-o).
B Mo podondo a coriseiho continflar em sons trablhO

em eonsegfloruiia do pr'so do... conoOi(lO ao indictado Para
apreeentaeão do sea dofasa aecripta e t'stomanhas, o presi-
dente suependou a sessao, mraando nova ronnlo para o
dia... he... hora; do quo para constar lavrou so OW tar'
mo, quo on F... (posto a name), jnlz mais medomno, sorvindo
do escrivão, o oscrevi.

ApREsNTAc!o DR D5FE& ESCRIPTIt R rzsTz.iUNflAS SURE
ESTA

Ao... dies do mez do... do anno do... nesta cidade do
Bello Horizonte (on o logar onde fOr), no... (local da ron-
nião) roinido este conseiho, polo idiciado foi aprosentada sua
dofosa esoripta corn Os documentOs (so bouvor), a saber...
(dosignam os docornontos), quo tudo adoanto vao junto; do
quo para constar lavrou so oste tormo, quo on F... (posto
o nomo), juiz male modorn°, sorvindo do oscriväO, escrevi.

E logo, soodo prasontos as ttemunhsS do indiiado, pse'
sarain a see inqnirl4ae polo joh interrogante '

do accordo corn
as quceitos polo mosmo indiciado propostos, na forma quo so
segu do quo ptra constar avrou-so osto tormo, quo en
P... (posto a nomo) jniz mais modotno servindo, do osotiAO,

oscrevi.
i. testemunha.

F....................... ................................

?. testemunha

F........................ .................. .............

3. tcstQmunh4
F... ........... . ................................. ......

I.
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Aos...dia do rnez do • do anno me foi en-
trogne polo prosidonto do consoiho o documonto (on me fo.
ram entregues os doonmontos (designando-se a ospocie 0 on-
gem) quo adoanto juntoi a estos autos; do quo para constar
lavrou-so oste termo, quo en F... (posto o nomo), mhz mais
moderno, servindo do escrivAo, Oscrovi

No havendo mais nada a tratar-so, qnor por parto da
accusaçao, quor por parte da defesa, doclaron o presidento
do conselho quo, coneluidas assim todas as diligoncias o
observadas as formalidados substanciaes do procosso, doviam
os juizos, a comoçar do mais modorno, proforir os sons votos
sobro a pronuncia on nAo pronnncia do individno, docldin.
do-so por unanimidado (on maloria) do votos quo havia base
para apronuncia, achandose o indichadoincurso no art....
da lei .... (ou quo não havia base para a pronuncia do mdi-
ciado a vista dos autos). E porquo assim foi decidido, pas.
sei a escrover o despacho do pronuncia (on do nao pronun-
cia), na fOrrna quo so soguo, afim do sor assignado per todos
Os joizes do consoiho; do quo para constar Javron-so esto
tormo, quo on F.... (posto o nomo), juiz mais modorno
servindo do escrivAo, Oscrovi.

DESPACXO DE PRONUNCIA

Vistos os autos, etc. Existindo vohoentos indicios do
quo F... .no dia .... comrnetteu.... (narra-so o facto cnimi.
noso)o consoiho do investigacopor unanimidado(ou maionia)
do votes o pronnncia incurso no art... da loi.. .(cita-so a lei)
e o sujoita a prisao e julgamonto em consolho do guerra,
dovendo sexy expodido o competento mandado, salvo o direi-
to do menagom. Soguom ostos autos romottidos a auctori-
dade competonto par os fine convenientos.

B011o Horizonte (on logar ondo for).. .do.....do....
F .... (nomo 0 posto), joiz presionto.
F... .(nomo 0 posto), juiz intorroante.
F .... (nome o posto), juiz oscrivo.

DESPACHO DE NAO PRONUNCIA

Vistos os autos, etc. JuJga o conseiho do investigçio
improcoonto a aocusaçao arguida ao indiciado F...., po t., .quanto (dovorão sor produzidas as razöos de convico da
inoulpabilidade do indiciado).
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Sojam, entrotanto. rernottidos estos autos ao F.. (posto
o norne corn designaco da aucto pidato quo convocon o con-
seiho) para os fins do quo tratam os arts. 28—lottra 0 - 0 2
do Regal. Proc. Crim. Militar do......

Cidado do Bello Horizonte (on logar ondo fOr).. .do.....
do....

F... .(nome o posto), jniz prosidonto.
F... .(nome o posto),juiz intorrogintO.
F.... (norno o posto), juiz escrlv&o.

CERTIDAO DE ExPEDIçAO DE MANDADO

Cortifico quo nosta data expodin-se mandado do prisao
contra o rOo F... .(no= etc.) em virtudo do despacho do
pronnncia retro, do quo para constar passei a prosento cor.
Mo.

Cidado deBelto Horizonte (on logar ondo for).., do.....
do.

F .... (nomoo p040) juiz oscrivAo.

ENCERRAMENTO

Nada maishavondo a'tratar-so, den ocons1ho per finclo,
os sons trabalhos, par fazor remesa destes autos I anton -
dade compotento; do quo para constar IavrousO esto tormo,
quo on F .... (posto e nomo), juiz mais modorno, sorvindo do
escrivao, esorovi.

MI,NDADO DE,PRISAO

En F. .. .(posto 0 nm0), na qalidado do prosidonte do
conseiho do invostlgaQäo a quo fol submottido F... mando
quo osto, per força do dospach . e pronnncia proferido polo
mesmo conseiho, sja conSoVad) preso, atlm do responder a
consolho do julgamonto, na confo?midado do rbenido dos-
pacho do toôr soguirito: (transorev3 so o despacho do pro-
nnncia).

Cidade daBolto2HorizoutO (on a legar onIo for).., do

F .... (uo1e e ,posto), pr3siiento do consoiho.
SaIadoconso1hode invest gac 3 (logan) do.. . . do....
Ao Sr. F... .(post enomo corn a deignacao da anctori

dale quo convocou 0 cono1ho.
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Romettendo-vos as autos inciusos corn o mandado d
prisas expdido contra o réo F..., poo pie prDviddneiOls no
sentido do ser cumpriclo o mesmo mandado, quo devork sor
eatregue as dito réo para as devi ,los tins.

Saute e fraternidado.
F .... (nomo e posts) prosiicnte do consoiho.
Sala do consoiho do Invostigacfto (logar) do.... do....
Ao Sr. F .... (posto o name corn dosignacfto da anctori

dade quo convocou o consoiho).
Romotto.vos as autos incliisos do procsso a quo foi sob.

mettido F,.. .nosto conseiho, oflm dm deoldirio na ontor.
midade do disposto nos arts. 28, lottra b, o 121 do Rogula.
monto Proc. Crim. Muitar do 16 do juiho do 1895, sobro o
despacho do no pronuncla profarito peo Nesmo consciho.

Sande o fraternldado.
F. ... (name e posto), prasicl9nto do COfl8ClhO.

DESER(OES DE PRA(AS DE PRET

Cldade do Bello Horizonte (on logar osdo Afôr).
19...
Bats lhäo

Termo do ver1flouao1e qua1h1cao do desorc.o o mais
pocas annexas.

Accusado F... soliado n... da... companhia.
Cidado do Boils Horizonte (on o iogar onto fOr).
Qoartol do... batalhäo cm... do... do 19...

companLii
Sr. ... (posto) commandants.
Tondo o soldado n.... desta i'rihiu F... (altado a

rovista do..., o come so completassem hojo as vinte a
qutro horas do ansoncia, reqiiisito-vas dons offlciaes para
asslstirom ao inventarlo dos objoctos deixados polo mesmo
soldado.

Sande o fratornilade.
F... (posto o name), commandants da comianhia.
Cidads do Bello Hrizonto (on Jogar onto for).
Quartol do... batalhão om...de...de 19...

.. compsnhia
Invontarlo dos objcctos d eixados polo sr1cialo F.. • n,..

destA companhia, foito plo scamundante da msma. corn
assistancia das testnrnijhas F.... (posto e Dome) e F....
(posts a name) indicadas polo eomrnarslante do corps, abj'
xo assignadas.

11

Fardamento no 'c-oncido.

(mencionam•BO as poças).

Equipaflleflto

.(moncionamsOa8 pocas).
Armaments

(mencionam-SO as pegas).
Vrificaso, portlnto, qua do roferito SoldAdo nada foi

oxtraviado (on foram extraviadas: do son farciamento não
vencido ..... (mencione'fl-0 as pOQOS) ; do sea armamontO

(monelonem-SO as pecas).
companhia em.... do ..... do 19...

F.....(nomo o posts) comrnandantO da companhia.
F ..... (name o posts), testamunha.
F.....(nomo a posto), toatomunha.
Cidato do Boils HrizontO (on o logar onto for).
Qeartol do... bataihã em... do... do... 19...

companhia.
Sr. Major Fiscal
Romotto-vos InclQso o inventarlo a quo procedi dos ob

jectos deixados polo soldado F... numero... dosta compa.
nhia, o qual, tendo f8ltado a revista do... do..., oomplotoQ
vinto o quatro horas do assencia.

Santo a fratornidado.
F... (name o posts) commandarito da companhia.
Citats do Boils Horizonte (on o logar ondo for).
Quartet do... batalhAo em... do... do... 19...

companhia.

PARTn ACC1JBATOPJA

Sr.... (posto) commandants.
o soldado nomoro... da companhia do men commando

F... fliho do F,.., natural do..., nscido em... do... do....
praca do..., tern faltado ao sorvio dodo o dia... do mcz
do..., ate a prosanto data, (omptotando assim otenipo mar•
cado na lei paa constitnir4O o crime do desorcao.

o reforido sollado auinton so... (indica so a occasiAo),
nad.a lv.ado do son far'amunt3 Lao vonoido, s born assim
do se ll oqulpamonto o armamonto (on lovanto as pecas cuja
falta moncionet no invantario a quo pr000ti, (vinto quatro
horas depois do sea ausencia).
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Consta dos assentamentos rspectivs quo csa pr a^ ga não
commottou anteriormente crime do desorça (on commotteu
antoriormonto tantas doserö).

Cidade do Belle Horizc,nte, (on o logar onde for)... do
do...
F,.. (nome e posth) commandanto da companhia).
Rot dss testernunhtis quo doveri.o op rturniento ser

inquiridas no consciho fib julgameri:o.
F...
F...
F...

batahac

TERMO DE DESERCAO

Aos... dias do rnez do... do anno do... nCsta cidade do
Bello Horizonte (on o logar ondo for) no qoartol doste bata•
1ho presentes F... (posto e nomo), commandanto do corpo,
C a8 testemonhas F... F... oF... (ci par mirn F... (non?o 0
posto), secretario (on substituindo o socretarlo per affluon.
cia do servico doste), lida a parts accusatoria no F... (pos-
to a norno), commandanto da... compania, da qual pate
consta quo o scidado F... numero... fliho do F... natural
do..,, nascido em.. do... de...,praca do... faltou o sorviço
desdo,.. do rnozdo... atO a data da mosma parto, coniplo.
tando assim Os dias do ausencia quo constitne o crime do
deserae, sendo osta a primoira e simple (on a segonda
simples, aggravada, etc.) conforme so veriflca dos assenta-
mentos respectivosdo mencionado soldaclo. E para quo conste
do procosso no consoiho do invostigaçao a quo so mandãra
proceder em sognida a eaptora do ron, on a sna apresenaqAo
lavrou-se este terrno quo vae assignado polo commandante
do corpo e polas tostemunhas, todos acima mencionados.
Ell F... (name e posto) socrotario (on substitnindo o socro.
tarlo per affluencia do sorviço desto), quo o oscrovi.

F... (nomo 0 posto). commandantc'.
F...
F. . assignatrira das tostemuia1.
F... ^

CONSELHO DE JULC4AMENTO

Cidudo do B e llo Horizonte, (ou o logar onc f'.)
Ron... F... (ou,roos F... '...) r t'.

AUTUA(X0

Ace... dias do mez do.,. do v nno Jo... nesta cidade do
Belle Horizonte (on o logar ondo foe) (cram Ontreguos ao
Doator Auditor do,.. cm officio do F... (paste o nome corn
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a dosignação da ancteridado) corn os autos do urn pr000ssO
em consoiho do invostigacão a outras peas 0 flocumontOs,
quo adeante väo juntos; do quo !avro estO auto. Eu F....
(nom, etc.) sorvindo do escriväo, sob a direcçäo do doutor
Auditor do... quo o oscrovi

F,.. (rubrica), auditor do...

AUTO DE: INFORMAQA.o DO CRIME

os... dias do moz do... do anno do... nest cidada do
Belle Horizonte (oil o logar oMe for), no... (local da ron-
mao) tondo-so runide o consoiho do julgamontO composte
dos juizes F... (acme e posto) an qualidade do presidente
F... (Dome 0 posto) interrogante, F.., (titnlo on none 0
poeth), auditor F... (nomo o posto) F... (Dome 0 posto) F...
(nome o posto), F... (Dome o posto). o qual conselho foi con-
vocado polo F... (nmo e posto corn designaeaO da aucto
ridade), lidcs polo roferith auditor o processo do forrnaä,O
do culpa do ran no consoiho do invertigacao, o mais papeis
annoxos ao officio do convocaq.O do Mos.o consoiho dejtil
grmento fiou esto infcrmado do quo... (roforo-se o facto
criminoso corn todas as c,ircumstancias quo o cercarelfl).

E para quo pudosse o conseiho proseguir em eons tra-
baihos par os fins ultoriores, (ci polo (titulo on posto) au-
ditor organizado ceth auto, quo en F... (nome, etc.) sob a
direeqd.o do mesmo auditor, escrovi.

F... (assignatura), auditor do,..

(FFICIO DE C0NVOCA9AO DO CONSELHO DE JULGAMENTO

Repartiço do... (commando, on o quo for, corn design a-
ço do logar)... do...

Ac sr. F... (posto o norno do prosidento).
Convocando o consoiho de julgamento quo tarn do julgar

o ron F... pronunciado incurso (on os reus F... F... etc., pro-
nunciados incursos) no art... da.., (cita-so a lei) pa lo con-
selho do invostigacRo a quo respondeil (ou roepondoram),
conformo ccnsta dos autos inclusos, nomeiO-vOS para na
qualidade do Jniz presidonto corn os Juizcs F... (posto 0
name) se'vinflo do iñterroganto, F.,. (titulo on paste 0
nome) sorvindo do auditor, F... (posto o norne), F... (posto
e nome), F... (posto o Dome) F,.. (poato o nonie) o F...
(posto 0 Dome) a quem dareis sciencia, constituirdes 0 IflOS-

mo consoiho dojolgamento.
Para tostomunhas do proccsso indico-vO: F... F... F..

Sande e fratornidade,
F... (name o posto da auctoridade quo convocar o con-

seiho.
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(FICIO BE coNVocAçAo BE CONSELHO BE JULGAMENTO NO CASO
DR NXO PRONUNCIA NO CONbRLHO DE INVESTIGAQAO

RoparticAo do... (commando, on o quo for corn dosigna•
cS.o do logar)...

Ao Sr. F... (posto o nomo do presidonto).
Convocando o consoiho do julgamento para jalgar 0 rOil

F... (on os rous F..., e F..., etc.), visto no eonformar
me corn o despacho do näo pronuncia proforido polo conse-
Iho do investigacilo a quo respondeu o mesmo reu (on quo
responderam Os mesmos roDs), con(ormo consta dos autos
inclusos, nomeio•voa para, na qualidado do juiz presidente,
corn OF juizos F... (posto o nome), servindo do intorrogante
F... (posto on titulo o Borne), sorvindo do auditor, F... (pos.
to e nome), F... (posto e nomo), F... (posto e nome) 0 F...
(posto e Borne), a quorn darcis sciencia, coustituirdes 0 mes
mo consoiho do julgarnento.

Para tosternunhas do processo indico .vos F..., F... e F...
Sande e fraternidade.
F... (posto o nomo da auctoridude quo convocar o con.

soiho).
j No mesmo dia, mez, anno e logar declarados no auto do
rnforrnacao do crime, dandose andamonto ao proccaso do
den F... (on dos reus F..., F... 0 F...), na conlormidado
no referido auto, mandon o presidonto do consolho quo fossorn

Otificadas as testemunhas do accusacilo o intimado o men-
ionado ron (on as moncionadas rous), slim do comparece.
em peranto o mosmo consolho, cuja rounio ficon marca-

da para o dia... as... hoias... no... (indca .Boo logar) Ic.
vantandose a sossAo par näo haver mais nada a tralar-se.

E, para constar, lavroue este termo quo on F... (noire
etc.), sob a direccao do doutor auditor do... escrevi.

F... (rubrica) auditor do...
Cortifico quo foram notificadas as testomunhas o expedi.

do mandado do intimaAo do ron (on dos rena), afim do corn-
parecorern no dia... as... horas..., conformo foi dotormi.
nado polo presidonte do consciho; do quo pasaci a presento
certidAo, quo vae rubricada I o1o... (titnlo on posto) audi-
tor do...

Cidado do Belle Horizonte, (on lcgar one for).., do...
do...

F... nome, etc.), sorvindo do oscrivAo.
F... (rubrica), auditor do...

MANDADO DE ThTTIMAQ&O DO REV

0 consolho do julgamento, do quo é prosidonte P... (pos-
to e nome), manda a qnalquor official do posto egual ao do
F° (on inferior, so o ron for praca do prot), a quom esto for
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aprosentado, ostando assignado polo... (titilIootl posto'O
nomO), auditor do... quo so dirija... (indicaso o logar da
prisilo (oil ondo possa or o ron cucontrado), o ahi intiiflO a
F .. . (name, etc.) purR comparecOr no dia..., do moz..., as

horas da... peranto a aonselho do julgamento a quo foi
submottido a quo so rounira no.. (imbca-sO a logar), afim
do assistir it inquiricao do tostemilnhaa 0 ver-so processar
polo crime do... (qualifies-se o crime).

Despacho do pronuncia no consoiho do invostigacao...
(transeroveso integialmonte o dospacho do pronuncia).
Auto do inforrnrcfio do crime no consolho do jolganlonto...
(transcreve-SO integralmente esto auto). Ea, F..., (nome,
etc.) quo o oseroti sob a diroccio do... (titulo on posto 0

nomo), auditor.
Cidade do Bol1oHoriZontO (oil o logar ondo for)... do...

do...
F... (assbuatura) a.tcitor do....
Sala dos ocnselhos he julgamento (logar)... do... do....
Ao or. F... (posto o name da anotoridade sob cujas or

dons immediatas sorvir o rou,ou do logar onclo aehar).
Romotto-VOS, em duplicata, o incluso mandado do inti-

macno expedido polo conseiho do julgamento a quo foi sub-
mottidoo ren F... (name, paste, etc.), peçc-vos, a bern da
jtstiça, quo o n,andeis cnri,pIir na conformidade do son toôr,
devolvcnda-S€-me urn dos mesmos mandados corn adeclara-
çdo do— scionte— escripta pelo ron o cortidäo da rospoctiva
entrega passada polo official encarreg&do da intimacO.

Sande e fratoruidado.
F... (Borne e pesto), prosidente.
Cortifico quo del cumprirnento ao prosonto iandado do

quo ficou ciento o ron F... (name, eto.),canforrne sna do
olaraçAo escripta no mesmo mandado; do que passe1 esta
certidäo.

Cidade do Bello Horizonte (oil o logar ondo for)... do...
do...F... (name e pasta), encarregado da intimacAo.

Certifico quo del cuanprirnontO ao presente mandado, do
cujo teôr ficousciento o ron F... (Dome, etc.), conformo o
tcstenbo do F... 0 F..., abaiEoassignados, visto nAo sa-
ber (Lila uercr cu no poder) 0 memo ron fazer a compO-
tente doclsra.Ao por cscnpto ; do quo paseci osta cortidilo

Cidado do Bello Horizonte (on o logar onde for).., do...
do...F... (Dome o posto) encarregada da intimacao.

F... (assignatUra da testernunha).
F... (assignatula da testeinunha).
Aos. - - dias do rnez do... nesia cidado do Beflo Horizon

to (on o logar onde for), no... (local da rennifto), romlido
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esto conslho do ji1lgrnonto, foi arosntada a cOituo doIntimaçAo do ran F... (cu dos reus F... o F...), afim do corn-
parecor (on conlparecerera) peranto o macmo conselho, as.
sistir (on assistirem) It inquiriqao do testemunhas e vor-so
(on veromso) procossar; cm cogulda ao quo, lovantando-se
as juizes do conselho, o ecu presidonto preston em voz alta
o comprornisso do estylo, condo acompanhado pales outros
juizes; do quo, para constar, lavron-o octo tormo, quo on
F... (name, etc.), sob a dirccç- (ttnlo eu posto) au-
ditor, Oscrovi.

F... (rubrica) auditor do.
E logo, a vista da fé do ec5 (on do cortidao do aen.tamentos) do ran F... e ecu intcriogatorio (ci hoavor) no

consoiho do invostigaao, rcconhccondo ser cue manor do
vinto o urn annos, so Iho nomoon para curador a F... (nome,
etc.), o qua], comparocoodo,om comequoncia destanosnea-çAo, obrigou-so, sob compromisso, a ditigir e oncarninhar a
dc(esa do macmo ran, usando do tods as recursos em 101
adrnittldos; do quo, para constr, lavron .so este tormo, quo
vao rubricado polo prosidento do consolho o assignado polo
reforjdo ctirador. ED, F... (nomo etc.), sob a dirccçAo do

(titulo on posto) auditor, quo o escrovi.
F... (rubrica) piesidOnto.
F... (assignatura) corador.
F... (rubrica) auditor do...
Em soguida polo presidente do conceiho foi o ran advor'

tido do quo iho era pormittido rcqueror tudo quanta julgasso
game util Is cua dotesa, oxprinhindo-se corn Jibordade e mo.doracäo, scm (altar ao respelto devido ao tribunal, rospon-
deno o ran quo requoria... (on e nda roquorondo o ran)
preontes as tostemunhac, paceon o juiz intorrogante a in.
quirll .as na fórrna quo so sogue; do que, para constar, Ia-
vrou-se esto tero, quo cu, F..., (n(me, etc.), sob a dire
cço do... (titulo cu posto), auditor, escrevi.

F... rnbrica) auditor do...
1.4 tostomunha.
F.. (name, naturalirlade, e& do, estao, profissao ore-

sidoncia, sos costumos ie xmda on delarou ser paronto
em... gran, amigo en iuiz.igo do...) testemunha qua, sob
compromisso legal (on juramonto) afflrrnou dizer a verdade
do quo sonbessa e Iho fsso perguntado.

Sendo inquorida sobre o auto no informaçao do crimequo iho (oi lido...
Rospondea quo sabia par tor visto (on quo sabia por ou•

vir dizer) quo... (rofore so tudo quanto disser a testemu.
nha, etc.).

Sendo-Iho mais porguntado...?
Re ponden....
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Dada a palavra so ran para contrariar a testomunba,
polo mesmo ran foi dito quo... (monciona-SO o quo dissOr
o ran).Par intormodio do jail intorroganto polo ran foi

Perguntado ?...
Rospondou...
B nada mais disco nom iho foi perguntado; polo quo

don-so per finclo o prosente dopoimonto, quo, dopois do lido
o achacio conformo, assigna (on assigna F... por ella tes-
temunha por no saber escrover, on näo poder assignar,
sendo lido perante ambos o mosmo dopoimonto) corn 0 jul
interrogante. En F... (nomo, etc.) sob a direcqão do.. .(ti.
tub on posto), auditor, quo o escrevi.

F... (rubrica do presidents do conseiho)
F... (assignatura do juiz interroganto)
F... (assignatura da testomunha)
F... (rubrica), auditor do...

2. testemunha
F...

3$ tastornnnha
F ...........
E nAo sendo possivel ao consoiho prosognir am eons

trabaihos, -visto,.. (menciona . se o motivo), foi suspensa a
soss&o, arsando o presidonto o dia... do mez... as...
horas... para nova reuniAo; do quo, para constar, Ia,vron-so
esto termo, quo an F.. (nomP, etc.) Bob a dlroccfto do...
(tit alo on posto oscrovi F... (rubrica), auditor do...

OFFICIO bE suBsTITuIco bE JUIZES

BopartiQo do... (commando on o quo for, corn dosi.
gnacAo do logar)... do... do...

Ao Br. F... (posto e nome do presidonto do consoiho)
Aehandose impethdo do sorvir come jnis no consoiho

do julgamonto a quo responde o F... o de quo sois prosi.
dento, F... (posto e nome), em consequoncia do... (moncia-
na so 0 motivo), nomoio para sobstituil-o F... (posto e
nomo), a quem darois scioncia para as fins conveniontos.
San do a (ratornidadO.

F... (nomo 0 posto da aactoridade quo convocar 0 con.
aelko)

Aoc... dias do mez do... do anne do... nesta cidado do
Bello Horizonte (on o logar onde (or), no... local da reunião
rounido nesto consclbo, o son presidente aprosontou o officio
do... (designa-se a anotoridado quo tivor mandado o offi-
cio), quo adeanto vao junto, do nomoaçAo do juiz F... (pos.
to 0 nomo), em substituicSo do F... (posto e name), quo...
(so aeha onfermo on escosou-so por suspelto on fol dado 0

D. M. - 3
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iulgaio suspefto, senile em seguida 1idap61o... (titulo 00
posto) auditor, todas as pejas do prcceso ao juiz rocoru-no-
moado, do quo fieou Osti, botn inteirado. E para constar la
vrou s osto tormo, quo on F... (nomo, etc.) Bob a dire-
co do... (titulo on posto) auditor, oscrovi.

F.. . (rubrica), auditor do...

ACAR1AQ10 E C0NFRNTAçA0

DEPRECADA

................................. C)

........................................ ........ (*)

Näo hvendo mia testeninnhas do accussçAo a inquirir
se, c achsndo-so o cc nselho suftictentomenle esciarecitlo corn
as quo dopuzorarn, rQsolveu quo fosse intorrogado 0 ran,
suspendendoso a sessno o deignando o pr'sidento o dia...
as... bo y as... para n compartcnicnto do ineso ran no...
(indicase 0 kgar da reun]ãc); do quo paia coxistar)avron.
so este termo, quo euF... (nerne, etc.), sb a 6ireccRo do...
(titulo on posto) auditor, oscrovi.

F... (rebrica), auditor do....

Respondcu quo peca o prszode... para aprosontar do-
fosa por oscripto o testorcunhas para comproval- (on quo
nonbuma allegaçao do defsa trnba quo accrescontarás pro.
euzidas neate zritorrogatorio).

E como nada mais respotdesso, nern Iho fossepergunta-
(10. den-se por fiudo o interrogatorio quo, depots do lido o
achado conforme, vao rubricado polo presidontodo conseiho,
assignado polo Juiz interroganto o polo ran (on por duas
tostomunha', visto nAo saber, não poder oun.o quoror o ran
assignar). ELI F... (nomo, etc. sob a direcçfto do... (titalo
on postal, auditor, quo escrovi.

F... (rubrica do presidonto).
F... (assignatura do juiz interroganto).
F... assignasura do ron

on F... assignatura do duas testernunbas polo ran.
F... (rubrical auditor.
B nAo podendo o consoiho prosegnir em sons trabalhos

em consequencia do prazo concodido ao ran aiim do apro-
sentar a sna dofosa ecripta e testemtinhas'para compro.
val-as, suspenden-se a sessAo, condo polo presidonto designa-
do o dia... as... horas... para nova rounio; do quo para
constar lavrou-so oste teirno, quo en F... (name, etc) sob
a direccAo do... titalo (on posto), auditor escrevi.

F... (rubrica), :uditor do...

AOs... dias do rnez do... do anno de... nesla cidade
do Bello Honzontc (u o logbr ondo for), no.. ilocal da
reuniAo), reurndo esto conselico o achanc 0-se prosente o ren,
passou cato a ser interrogado na fOrma (quo so segoo; do
quo para constar b y ron-se oste tormo, quo an F... (nome,
etc.), sob a direoçao do... (titulo on posto), auditor es-
crevi.

F... (rubrica), auditor do...

IN ThRRC1GATORIO

Porguntado qual sen norne, naturalidade,idade, flliaçAo,
estado, praca, o corpo a quo pertencia?

Respenden chsnar-e... natuial do... corn.., do edade,
ifiho do... solteiro (casado on viuvo) ser praca do... (mdi-
ca-se a data) o pertencor so... batalhfto.

Perguntado o quo linha a dizor âcerca da accusaçAo quo
lhofCi interitada, constanto da auto tie inforrnaçAo do crime
o mais docornentos quo Iho forom lidos?

Responden quo... (refere-so tudo quanto diasor o ran).
Ferguntado so tinha factos a allegar, verbalinento on per

,wripto, on provas quo justificassem at sna innoconcia , -

Aos... dias do moz.,. do anno do... nosta eidado do
Bello Horizonte eon o kgar onde for) no... (local da ran.
niao), reunido este conselho, pelo ion foi apresentada e lida
sna defesa escripta, corn os documontos (si houver), a sa-
ber... (designam-so as dccumentcs), quo tudo adiante vae
junto, do quo, para constar lavrou-se este tormo, quo en
F... (nomo, etc.), sob a direco do... (titubo on pocto) au-
ditor, escrevi.

E logo, sendo presontos as testernonhas do ran passararn
a sor inquiridas polo juiz interroganto, cada iima por sua
vez, do accordo corn os questos polo rncsrno ran propostos
o na fôrma quo Be segue; do quo para constar, lavron-se
esto tormo, quo an F... (name, etc.) sob a direcçAo do capi-
tAo auditor, escrevi.

F... (rubrical, auditor.
1. 6 testernunha

F... ...................................................
2.' tostemunha

F.... ............................. .....................
3$ testemunha
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Em segnida doclarou o prosidento do consoliio quo, as.
tando concluidas todas as diligoncias e observadas as for-
malidades do procosso, concodia a palavra ao ron (sea d-
vogado on curador), para addozir as provas quo tivesso cm
sua defasa (do son constituinto on curatelado), o quo undo
(on nada aliogando o ron), consultados Os JUiZos em geral
sobre Si carecian do ontros osciarecimontos, come nada
fose exigido, retirouse o consoiho pzra A sala Jas confe
roncias, aiim do Dolor doliborar; do quo, par constar, Ia-
vrou-se esto tormo, quo on F... sob a direcco do capitäo
auditor, Oscrevi.

F. 	 (rabrica), auditor.
E logo. rennu o conseiho em conferoncia secrete, foi

polo capitäo auditor, feito urn relstorio verbal, oxpondo Os
factos sobre quo versava a accusaçäo, o quo concluido, o pro.
sidente do consoiho convidou os juizes a so pronunciarem
em dIscnssAo, torminada a qual passon-se ao julgarnento,
sondo rocolliidos os votos a começar do jniz mais moderno
o seguindo-so Ihe os outros juizos; do quo, para constar,
Iavrouse oath termo quo en F..., sob a direcäo do capitAo
auditor, escrevi.

F... (rubrica), auditor.
Em segnida a votacAo, o em conseqooncia dea, fol per

mirn auditor escripta a seguinto

SENTENA

(CONDEMNAQAO)

Vistos e examinados estes autos, doenmontos, depoimen-
tos do tosternunhas, interrogatorio e nais peças, 0 consoiho,
per unanImidado (on maioria) do votos, julga plonamente
provado quo o von F... cornmettou o crime do... (qoaliti
ca-so o crime, fazendo-se urn resume do facto); e portanto,
condorona o mesmo ron a... (indica-se o tempo) deprisAo

(simples on corn trabaiho), corno incurso no gran ma.
ximo (madio on minio, segundo as circnmstancias) do art...
do regulamonto..., attendendo a quo o referido facto cvi-
minoso so acha reestido das circurostancias aggravantes
previstas no art..., suspensa, porém, a cxecuçao desta son-
tença em consequencia da appollaçAo necessaria interposta
para 0 Sr. presudento do Estado, na forma da lei.

Sala do conselho de julgarnento, nesto quartol (indica-se
o logar), em... do... do...

F... auditor.
F... (posto e nomo), prosidonto.
F... (posto a Borne), interroganto.
F... (poato a Borne) juiz.
F... (posto e nomo)Jniz.
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(AbsolviQO)

Vistos o axaminados estes autos, depoimdntO das tete-
munbas, intorrogatOriO e mais pocas, o consolho, por unani-
midado (ou rnsioria) do VotoS, absolvell o ron F... (norne.
etc.) da accusacãO quo Iho foi intontada polo crime do...
porqoanto a prova colbida contra o mesmo ron, insufliciente
o fraca, nao offeroce fnndanlefltO para a sna condemnSc0,
ficanlo, porém, suspensa desta sontonca em consoquencia cia
appellacão neccssaria interposta para o senhor presidente do
Estaclo, na fórma da In.(Data o assignaturaS na mearra ordesu acima inclicada).

E logo foi lida a sentenca do conseiho polo capit.O au-
ditor; o achando-SO o reu prosente, della intimado (on C nao
s5 aehando o ron presente, oxpediuso mandate do sua inti-
m2co), oncerrando so este para fszorso remessa dos autos
respectivos ao senhor pi esidente do Estado per interrnodiO
do sr, commandarite goral ; do quo, para constar, lavrou-se
este tormo, quo on F..., sob a direccAo do capit.o auditor,
escrevi.

F... (rubrica), auditor.

MANDATO BE 1NTIaLkcAO BE S5NTENA

En F..., na qualidado do capitao auditor, servindo no
conBOihO do julgamento a quo fi submettido o ron F...,
face saber a este quo o mormo con!h condomnoil (on
absolvOUO) per onanimidade (.0 mioria) do votos a... (in.
dica-e o tempo) do prisäo (simples on corn trabaiho), como
incurso no art,.., do regniamento (da accusacão quo the
foi intentacla), devendo sur scm porda do tempo, os autos
do processo respective ao sr. Presidento do listado, em con•
soquencia da appellacão necessaria interposta para o mesmo
senhor. Eu, F..., quo a escrevi, sob a throcçao do capitão
auditor.

Bello Horizonte (on logar ondo for), etc.
F... (assignatura), capitiio auditor.
Sala do consetho do jolgameuto (togar e data).
AO Sr. F... (posto o nome da auctoridade? b ej. B or-

dens immcdiatas acharse o reu).
ROinOttOudO . Vos, do ordem do presidonte do conselbo,

o inoluso mandaO do iutirnac.O cia sentenca do ron F...,
poco quo voa dignels fazor corn quo o referidc mando seja
entrogue ao mosmo rU.

SudO a fratorndadO.
F... (asaignatura), oapit.O auditor.
Sls do oonaelho do julgamonto (logr C dta).
AC Sr. F. cmrnandatO geral.
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Remettendo-vos as autos Inclusos do procosso a quo
rospondon em conseiho do julgamonto o ran F...., peo
quo vos dignois dar aos mesmos autos o convenionto dosS
tino.

Sande o fratornidado.
F. 	 (asIgnatura), capltäo auditor.
Sala do consoiho do juJgamonto (logar o data).

CONSELI-lo DE INQUIR10

Belle Horizonte (on logar onlo for),
19..

AUTTJAQXO

Aos... ijias do mez do... do anno do... nesta cidadodo Belle Horizonte (on o logar ondo for) foram entregnes
ao doctor F..., capitAo auditor (on prornotor dejustiça sor-
vindo do auditor), urn officio do F... (posto o nomo corn
doignaçno da auctoritado) a doprecala oxpodila polo coo-
selho do investigação ( on do julgameoto), funccionando
em... (inclica-se o logar), e maid pocas annexas, quo a dean.
to vac junto; do quo lavro nato tormo, Eu F. ., s'3rvin
do do osoriväo sob a direcçäo do capita auditor, quo o es.
crovi.

F... (rubrica), capitAo auditor.

OFFICIO DE cowvoCAçko

Roparticuo do... (commando on o qua for, corn desi-
gnaçAo do 1gar e data).

AO sr. F... (posto e norno do presidente).
Convocsnd o conseiho do inquirico, stun d o scrom t•

mados as depoimento das tstoniuohas abaixo a l roIdas,
l.a contrmidarto do doproada expo.iea pc-I . - cnsclh' d
invostigacao (on do julgamonro) a quo oath rospoo4endo o
r€u F..., em... (inilca-e o 1ogr) cow tutu enst'a dos
pipeis a.inoxrs, notneio-vos para, na quJidadodo prosirton.
to, crn as juizos F... , a rvin lo do interroaLto e do capi.
tãoaodit>r, a quem darois scienoia, contitairdoa o rofoFido
conseiho do inquiriçAo.

Saudo e fraterniJad.
F. 	 (nomO e posto).
Rol das teNterrunhas.
F... Teatemunha.
F...
F...	 a
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DEPRECADA

Sala 10 conseiho do invostigaäO (or! do julgamento) no
(logar e data).

Ao sr. F... (posto o uoO da auctoridade a quem for
dirigida a deprecata).

Tondo o coriseiho do invoatiac.O (on do jnlgamento)
do quo son prosidento o a quo respondfl F.. , d1iberadO,
para meihor oFclar^uei-s A quo tossom inquiriclas as bate
mnnnas F..., F..., etc., as qnaes, estando sob vossa jurisdi.
ccao so acha'n imp -,ssibilitada3 do compar000r poanto o ro-
ferido consoillo, peco-voa a convocaoo do urn conseiho do
inqniricao pa a .rnvir o indicar as tostomnihas. para cujo turn
vos 7 emotto as respeetivos queaitO4 e born assirn copias an-
thenticas da parts (qneixa on deauncia) contra 0 indiciado
(on réo) o egnalmente (3i a deprecada Or expedida polo
conseiho do juigamento) o competonto auto do informacO
no crime. Saude o fratornidade.

F... (Dome e posto), presidente.

QIJESITOS pROPOSTOS PELO CO4SELTTO DE INVESTIGA.cXo

1.0

2.°

30

QUESITOS P1bOPOST08 PELO INDICIkDO

1.0

2.0

30
(e

assirn par deanto.)
Sala do conelho do invE?atigaa.O no.. .(logar o data).
F.. .(nom() e poath), presidonte.
F... (name e poato), interroganto.
F... (assignatura do indiciado).
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QUESFrOS PROPOSTOS PEL) CON8ELHO D1 JULGAMENTO

1.0

2.°

30
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(0 assim per doantC inclusive 08 quoBitos propostos polo in,
(ioiado on ron). E nada mais those nem Iho foi perguntado;
polo quo doaio por undo osto dopoimento, depois do ilie ser
lido e o achar conforme, assigna corn o juiz interrogantO.
Ea F..., sob a diroccão do dr. auditor, quo o escrovi.

F... (rubrica), prosidonto.
F... (flume o posto), intorroganto.
F... (assignatura da testomunha)
F... (rubrica), auditor.

2a TESTEMUNH.&
QTJESJTOS PR0POTos PELO RE'O

1.0

2.°

30

(o assim por deante)
Salado conseiho do jolgamonto (logar e data)
F... (nomo o posto), presidento.
F... (idom), interrogante
F... (idem), auditor.
F... (idom), juiz.
F...(idem), jniz.
F... (assignatura do ron).
Aos... dias do mez do... do anno do... (on—No mosmo

dia, mez o anno, declarados na antnacao do fis.) nesta cldado
do Belle Horizonte (on o logar ondo for) no... (indica.s o
local) ronnido este conseiho do inquiriçAo composto do F...
(posto o noo), do F... (idem) o do auditor (on quom
suas vozes lizer), abi presontes as tostemnnhas F... F... o
F..., passon ojniz inturrogante a inquiril-as, na fOrma
quo so sogno do quo para constar, lavrou-se osto tormo
quo on F..., sob a dirocqão do auditor, escrevi.

F... (rubrica), auditor.
F... (nomo, naturalidado, idade, estado, proflssao a ro-

sidoncia), aos costumes usda disse (on deejaron sor paronto
em... grau, amigo on inimigo do.. .(testemunha quo, sob
comromisso 1oga, affirmou dizer a verdado do quo son.
bosso a iho fosse porguntado.

E sendo inquerila sobve as quositos quo ]he foram lido,
não O propoatce polo consoihe do invostigacao(on dejulga.
monto) oomo tambem polo lndiolado (0 polo ron)

Respondea... qusnto ao 1., proposto polo conolho doinvoetigaçao (ou do julgamonto), quo... (retores tuda quu.to dleor a testemunha); qanto 80 2.0, quo.

3.a TESTEMUNHA

E logo, concluida a inqnoricão das testemunhas, oncer
ou o conseiho do inquiriçao os sons trabaihos, afim de re

niottor ao conseiho do investigacäo (on dojulgamento) este
processo; do quo, para constar, lavrou so osto termo quo
on F... (nome, etc.), sob a direcço do dr. auditor, escrevi.

F... (rubrica), auditor.

Secretaria do Eatado dos Negocios do Interior, 14 do
outubro do 1909.—Estevao Letc de ?atagalhães Pinto.

DECRETO N. 2.658 - nn 15 DE OUTUBRO DE 1909

Designa a cidade de Uheraba para séde do 4. bata1ho da Brigada
Policial

0 Presidonte do Estado do Minas Geraos, usando da at-
tribnicäo qua the confore o art. 57 da Constituicão Mnei
ra, resolve designar a cidade do Uboraba para séde do 4.0
bata)hao da BrigadaPolicial.

Palacio da Presidoncia do Etado do Minas Geraos, em
Bello Horizonte, 15 do outubro do 1909.

WENcsL.&U BRAZ PaREIR¼ Oozs,

satevao Lete do Magazhaea Pinto,
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DECRTO N. 2.659 - DE 15 BE OTTTFJBRO BE 1909

Approva Os estatutos da Cooperativa Agricola <Inhapinense

0 Preidente do Eta10 do Micias (eraes, no Oxerciclo
da attribuiçao quo ilia é coutorla polo art. 57, n. 1, da
Constiteiçao, con4idoranclo quo so aehaorganizada do accor.
do corn a 1egislaço federal o corn a estadoal a Cooper&*ttva
Agricola dnhapinensai,, rnuuioipio do Caratthga, resolve ap
provar Os respectivos estatutos, datados do 7 do juinho do
1909, Ilearido assirn reconhocida a assoeiaçAo para autorir os
bonel.cios offieiaos garantidos polo Estado.

Palaoio da Presidoncla do Estalo do Minas G 3raes, em
Belle Horizonte, 15 do outtibro do 1909.

WENCESLAU BRAZ PEREfRA GOME.

Juscelino Barbosa.
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DECRETO N. 2,661 —BE 19 BE OUTtJBRO BE 1909

Supprirno a cadeira do sxo maseulino do Villa Laroca,
rnunicipio de Aldin Parahyba

0 PrOidentO do Estado do Minas Goraes, asando da
attribuic.o quo Iho conftre o art. 57 la Constiti1iç5) do Es'
tado, resolve supprirnir a cadeira do sexo masculine do
Villa Laroca, wunieipio de Alérn Parahyha, visto no haver
na localidade popnlaQo oscolar safficiontO para sea manil-
tençao.

Palaoio da Prosidencia do Estado do Minas GeraOs, em
Bolto Horizonte, 19 do outubro do 1909.

WENCELAIJ BRAZ PERE]A GOMES,

Estevão Leite,,de fifagalhães Pinto,

DECRETO N. 2.662 —BE 21 DE OUTUBRO BE 1909

DECRETO N. 2.660 — BE Il DE OUTUDRO DE 1909

Crêa urn ponto fiscal de 2.' classe, denorninado <<Conservatorio,
junto IL estaço desse name, naEstrada do Ferro Central do
Brasil

0 Presidento do Estado de Minas Graes, usando da at-
tribuiçao quo Iho conLro o art. 57 ds Constiti1çao do Eats-
do, resolve crear urn pnto fiscal d3 2. 1 classe, donominalo
CoDsorvatorio,, nas irnmediacOes da povacILo do egual

nowe, no Estado do Rio do Janeiro.
Palaclo da Presidercia do lstado do Minas Goracs em Bel-

lo Horizonte, 11 de outubro do 1909.

WENCELAU BRAZ PEREIRA GOMES.

JUCelino Barbosa.

Designa o dia 25 de ezernbro proximo futuro pars, installacEo
do districto de S. Francisco da Ponte Alt, rnunicipiO do Sa-
cramento.

0 Presidenti do Estao do Minas Gerans considurando
qoe a Camara Municipal do Sacramento satisfoz as exigOn-
cias dos ns. 1, 2 e 3. do § 2.' do art. 20 da lei n. 416 do
26 do setombro do 1905, resolve. de accordo corn o disposto
no § 3. do art. 2 da Eel n. 375 de 19 do setembro do 1903,
doslgnar o dia 25 do dozOTnhro do corrorto anno para instal•
laç*o do district) do S. Franwici da Ponto Alta. daqoello
rnnnicpo e, nos terrno3 do art. 6.' da lei n. 492. de 9 do
setembro proximo find ,), marcar o dia 15 do novembro yin.
donro para unto so procedor IL e1&ao do vereador A

3uizes do paz do districto, urna voz quo o mesmo dixon
do so installar no dia dosignad) pilo dee. ii- 2.560, do 28
do junho ulti rno por no ter a Camara mandado Irroceder
IL eleicR) reforida.

Palaoio da Prosidencia do Eatado do Minas Goraos, Bello
Horizont, 21 do outubro do 1909.

WENCESLAU Baiz PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Nagahäes Pinto.
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ECREDTO N. 2.663 - BE 26 DE OUTUBRO BE 1909

Supprimo a cadeira do sexo feminino do districto do S. Bartho-
lomeu, municipio de Ouro Preto

0 President do Estado do Minas Gerees, do conformi.
dade corn o art. 4. da lei n. 439, do 28 do setembro do 1906,
resolve sopprimir a cadeira do sexo feminino do districto
do S. Bartliolomen, mnniclpio do Ouro Preto.

Palacio da Presidoncia do Estado do Minas Geracs, em
Bello Horizonte, 26 do outubro do 1909.

WENCE$LAU BRAz PEREIRA GOMEC.

Estevão Lelte de MagaZhães Pinto.
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DECRETO N. 2.665 - DE 26 BE OUTUBRO BE 1909

Converte em mixta a cadeira (10 sexo feminine do districto de S
JoEo da Vigia, municipio do Arassuahy

0 Presidonto do Estado do Minas Geraes, do conformi'
dade corn o art. 4.* da lei ii. 439, de 28 do setombro do
1906, resolve convertor em mixta a cadeira do soxo feminino
do districts do S. Joäo da Vigia, muncipio do Arassilahy.

Paiacio da Presidenoia do Estado do Minas Geracs, em
Bello Horizonte, 26 de oatobro do 1909.

WENCESLAU BRAZ FEREIRA GoiEs,

Estevão Lete de Afagahãe3 Pinto.

DECRETO N. 2.664 BE 26 DE OTJTUBRO DE 1909

Supprime a cadoira do sexo masculine do districto do Rio
de Pedras, municipio de Ouro Preto

0 preidonto do Estado do Minas Gorses, do conformi-
dade corn o art. 4. da lei n. 439, do 28 do setembro do
1906, resolve sapprirnir a cadeira do sexo masculino do dis-
tricto do Rio de Pedras, municipio do Onro Preto.

Palacio da Prosidencia do Estado do Minas (Or5os, em
Bello Horizonte, 26 do ontubro do 1909.

WENCELAU BRAz PEREIRA GQME.

Estet'ão Leite de Magathães Pinto.

DECRETO N. 2.666 - BE 26 DE OUTUBRO BE 1909

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino do districto do Rio
de Pedras, municipio de Ouro Preto

0 Presidento do Estado do Minas GeraUs, do confoiml-
dade corn o art. 4.- da lei n. 439, do 28 do setembro do
1906, resolve converter em mixta a cadeira do sexo femi-
nino do districto do Rio de Pedras, moniciplo do Ooro
Preto.

Palacio da Presidencia do Ebtado do Minas Goraes, em
Bello Horizonte, 26 do ontobro do 1908.

WENCESLAU BR.&z PEREIRA GOME8.
Estevão Leite de Magaihães Pinto.
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DECRETO N. 2.667— DE 26 DE OUTUBRO DE 1909

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino do ditricio
do Pau Grosso, municipio de Santa Luzia

0 Preesjdento do Estado do Minas Goraes, do conformi
dade corn o art. 4. da lei n. 439, do 28 do setembro do 1906
resolve converter em mixta a cadeira do ioxo feminine do
diatricto do Pan Grosso, rnnnioipio do Santa Luzia do Rio
das Veihas.

Palacio da Ptesidencia do Estado do Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 26 do octabro do 1909.

WRNCESLAU BRAZ I ELEIBA GOMES.

E.tvão Leite de Magalhaes 1n4o.

DECRETO N. 2.668 - DE 26 DE OUTIThRO DE 1909

Converte em mixta a cadeira do sexo feminine do districto
de Sant'Anna do Rio das Vellias, municipio do Araguary

0 Presidente do Estado do Minas Geraes, do conformi
dade corn o art. 4. 1) da lei n. 439, do 28 de setombro de
1906, resolve convertor em mixta a cadeira do sexo ferninino
do districto de Sant'Anna do Rio das Veiha p, mcnicipio do
Arague ry.

Palacio da Prosidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 26 do ontubro do 1909.
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DECRETO N.. 2.669 - DE 26 DE OUTUBRO on 1909

Converte em mixta a cadeira do sexo feminino do districto do Born
Succesao e Aimas da Barra do Rio das Voihas, municipiO do
Bocayuva

0 Prcsidnt0 do Estado do Minas Geraos, do conformi•
dade corn o art. 4.° da ici n. 439, do 28 oe setenbro do
1906, resolve convertor em mixta a cade.ira do sexo feminino
do districto do Born Succeaso e Alma 8 da Barra do Rio daB
V&has, municiplo de Bocayuva.

Palacio da Presidencla do Estado do Minas Geracs, om
Bello Horizonte, 26 do ontubro do 1909.

\VENCELAU BRAZ PEREIRA GoasEs.

Estet'öo Leite de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.670 - nn 29 DE OUTURO DE 1909

Crêa urn ponto fiscal do 2. 1 elasse (CflOminado cCorujav
subordinado a Guaxi4 d

0 Presieoto do Estado do Mlna.i Geraes, osando da at
tribuiço quo Ihe ontei o o art. 57 dá Coraatltntçao, resolve
creak urn ponto fiscal do 2. 1 claEse denoninado CorOjB,
subordinado a rocebedoria do Guaxopé.

Palacio da Presidoncia do Estado do Minas Geraea, em
Bello Horizohte, 29 do outubro do 1909.

WEECESLAU BRAZ PEREUtA GoMEs
WENcE$ LAU BRAZ PEREUtA GORES.

Ju.scelino Barbosa.
ifs €eväo Leite de Magalhaer Pinto,
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DECRETO ri. 2.871 - 	 3 ir NUVEMflRO DE 1909

Manda que as kepis dos cirurgies e do auditor da Brigada Policialtenham, em vez de duas carabinas cruzadas, os mesmos distin.
ctivos por esses officiacs usados nas mangas do dolman e da
tunica.

0 Prosidente do Estado do Minas Uoraes, no oxercicia
di faculdada quo Iho confero o art. 57 da Constituiçuo,
manda quo as kepis dos cirurgiSes e do auditor di Brigada
Policial tenham, em vez do duas carabjnas crozadas, as mos.
moe distinctivos par osses otflciaes usados nas mangas do
dolman e di tunica, son do quo sorAo do metal o terfto 0,m2
do compriMento.

Palaclo da Presidoncia do Estado do Minis Genes, em
Bello Horizonte, 3 do novembro do 1909.

WENCESLAU BuAz PEREmA Goarm.
E.stevão Leite de Magalhaes Pinto.

DECRETO N. 2.872 - im 3 DE NOVEMBRO EE 1909

Crea uma cadeira mixta de instrucço primaria na cidade de Bello
Horizonte, no logar denominado cBarro Preto

0 Prosidonte do Estado do Minas Geracs, do conformi.
dade corn a lei n. 439, do 28 do sotembro do 1906, resolve
orear ilma cadoira do mixta do instrncco primaria na ci.
dade do Bello Horizonte, no logar denominado 4 Barro
Bretoi.

Palacio di Presidencia do Fstado do Minis Genes, em
Bello Horizonte, 3 do novombro do 1909.

WENCESLAU BBAa PEREIRA GOMES.

Estevão Leite de Magalhães Pinto.
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[IEeRETO N. 2.673 - 	 5 DIC NOVEMBRO DE 1909

!teula a prorogaQ2tO pars a inscripc5o, scm multa, dos tifulos
particulares do transmiss5O de immoveis

o Prosidento do Estado do Minis Genes, para boa ex
ecuç.o do art. 3.° di lot n. 493, do 11 do setembro do cor.
route info, dooreta:

Art. 1. B' prorogado ate 31 do outubro do 1910 a prizo
pan 'quo as adquirentos do propniedade immoveis inter•
ViVOS, par titulos partioulares, effectuem o pagamento do
reapectivO imposto do transmissAo e as averbom para a fim
do imposto territorial indopondentemeflte di multa do 50$
do quo trata o art. 13 di lei n. 271, do 1. do setembro do
1899. (Lei xi. 468, do 14 do setembro do 1907, art. 7.).

Art. 2. A ava1iaio do quo trata o artigo precedonte
far-so-k lndependentemeute da multa do 25 1 . do quo trata
o art. 1. , da lei xi. 372, do 17 do sotombro do 1903, 0 do
ontras penis em quo tenham incorrido as apresentafltos dos
titalos.

Art. 3.4 Do 31 do outubro do 1910 cm deante, floarko
sujoltoc s m1tas do quo tratam as artigos precedentos
todos as tituks nio apresentados ate aquelle dli, tanto as
quo tenham sido lavrados ate hoje, como os quo o forom
tiontro do referido prazo on depois delle.

Art. 4. Os collectoros,or meio do editses, affixados
em todas as districtos dos eons manicipios, e publicados
pela imprensa, oxide a houver, farAo conhecidas as dispo.
siçOos do presonte deoreto, dando a Secretaria immedlata
noticia do o haverom foito.

Art. 5. Os fisoses ambOlantes 0 qnaesqueroutro$ agen.
tea fiscaes volaräo cuidadosamente para, quo so cumpnam
fiolmente as disposicOes deste decreto, quo ontrark em vi-
gor dosde a data do bua, publicaco.

Art. 6: RevigamsO as disposicöes em contrarie.

Palacio di Prosi dencia do Estado do Minis Geraes, em
Belle Horizonte, aos 5 ae novembro do 1909.

WENCHSLAU BRAZ PERETRA G0MES.

JusceUno Barbosa.

b M.-38
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DECRETO N. 2.674—nE 15 1)F NCVEM110 DE 1909

Perdoa e commufa pena3

0 Presidents do Fstado do Mftss Goracs, OtndO da (a
culdado quo ]be e ootcrgada polo § 4. do art. 57 da Cozmti.
tuiçAo, rorolve, em hcmcnagcm IL data do hoje, perdoar 0
ron Rayff undo unto oos Reis o resto da pena quo €St
cumprindo em vir1udedas decisöes do jai y da coarca' do
S. Dominges do Prita, do 1: do outubro do 1904 ; 0 tern
assim ccmmntr cm 8 annos do prisao a pena inpcsta so
rca Ivianoel Pelisbino do Oliveira. pelo jury da comara do
Vicosa, em marco do 1906; em 15 anns oo priAo a pena
em cojo ccii pria ento io acha o rca Joäo Francisco, per tonS
tenca do jury da cmarca do Prades, do 11 ec marco do
1903; em 7 annes do prisäoa pena a quo tel ccndennado o
ron Mancel Firmiano Rodrigues, polo jury da ccmarca do
Juiz do Fóra, em 1903; cm urn anno 00 pritão a pena qua
estiL cumpiindo o reu JoAo Julio Pimenta MorAo, por scn
te nça do jury da CSpital,de 26 de marco do corrente anno;
o em 7 snnc's de pruAo a pens, in,posta polo jury da comar•
ca do Corveilo so ron Antonio da Silva Pedra, cm 26 dO
marco do 1903.

Palaclo da Presidencia do Estado do Mlnas Gcr905, cm
Bello Horizonte, 15 do novembro do 1909..

WENCESLAIJ BRAZ PEEEIRA GOMES.

Etevão Leite de Afagallzães Pinto.

Alveg Aa SilvA Filho, !'tyjihar Giovan, Olegarfo Felix, Joa-
quil Ferreira do alesquita, ioão José Lotte, JOsoplilno FOr,
nanies Goms, Gil P*mentol, R.odolpho RibOiro da Cruz,
Franoisoo Bernar1OS Carneiro, SUvino Diniz do Sant'Anua 0
Jose Eduardo da ConceiçO.

Palacb da pi'esidenoia do Estdo do Minas GoraOs, em
Bello Hiiz >nto, 15 do novonibro do 1909.

WENcELAU BRAZ PERE1RA GOME.

&tevão Lette de Magalhães Pinto.

DCET0 N. 2.676 - nx 23 DE NOVEMBRO DE 1909

Crea urns cadeira pars o seo inasculiflo no districto de Riacho
dos MacliadoS, municiPiO do GrAO Mogol

0 Presidente do Estado de Minas GejacS, de conformidade
corn a lei n. 439, de 28 de setetubro de 19c6, resolve crear
urna cadeira para . 0 sexo niascutno nodibtlictO de Riaclo dos
I1achad s, n-junicipiO de Grao Mogol.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizorte, 23 do novernbrO de 1909.

Vv ENCZSLAU BRAZ PEREIEA G0ME8.
Estevão Leile de Magalliães Finto.

DECRETO N. 2.677 - DE 23 DE NOVEMBR0 DE 1909

Cra uxna segunda cadeira de instruCçO primarla pam o sexo
masculiflO na cidade do Gräo Mogol

DECRETO N. 2.616 -.. iR 15 DE NOVMDROhDE 190

Induita pracas da rigadaPo1icia1

0 Pridento do Estado do 1,iaas Gorses, osando da at.
trlbnic&o quo The confere o § 4. do art. 57 da ConstituicAo,
resolve indultar das penas a qoo eslAo tujeitcs, per crimes
zniiilaxes, SB aegnintos pracas da Brgada ic1iciaI: JcAo Fo
Jil:l:e, JcAo Antenio da blva, Jcié Qo1ie Pereira, Francisco:

Peivoa, Agcstiriho da Costa battos, JcAo Francisco Pinto,
Antonio do Sousa Gcwcs, Regino do Sousa Silvino, JoaquiuJ

0 Presidente do Estado de Minas GeraeS, de conformi-
dade corn a lei n. 439, dc 28 de se tembro de 1906, rLsolve
crear ui'na se unda cadeira de irstruccãO priniaria para o
sexo rnasculiflO na cidade de Grão Mogol.

Palacio da Presidcncia do Estado de Minas Geraes, em
eilo Horizonte, 23 de novernbiO de 1909.

\\ U1JCE6IAu BRAZ Pz1aIBA GOMES,

Estevão Leite de Magallides Fino.
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DECRETO N. 2.678 - DR 23 DE NOVEMBRO DE 1909

Crea uma cadeira mixta do instrucçao primaria em Estrella,
municipio do Dores do Indaya

0 Presiclente d Estado dc Minas Gcracs, (IC c 1101-
dade corn a lei n. 43, dc 28 dc setembro dc iyu, resolve
crear uma cadeira mixta dc instwcçio prirnaria cm [strclla,
municipio de Dores do Indayá.

Palacio da Prcsidcncia do Estado dc Minas Gerac, rio
132110 Horizonte, 2 j (Ic novembru dc

\\ ' lNCosr,.ku IiI'IAZ I ERI1RA 601Es.

Es/cvdo Lc/e di' .iIai , a f/ides J'iii1.

DECRETO N. 2.679 - DE 23 DR NOVEMBRO DE 1909

Abre urn credito exlraordinario especial de 50:000000 pars con-
struccAo do 2. pavilh5o .Mendes Pimentelo, no .Instituto Joao
Pinlieiroo, em Bello Horizonte.

0 Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da au-
ctorização que ihe concede o par'agrapho unico do art. i. da
lei n. 4.44, de 3 de outubro de 1906, resolve abrir urn credito
especial de cincoenta contos de rdls (50:000$o00) para a con-
strucçäo do 2. pavilhão <<Mendes Pimente1, no <<Instituto Joäo
Pinheiro>, em Bello Horizonte, creado pelo ciccreto Ii. 2.416,
de 9 de fevereiro do corrente anno.

Palacio cIa Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 23 de novembro de 0,09.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES,

Eslevao Leile de 'Wage//ides Pinto.
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DECRETO N. 2.680 - DE 3 DE DEZEMBEO DE 1909

Approva o regulamento para o servico de ferras publicas

0 presidente do Estado de Minas Geraes, usando das at-
tribuiçes que the confere 0 art. 57, 1.0 da C-nstituicäo, e
para cumprimento d disposto nas leis ns. 27, de 25 de junho
de1892; 1 73, de 4 de setembro de I89; 263, de 21 de agosto
dc 1899; 269, de 27 de agosto de 189; 378, de ii de agosto de
1904 e 455, de it de setembro de 19o7, resolve approvar 0 re-
gulamerito que om este baixa, asignado pelo Secrctar'o de
Estado das Financas, para o serviço dc terras publicrs do Es-
tado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 3 de dezembro de '909.

WENCESLAU BRAZ PEREINA G0MES.

Juscelino Barbosa.

Reu1amefltO a que serefere o dec. n. 2.O
desta data

CAPITULO I

DAS TERRAS DEVOLUTAS

Art. 10 As terras do Estado, depois de medidas,
deniarcadas, divididas e descriptas por profissionaes de
nomeaçäo do Governo, serão vendidas, aforadas ou
concedidas gratuitamente, conforme as leis us. 27 de
25 de junho de 1892, 173 de 4 de setembro de 1896,
263 de 21 de agosto de 1899, 269 de 271de agosto de
899, 378 de 11 de agosto de 1904, 455 de 11 de se-

tembro de 1907 e o presente regulametito.
Art. 2? São terras devoutas:
1? As que ate a data da pub1icaco da citada

lei n. 27 no se achavam applicadas a algum uso pu-
blico da União, do Estado ou do municipio;
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2'  As que não se acharern no dominio paril..
cular por titulo legitimo;

3? As que nao se acharem occupadas por posse
ou concessão, no caso de serern legitimadas, confirma-
das on revalidadas de accordo corn o disposto neste
regulameuto.

Art. 30 São titulos legitimos para isentar das
formalidades prescriptas pelo presente regularnento:

1? Aquelles cujos direitos respectivos tenhani
sido pagos antes de 30 de janeiro de 1854, si forem
habeis para, nos termos de direito, transferir o dorni-
nio de bens immoveis;

2? Os de legitimacão, revalidaçào, concessão on
compra, passados em virtude da lei ii. 601, de 18 de
setembro de 1850, e mais legislação em vigor após
aquella data.

CAPITULO II

D& MEDI90 DAS TERRAS DEVOLUTAS

Art. 4? Na mediço das terras devolutas serão
observadas as seguintes regras

§ 1? Corn antecedencia, no ininitno, de 15 dias,
o engenheiro do districto annunciará, pelos meios mais
efficazes ao seu alcance, a medição a que tiver de pro.
ceder, convidarido os proprietarios das terras conil -
nantes ou encravadas no territorio que tiver de ser
discriminalo, a exhibirem as provas do seu dominio
on posse, na audiencia que Ihes serr para isso designa-
da. Dos documentos apresentados o engenheiro ihes
dará recibo em forma de extracto.

§ 2? Verificada a existencia de terras devolutas,
O trabalho comecarâ pelo levantamento exacto da plan-
ta hydrographica e orographica do territorio, cravan-
do-se marcos especiaes nas embocaduras dos manan-
ciaes e nos pontos principacs das linhas de vertentes,
pelos quaes possarn ser incorporadas as rneliçoes que
se effectuarem nos terrerios adjacentes.

§ 3? Nesta platita seri fixala a posiçao4e toclol
Os estbelecirntitOS encotitra43 e o respectio calcino
das areas effectivatnetite cultivadas on utilizadas corn
pastagens em cada urn delles, bern corno a situacäo das
quedas d'agua ou corredeiras, das jaziclas inineraes, das
fontes thermae, das p&lreiras etc., acotnpaiihatido-a
urn mitiucioso relatorio e o quadro censitorio da
zona.

§ 40 Os lotes sero projectados a vista desta
planta, tendo-se em consideracão os direitos garantidos
pelo presente regulamerito e indicando-se, na divisão,
as terras encontradas corn occupação illegal.

§ 5 Seinpre que a topographia do terreno o per-
mittir, as linhas de divisào correrão segundo o paral-
lelo e ineridiana verdadeira, forinando lotes de 25 he-
ctares, coastituitido sec çOs de kilotnetro quadrado,
em territorio de 10 kilornetros de lado, numerados na
ordetn natural e successiva.

§ 6? Qriando o territorio for cercado de acciden-
tes naturaes, como rios, serras etc., estes accidentes
seräo adoptados como lirnites, comtanto que Os lot'es
não excedam a area legal, nern deixern de manter a
possivel uniforinidade na configuracão.

§ 7? Depois de locados os lotes, sera organi.
zada a planta definitiva do territorio, urn exemplar da
qual será reinettido a Directoria da Agricultura, Corn-
mercio, Terras e Oolonizacão, ficando outro no escri-
ptorio do districto.

As plantas levantadas, de accordo com as exigeli-
cias do decreto federal ii. 451 B, serão acompanhadas
de urn memorial descriptivo, concebido em linguagetn
concisa, contendo, aléin de outros esciarecitnentos que
possam interessar, as seguintes informaçöes:

1? Localidade e numero dos lotes medidos;
2? Natureza das terras, genero de culturas mi-

ciadas on daquellas a que podein prestar-se;
31 Condiçôes clirnatericaS e de salubridade da

zona inedida;
4? Distancias dos lotes aos povoados mais pro-

ximos e itnportancia commercial destes;
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5?. Vias de transporte existentes e quaes as ie.
cessarjas

6° Valor mechanico dos cursos d'agua que ba-
nharem os lotes

7? Preço medio, na localidade, das terras de
dorninio particular

8° Uma relaço contendo o valor de cada lote fi-
xado nas condiçoes dos arts, 1° da lei ii. 173, de 1806,
e 7?da den. 263, de 1899;

9? Avaliaçao detaihada dos estabelecimentos eis-
tentes, suas dependencias, instrurnentos e animaes de
traballio agricola ou industrial, cercas, vallos e cul-
turas comprehendidas nos lotes medidos e sua pro-
ducção annual;

10. Systema de trabalho adoptado na regiao me-
dida; suas vantagens e inconvenientes e numero me-
clio de trabaihadores empregados.

Art. 5,0 Approvada pelo Governo a mediço do
territorio, depois de ouvida a Directoria de Agricul_
tura, Commercio, Terras e Co1onizaço, e reservados
os terrenos necessarios aos fins a que se refere o art.
3.' da lei n. 27, de 1892, bern COO Os lotes que ti-
verem de ser vendidos directamente, de accordo corn
disposto no art. 18 deste regulamento, os demais seräo
vendidos na forma especificada no art. 10 do mesmo
regularnento.

Art. 6. 0 No acto da mediçao, seräo respeitados
os limites das concessOes e posses que, nos termos da
lei n. 601, de 18 de setetnbro de 1850, e do dec. n.
528, de 28 de junho de 1890, nao estiverern incursas
em commisso e se acharetu no caso de ser revalida-
das e legitimadas.

§ 1.° A opposiço dos possuidores, qualquer que
seja o seu fundatnento, jainais impedirá a mediçao
depois de ultiniado o respectivo processo e si o reque-
rerem ser-ihes . . dada vista para deducço de embar-
gos, em termos breves;

§ 2.° As questôesjudiciarias entre os possuido-
res nao poderao itnpedir as diligencias tendentes a
execução desde regulatnento.
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Art. 7 o Para extremar o doniinio publico e par-

ticular, os agentes do Governo procedero adiuiriistra-
tivametite, submettelido ao exame de peritos as duvi-
das e questöes de facto e ficando salvo aos interessados
o direito de recorrerem para o poder judiciario.

Art. 8. 0 Antes de subirem os autos Directoria
de Agricultura, Comniercio, Terras e ColonizacO, c en-
genheiro do districto fari. declarar, por meio de edi-
taes, que elles se acham corn vista por 10 dias a
quem quizer recorrer de seu despacho para o Go-
verno.

Art. 9,' No escriptorio do districto ficath trasla-
do dos processos submettidos 6L approvacàO do Go-
vertio.

CAPITUL,O III

BA VENDA DE TERF.AS DEVOLUTAS EM ItASTA PtTBLICA

Art. 10. Na venda de terras devolutas em has-
ta publica se observarO as seguintes regras

§ I. - Ate o ultimo dia do mez de setembro de
cada anno, on sempre que houver terras medidas em
quantidade sufficiente, o Governo determiilarâ que se-
jam ellas vendidas em hasta publica, mandando pôr a
disposicäo do publico as plantas de que trata o art. 4.°
e seus paragraphos deste regulameritO, e annunciar
pela itnprensa dentro e fóra do Estado, e por editaes
nos districtos, aonde estiverem localizadas, a qtianti'
dade, o preco e a situaçào das mesmas terras.

No prilneiro caso as vendas começarão no pri-
meiro dia util de janeiro subsequente e duraro tres
dias consecutivOS; no segundo caso, corneçaräo de-
corridos 90 dias depois de aununciada a hasta publica,
observados, em ambas as hypotheses, os mesmos tra-
mites e deveudo as propostas ser apresentadas em
carta fechada, nas quaes os proponenteS indicaräo os
lotes que pretendein adquirir e o preço offerecido por
hectare on por alqueire geornetrico.
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§ 2. 0 Fiiido o prazo fixacl' no eclital e outros
annuticios e recoihidas as propostas, serão estas aber-
tas e classificadas na Directoria de Agricultura, Coin-
mercio, Terras e Colonizaço perailte uma junta coin-
pasta do director da referida directoria, do chefe da
sec95.o de terras e mais urn funccionario nomeado pelo
Secretario das Financas e, publicado o resultado pela
rmprensa Official do Estad•3, Os propotientes cujas
propostas forem acceitas, serào convidados a entrar
para o Thesouro do Estado, dentro do prazo que Ihes
seth fixado, corn o valor acceito nos termos de suas pro-
postas, sob pena de perderetn o direito do preferencia a
coinpra das terras pretendidas, recebendo os respectivos
titulos, mediante a exhibiçäo do talão de pagamento,
sujeitos competente inscripco no registro Torrens.

§ 3 0 Aos proponentes é facultada compra das
terras devolutas a prazo, caso o prefiram, do 10 e de
20 annos, mediante prestacoes annuaes de egual
quantia, accrescido, porém, o preço das terras de
20 % quando o prazo uào exceder de 10 annos, e
de 40 quando esse prazo for do 20 anuos, satisfeito o
pagainento do, primeira prestacào no acto da compra.

§ 4.° A falta de pagamento de qualquer das
prestaçöes sujeita o coinprador a pena de cominisso e

perda total das prestacôes anteriores sem direito
algum a eviccao, salvo o motivo cotnprovado de forca
major, a juizo do Governo.

§ 5. 0 Em hypothese nenhuma seth expedido
titulo definitivo de venda, sem que 0 pagamento do
preço respectivo tenha sido realizado integralinente,
provado pelo effectivo recebimento do taläo na Dire-
ctoria de Agricultura, Comrnercio, Terras e Coloniza-
ção. (Lei n. 455, de 1907, art. 5.°, 	 1e2).

§ 6. 0 A ninguem seth facultada a compra de
mais do 3 lotes, quando as terras fore in situadas den-
tro da zoria de 6 kilometros em reclor das cidades,
villas on sédes do districtos, nem mais de 4 fóra das
referidas zonas, salvo o disposto nos arts. 14 e 22 da
lei n.'27, de 1892, e 5, § 3.° da lei n. 455, de
1907.
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Art. 11 0 comprador a prazO sueitarSe4,
além das demais, as seguintes coiidicOeS

a) Estabelecer dentro do primirO anno, man-
tendo-as scm interrupcàO, rnorada effectiva e cultura,
esta pelo menos na quitita parte dos terrenOS adqui-
ridos, Si forem eta matta, ou creação correspondente
ao valor ininimo das tuestnas terras, si foreni cainpos
de criar;

b) Receber mu titulo provisOrio da coinpra, o
qual serâ subst jtuidO pelo titulo deuitiitivo, logo quo
estejam satisfeitaS todas as condiQöes da compra

c) Fazer o pagameflt) no ThesourO ou ern qual-
quer reparticäo fiscal do Estado, mediatite guia pas-
sada pelo director da Directoria de Agricuitlita, Coin-
rnercio, Terras e Colonizacão, ou pelos etigeiiheiros
dos districtos de terras.

Art. 12. A inobservaticia de qualqlier das obri-
gaçöes supra estabeleciclas sujeitara o cotnprador a
perda das terras adquiridaS as quaeS voltaräo ao do-
minio do Estado corn as respectivas ben ifeitorias, sal-
vo o direito a indernniZacão sometite pelas beinfeitO-
rias, metros, porém, no caso do abanclOflO das terras,
caso em que o adquiretite perdera o direito mes 'no a
indemniZacão do quaesquer beinfeitorias que tenha
feito. rt. 13. 0 coinprador impotitUal no pagatneli
to de suas prestac5eS seth intiinado para que realize
o pagamelitO atrazado dentro de um prazo nunca me
nor de tres mezes, que the seró. fixado, e incorrer& na
pena do art. 10, § 4 deste regu1ametIt0 5i não cxlii-
bir o talão do respectivo pagamento no tempo fi-
xado.§ 11 Essas prestacôeS quando retardadas, scrLo
cobradas coin a multa do 10 "/, sobre seu valor.

§ 2.' Para effectivida de da cobranca a que se
fere o paragrapho antecedente, expirado o prazo que
I Or concedido, sera'expcdida certidao do debito pela
Directoria do Agricultura, Cornmercio, Terras e Cob-
nizacào aos ageuteS fiscaes do Estado ncarregadus da
cobranca das rendas publicas e Who que seja este
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rneio, seth o adquireute declarado em commisso pelo
director da supra citada Directoria, logo que pelo encar-
regado da cobrança ihe for comrnuiiicado o não paga-
mento.

Art. 14. No caso previsto da existencia de bern-
feitorias, serào ellas avaliadas, para o effeito da indem-
nização, e vendidas em hasta publica conjunctamen-
te corn as terras, deduziudo-se do preco alcancado a
importancia total do debito do adquirente e entregan-
do-se o excedente a quem de direito.

Paragrapho unico. Quarido, porém, o adquirente
j6 tenha realizado prestaçes, si tiver feito morada
habitual e cultura effectiva em algum dos lotes, se ihe
dará titulo definitivo desse e de outros lotes ate a con-
currencia da importancia das prestaçôes realizadas, su-
jeitos os demais lotes a pena de commisso e suas
consequencias.

Art. 15. 0 comprador que, antes dos prazos do
contracto, liquidar seu debito, terá direito a urn aba-
timento de 20 /o , e quando adiante prestacöes, ao de
10 0/0 sobre a importancia da prestação adiantada.

Art. 16. 0 numero de lotes de que trata § 6.0

do art. 10, poderá ser excedido, quando o terreno pre-
tendido em excesso do limite fixado no citado artigo,
pela sna topographia e hydrographia, so puder ser
aproveitado pelo adquirente dos lotes contiguos, mas
esse excesso não podeth ir além de urn lote mais.

Art. 17. As terras compradas a prazo não pode.
rão ser hvpothecadas, nem de outra qualquer forma
alienadas, emquanto não forem defluitivamente pagas;
não é, porém, prohibido ao adquirente ceder, a titulo
gratuito ou oneroso e precedendo licenca do Governo,
o seu direito a preferencia para a compra das mesmas
terras, ficando o cessionario subrogado em todos os
direitos e onus do primitivo adquirente.

Paragrapho unico. 0 cessionario, na prim eira
prestação que the competir fazer, juntará ao respe-
c tivo requerirnento o seu titulo de cessäo.

CAPITULO IV

DA. VENDA DIRECTA

Art. 18. Aos actuaes occupalites de terras devo-
lutas, corn preferencia a compra directa, 6 facultada
a acquisicão, ate 100 hectares das terras occupadas,
desde que as requeirarn dentro do prazo iinprorOgaVel
de dois anuos a contar da data deste regularnento, e
provem ter em cultura effectiva pelo menos a quinta
parte da area requerida (art. 19 da lei ii. 27).

§ 11 Na cessão das terras a que se ref ere o pre-
sente artigo tambem deverào set verificadas as mes-
mas condicöes estatuidas para legitimacäO de posses a
que se referem as lettras a e c do art. 51 deste regula-
merito, fazendo-se a prova ou verificacão destas con-
diç6es de accordo corn o dispostO no art. 56 § 2?.

§ 2? Estas vendas se effectuarão de accordo corn
as mesmas regras, preceitos e condices estabelecidOS
no capitulo anterior para a venda das terras devolutas
em hasta publica, exceptualido o disposto no art. 10,
§ 1, 2e6.

Art. 19. Exgottado o prazo do art. 18 e no
sendo por seus occupanteS requerida a compra das ter-
ras posseadas, serão ellas declaradas cahidas em corn-
misso e poderão set vendidas nos tertnos deste regu-
lamento, a quexn quer que se propoliha compral-as
desde que indeinnize as bemfeitoriaS nellas existeiites
(lei n. 455, de 1907, art. 5, § 3).

Art. 20. A indemtiizacão das bemfeitorias, tarito
neste como em todos os rnais casos em que o Estado
liver de indemniZal-as, sera' feita por avaliacão judi-
cial, sempre que os interessados, nào chegando a accor-
do sobre o preco tambem não combinem submettel-o
a avaliação amigavel, setido as custas do processo, tanto
neste como no caso de avaliacão judicial, rateadas
em partes eguaes entre o coinprador e o dono das
bemfeitorias (Lei ii. 455, de 1907, art, 5 § 4).



§ 1? No caso de avaliaçiio ainigavel, sera' ella
processada perante o director de Agricultura, Commer-
cio, Terras e Colonização na Capital do Estado, ou
perante os erigenheiros de districto, em os seus distri-
ctos.

Marcados dia e logar para a avaliaçao, pelo jniz
do acto, conlparecerào os interessados, acompauhado
cada urn de urn louvado de sua escoiha e recebido pelo
juiz o compromisso de bern e fielmente desenipeiiha-
rem a sua inissao conferenciarão Os referidos louvados
entre si e .parte, e chegados a suas concluses, as ex-
porão verbalinente ao juiz do acto, na presenca dos
interessados.

No caso de divergencia nos laudos, decidir6.
o juiz, como desempatador, acceitando qnalquer dos
laudos ou dando outro valor, quando o julgue mais
justo, desde que este não seja inferior ao menor valor
arbitrado pelos louvados.

§ 2. 0 0 juiz do ado ao iniciar-se a louvaçào no-
meará urn escrivão ad-hoc, a quem arbitrará razoavel
estipendio por seu trabaiho, o qual reduzirá a escripto
em relatorio, todo o processado, e fazeudo-o concluso
áquelle juiz, seth por elle immediatamente homolo-
gado.

Pronunciada a homologacão, o acto valerâ entre
as partes interessadas para todos os effeitos de direito,
como si fosse judicialmente processado.

§ 3? Quando o Estado for parte nas louvaçes, o
acto seth presidido pelos juizes rnunicipaes em seus
respectivos termos, sendo o Estado representado pelo
director de Agricultura, Connnercio, Terras e Coloni-
acão, na Capital, e pelos engenheiros de districtos,

nos inais terinos ou coniarcas do Estado. (Lei ii. 455,
tie 1907,art. 6.)

Art. 21. 0 governo tambem poderá vender ter-
rgs directarnente a quem se proponha fundar estabele-
clinentos para exploração agricola Cu industrial, nas
aeguintes condiçes:
E a) Ate 100 bectares inediante paganiento

Vista -
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b ) 
Ate 1.000 hectares emterraSde cultura C...

5.000 em campos de crear. 	 -
Neste ultimo caso o requereilte deverâ:
1 .0 Fazer em seu requerirneiltO a exposicãO de-

taihada da applicacãO que vae dar as terras pretetidi-
das, de modo a habilitar o governo corn o conheci-
mento exacto da natureza e da importaticia da explo-
raciO;

2? Provar que dispe dos nieios indispenSaveis '.
consecUco do fim, a que se propöe;

30 Depositar a quinta parte, pelo menos, do va-
lor das terras pretendidas, no Thesouro on outra qual-
quer estaço fiscal do Estado, mediatite guia passada
pela Directoria da AgricultUra, CommerciO, 'l'erras e
Colonizacäo ou pelos engenheil0S de districtoS de ter-
ras, exhibindo o conipetetite talão de deposito

4? ReaJizar no prazo maxinlo de cinco annos, a
fundação do eslabelecitnetito industrial on agricola, nos
terruos da cotcessãO, e coinpletar o pagameilto das
terras dentro do rnesrno prazo, a datar do titulo provi-
sorio;

? Sujeitar-se It perda do deposito feito bern
como das terraS e beinfeitoriaS nellas existenteS, pela
inuracço da 1 parte da clausula 4., salvo si as obras
on sexviçOS estiverern em inais de tneio e em cotistante
andaniento, on si juotivo de forca major, a juizo exclu-
sivo do governO, houver impedido a sua couclusàO,
casos em que será concedida urna 56 prorogac ão por

mais dois annoS;
6? Observar o disposto no art. 17 e nalettra b do

art. 11 deste regulainento.
Art. 22. 0 governo tambem poderIt vender di-

rectanieiite as terras que, tendo ido It hasta publica,
tao tiverem sido arreniatadas, guardadas as seguilites
regras:

1? 0 pretendetite a lotes nessas terras apresen-
tarâ seu r&querirnefltO acoinpanhado do taläo de de-
posito do preco dos lotes pretendidos, quatido os queira
coniprar a 'vista, on da accima on vigesilna parte pelo
juenos do dito valor, si quizer compraloS a prazo p sub-
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mettendo-se ao disposto no art. 10, § 3?, quando ro-
queira Os prazos nelle facultados.

2? Quando urn mesmo lote for pretendido, por
mais de urna pessoa, seth preferido:

a) 0 pretendente que tiver urn lote contiguo uti-
lizado nos termos deste regulamento; e, si nenhum ex-
istir nestas condiçôes

45) 0 que off erecer major preco, si ninguem off e-
cer mais

c) 0 que requerer maior nurnero de lotes ate a
concurreucia do numero legal jâ determinado, a menos
que este preteudente seja urn dos occupantes, previstos
no art. 18, porque a sea respeito se observará o que
dispôe o mesmo art. 18.

Si, porém, o occupante tiver suas terras devida-
meute registradas nos livros ecciesiasticos, embora te-
uha interrompido a posse por falta de cultura e mora-
da habitual, sera' admittido a corn pral-as, respeitadas as
areas de accordo corn o disposto para a legitimaçao
das posses, si antes da lei n. 27 de 1892 tiver res-
tabelecido morada habitual e cultura effectiva.

Art. 23. Para a venda de que tratarn os arts.
18 e 21, as terras poderao ser medidas independeute.
niente do levantarnento geral do territorio devoluto
em que estiverern situadas, e approvado pelo governo
O processo da niedicAo, ao requerente seth designado
o prazo de 20 a 90 dias, para que effectue o respectivo
pagamento e receba o titulo nos termos deste regula-
rnento.

Art. 24. 0 preço minirno das terras devolutas
sera' pelo governo fixado de conforruidade corn o art.
7?, da lei n. 263, de 21 de agosto de 1899, logo que
tenha de determinar a veuda das mesinas, tendo em
vista as informacoes:coutidas no processo de mediçao e
outras que puder obter.

Art. 25. Os engeuheiros dos districtos de terras,
para a avaliaço dos lotes que medirem e preparo da
relação de que trata o 11. 8, § 7?, do art. 4?, se servi-
ro, além dos dados coihidos no local da mediçao, dos
que ihes forem fornecidos pelos escrivAes do judicial
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e notas sobre as trausferencias de terras realizadas e
valor a estas dado em avaliaçoes e inventarios effectua-
dos em sua coinarca.

§ 1? Solicitados pelos engenheiros dos districtos
os dados de que trata este artigo, os escrivães deverAo
ministral-os, dentro do prazo não excedente de urn mez,
tendo o cuidado de excluir do valor das terras o de
quaesquer bemfeitorias.

§ 20 Os engenheiros representarão a Directoria
de Agricultura, Commercio, Terras e Colonizaçào con-
tra as auctoridades que ihes näo ministreni, nos pm-
zos fixados, os esciarecimentos que Ihes forem pedidos
nos termos deste regulamento, e o Governo poderâ
multar taes auctoridades ate 200$000, alérn das penas
em que, na fórma da lei, tiverem incorrido.

CAPITULO V

DA CONCESSAO GRATTJITA DE TERRAS DEVOLUTAS

Art. 26. A todo cidadão brasileiro, que o reque-
rer, sera concedido gratuitamente urn lote de vinte,
triiita on cincoenta hectares de terras devolutas do Es-
tado(Lrei ii. 269, de 1899, art. 1.0).

Art. 27. 0 concessionario se obrigarâ a cultivar
o lote, ou a titilizal-o para industria pastoril, a nelle
edificar e residir, a rnedil-o e demarcal-o dentro do
prazo de cinco annos. (Lei citada, art. 1?, § 10).

Paragrapho unico. Essas coudiçôes serào deter-
minadas no despacho de concessão e de modo que a
referente 6, medição e deniarcação seja prornovida den-
tro do prazo de seis mezes da data em que o conces-
sionario entrar na posse do lote.

Art. 28. Findo o prazo do artigo antecedente, o
concessionario provará ter satisfeito as condiçôes exi-
gidas mediante justificaco processada perante o juiz
de direito da comarca, inforniação do collector e auto
de medicao judicial do lote, cousideradas cowo taes

D. M. —39
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as mediçôes feitas pelos engenheiros dos districtos que
forem homologadas pela competente auctoridade ju-
diciaria.

Art. 29. Feita a prova a que se refere o artigo
anterior, ao concessionario ser. expedido o titulo deli-
nitivo de propriedade, o qual so produzirá. effeito de-
pois de transcripto no livro de registro de hypothe.
cas da comärca, onde o lote for situado. (Lei. citada,
art. L°, § 20 e 3?).

Art. 30. A ninguem seth concedido mais de urn
lote de cincoenta hectares, podendo apenas integrar
essa somma o possuidor de lote menor.

Art. 31. A coucessão é pessoal e intransferivel e
não poderâ ser feita a syndicatos nem a corporacOes de
especie alguma, importaudo em caducidade a mudan-
ça de residencia do concessionario on o abandono do
lote por mais de seis mezes. (Lei citada, art. 1 .°, §

e
Art. 32. Si d concessionario quizer obter o ti-

tulo definitivo de propriedade,antes do prazo do art.
27, poderá reqnerel-o, si já tiver satisfeito as condi-
çôes estatuidas no citado artigo, propondo-se a pagar
o lote ao preco estabelecido para a venda de terras de-
volutas. (Lei citada, art. 1.0, § 8.0).

Art. 33. As terras concedidas corn os favores e
condiçôes deste regularnento, nAo poderão, em hypo-
these alguma, ser penhoradas on vendidas para pa-
gamento de dividas contrahidas antes da entrega do ti-
tulo defluitivo, a que se refere o art. 29. (Lei citada, art.
1.0, § 4.0).

Art. 34. Si o concessionario fallecer, antes de
findo o prázo do art. 27, a viuva seth admittida a as-
signar o competente termo, assumindo as obrigaçes
pelo conjuge fallecido contrahidas para corn o Estado
e pelo tempo que faltar para expiraçao daquelle
prazo.

§ 1.0 Na falta de viuva, 0 tutor, que for dado aos
menores, sera obrigado a completar a demarcaco do
lote, si esta não tiver sido ainda realizada, e a reque-
xer titulo de propriedade em favor dos menores, dis..
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pensado então o tempo que faltar para vencimetito do
referido prazo.

§ 2.0 Não havendo menores nem viuva, qual-
quer dos flihos inaiores podeth fazer sua a concessão,
SI 0 requerer e assumir por urn termo, que sera' admit-
tido a assignar e pelo tempo que faltar, as mesmas obri-
gaces pelo concessionario contrahidas.

§ 3.° Si não houver viuva, nem flihos on si o fi-
iho ou flihos maiores j. forem por sua vez concessio-
narios de outros lotes o terreno concedido voltath ao
dominio do Estado. (Lei citada, art. 1.0, § 7?).

Art. 35. São considerados cidadãos brasileiros
para os effeitos do presente regulamento:

1 .0 Os nascidos no Brasil, ainda que de pae ex-
trangeiro, não residindo este no paiz a serviço de sua
naçao;

2.' Os filhos de pae brasileiro e os illegitimos
de mae brasileira, nascidos em paiz extrangeiro, si
estabelecerem domicilio na Republica;

3.' Os flihos de pae brasileiro que estiverem em
paiz extrangeiro ao servico da Republica, embora nel-
la nào venham domicjliar.se;

4.° Os extrarigeiros que, estando no Brash, em
15 de novembro de 1889, não tiverem declarado ate 24
de agosto de 1891 o animo de conservarem a naciona-
lidade de oem;

5.0 Os extraugeiros que possuirem bens immoveis
no Brasil e forem casados corn brasileiras, ou tiverern
flihos brasileiros, comtanto que residam no Brasil, salvo
si manifestarem a intencao de não mudar de nacionali-
dade;

6.0 Os extrangeiros que obtiverem a naturaliza-
cão de accordo corn o Decreto Federal n. 6.948, de 23
de maio de 1908.

Art. 36. Nas inesmas condiçôes e de accordo
corn as mesmas regras estabelecidas nos arts. 27 a 34
e seus paragraphos, aos extrangeiros que 0 requererern,
serão concedidos gratuitamente lotes de vinte, trinta e
cincoenta hectares de terras 4o Estado, si provarem a
seu favor os seguiutes requisitos
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a) terem costituidO familia no Esta1o;
b) terem nelle residencia por mais de sete annos;
c) serern de moralidade comprovada, devendo apre-

sentar foiha corrida corn o requeritnetito de peclido da
concess.o. (Lei U. 455, de 1907, arts. 1 1 e 2.0).

Art. 37. A prova do requisito do artigo anterior,
letra a, seth feita por rneio de certidão extrahida do
registro civil de casamentos, ou dos registros ecciesias-
ticos si o casamento for celebrado em data anterior ao
Decreto Federal ii. 181, de 1891.

Art. 38. A prova da resideucia (art. 36, letra b(,
sera feita por meio de attestados das auctoridades judi-
ciarias, muuicipaeS ou policiaes da comarca em que o
requerente residir, por certido extrahida dos livros de
notas e repartic6eS officiaes da referida comarca ou de
outras em que o requeretite tenha residido anteriormeti-
te; por talôes de impostos estadoaes, corn os quaes de-
monstre ter sido contribuinte do Estado durante sete
annos ou, finalnietite, na falta dos outros meios de pro-
va, por justificacão processada perante auctoridade ju-
diciaria, em que prove ter os sete annos de residencia
effectiva no Estado.Art. 39. A prova de moralidade comprovada
(art. 36, letra c) seth feita por meio de attestados on
outros documentOs fornecidoS pelas auctoridades judi-
ciarias da comarca on terino de residencia do reque-
rente. (Lei n. 455, de 1907, art. 6.0).

Art. 40. Além das terras coticedidas nos termos
dos arts. 26 a 39, o Goverrio poderâ conceder titulos
gratuitos de terras do Estado, observadas as obrigacOeS
estabelecidaS na lei n. 27, de 1892, e neste regula-
mento, para a venda das mesmas:

I) A's empresas que se proponham a con-
struir linhas ferreas on navegaçãO fluvial a vapor, sob
as seguintes clausulas, além de outras que forern apre-
sentadas e julgadas necessarias:

1 Os praos de terras concedidos iião excederO
de 2.500 metros de frente sobre 5.000 metros de fun-
do ; serão distanciados de 6.000 metros no minimo,
tendo a frente sernpre na via de communicacaO respe-

ctiva, sern riunca a abrailgerern de atubos os lados, e
serão divididos e demarcados a custa da etupresa, por
profissiotiaeS de nonieacO do Governo, medialite cau
ço idonea feita no Thesouro do Estado;

2 a Obrigaco de estabelecer urn servico regular
de transporte de cargas e passageirOS

3 Subdivisão das terras em lotes nas condicôes
estabelecidas pelo regulametitO das colonias;

4 Mariter a utilizacão effectiva das terras e
localizar, annualmente, pelo menos, 50 familias de irn-
migrantes, sendo auxiliadas pelo Goverilo, na intro-
ducção dos immigrailteS, nos terrnos da respectiva le-
gis1aco em vigor;

51 Reversão ao Estado das obras construidas
corn o respectivO material, em born estado de conser-
vaço, das terras, bernfeitOrias e dependeileiaS indis -
pensaveis ao trafego, no firn do prazo ajustado, que
näo excederâ de 90 annos;

6 FiscalizacàO do contracto pelo Governo, a cus-
ta da einpreza que, adeantada e triniestrairneilte, en-
trar& para o Thesouro do Estado corn a quantia fixada
para os vencimetitOS do fiscal, sendo de 2:000$000, pelo
rnenos, a quota corn que devero entrar as empresas a
que se refere on. 6. 1 deste artigo. (Lei n. 378, de
1904, art. 7.);

7 RescisàO, sern direito a indernuizaco algurna,
pela inobservailcia de qualquer das clausulas do contra
cto. II) A's enipresas industriaes que se propuzerem
fundar e custear fabricas rnanufactUreiras ou estabele-
cimentos destinados ao aproveitarnento, venda e expor-
taçäo de productos naturaes, inclusive os da lavoura
on criação, sob as condicôes que forein ajustadaS,
sendo cbrigatorias as clausulas 5 e 6 do nutnero
antecedente, alem das seguintes

,a Concessão do uso das aguas existentes no ter-
reno, salvo prejuizo publico

2 Medição e dernarcacLo desses terreliOS nos ter-
mos da clausula 1 do çaragrapho antecedente—ifl-
fine;
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a Construcço das obras e dos edificios ind{s-
pensaveis as operacôes iudustriaes contractadas no
prazo prefixado e a execuçào effectiva de taes opera-
côes

4a Emprego e ensino profissional de nacionaes-
adultos ou menores, nas proporces determinadas no
contracto;

III) A's municipalidades nas sédes dos respecti-
vos territorios, os terrenos Ilecessarios 6. construccão
de edificios destinados ao serviço de sua competencia,
cahindo a concesso em commisso si, dentro do prazo
estabelecido, nao for o terreno utilizado nos termos
da concessão.

IV) A quern se propuzer fundar estabelecirnen-
los de caridade on de instrucco sob a condiçào estabe-
lecida no paragrapho autecedente.

V) Aos indios de que trata a lei n. 173, de 30
de setembro de 1896, art. 4.°, sob as condiçes estabe-
lecidas no regulamento das colonias.

VI) A empresas que se proponham a estabele-
cer colonias agricolas no Estado, observadas nestas con-
cesses as clausulas estatuidas no ii. 1. 0 deste artigo,
condiç5es 1, 2, 3, 5, 6 e 7, desde que taes empresas
se obriguem mais:

a) a ceder o terreno preciso' para estradas publi -
cas de uma povoaçâo a outra, on a algum porto de
ernbarque ou estaçao de estrada de ferro, salvo o di-
reito a indernnizaço das bemfeitorias e do terreno oc-
cupado, prevalecendo para isso o precoda venda

h) a dar servidão gratuita aos vizinhos, quando
ihes for ella indispensavel para sahirem em uma estra-
da publica, em agurna povoação, porto de embarque ou
estação de estrada de terre), e corn inderunização quan-
do Ihes fOr proveitosa por encurtamento de um quarto
on mais de caminho

c) a consentir na retirada das aguas desaprovei.
tadas e passagern dellas, precedendo indemnização
das bemfeitorias e terrenos occupados;

d) a sujeitar as disposicôes das leis respectivas
quaesquer minas que se descobrirem nas terras con-
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ceclidas. (Lei n. 378, de 11 de agosto de 1904, art.
1 . 0 e paragraphos).

Art. 41. A estas empresas, quando definitiv-a
mente estabelecidas e que tenham satisfeito a todas
as condiçôes legaes, o governo podera conceder quaes-
quer auxilios permittidos por lei em casos similhanteS,
desde que não acarretem onus para o Estado. (Lei
citadan, 378, art. 3.0).

Art. 42. A's empresas estabelecidas em territo-
rio do Estado, podero ser dadas novas concessOes,
desde que provem ter devidametite colonizado a
concessào primitiva ; e quando mais de uma ernpresa
requeira nova concessão, sera' preferida aquella que
major nutnero de colonos tiver localizado. (Lei citada
n. 378, art. 4.0).

Art. 43. Quando as enipresas concessiotiariaS dos
favores do art. 40, n. 6 . 0 , iricorrerern, por culpa sua, na
caducidade de suas concess6es, perderào, em favor do
Estado, e sem direito indemnizacão alguma, as ter-
ras concedidas corn todas as bemfeitorias nellas exis-
tentes.

Nestes casos, o governo manterá Os contractos
pela etupresa firmados corn os respectivos colonos, i ga-
rantindo-ihes o seu direito de propriedade, nos termos
dos respectivos contractos. (Lei citada n. 378, art. 8.0).

Art. 44. Do numero dos colonos que as empresas
se obrigarAo a localizar, dous terços, pelo rneilos, serão
de colonos extrangeiros, os quaes serão fixados de
accordo com as regras previstas no regul. n 2.027,
de 8 de junho de 1907, procedendo-se, pordtu, de inodo
que se evitein grandes nucleos homogeneos de urna
so naciDnalidade. (Lei citada n. 378, art. 6.0).

Art. 45. Ao governo serão assegurados amplos
rneios de fiscalização directa nas colonias agricolas por
essas empresas fundadas, de modo a verificar Si OS
contractos são fielinente executados nesta parte, alOm
da fiscalização geral, jâ prevista na clausula 6 1 do u. 10.

(Lei citada, ii. 378, art. 7?).
Art. 46. Alétn das condiçôes ja previstas neste

artigo, nos contractos serão expressatneiite estabeleci-
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dos os casos de multas, podendo ser estas impostas
ate a quantia de 1:000$000. (Lei citada, ii. 378,
art. 8.°).

CAPITULO VI

DO PEOtJLIO D& FAMILIA

Art. 47. Os bens concedidos e adquiridos em
virtude do disposto nos arts. 26 a 36, so respondem,
sem restriccào, pelas dividas coutrahidas da data da
posse do lote em deante, quando taes dividas forern
provenientes

a) de impostos federaes ou estadoaes ou muni-
cipaes;

b) de multas por delictos on quasi delictos;
c) de salarios on jornaes de operarios emprega-

dos no serviço de installacão, cultura e conservaçào
dos lotes

d) de obrigacôes contrahidas para o custeio, de-
senvolvirnento e va1oriaào dos mesmos lotes. (Lei
ii. 269, de 1899, arts. 1?, § 4?, e 2. 0 § 2.0).

Art. 48. No caso de dividas de outras pro-
veniencias, observado o preceito do art. 33, e Si 0
devedor uão tiver outros bens, além dos adquiridos
de conformidade corn os favores dos arts. 26 e 36,
nas execucôes judiciarias serão separados, mediante
avaliaçao e dentre aquelles que forem escoihidos pelo
executado, bens que perfaçam a iinportancia de cinco
coutos de réis, os quaes passarão a constituir 0 pe-
culio da fainilia. (Lei citada, art. 2?).

Paragrapho unico. Quando, além dos especial-
mente inencionados, o executado possuir outros bens,
adquiridos fóra das previsôes deste regulamerito, as
execuç?es correrão, de preferencia, sobre tacs bens e,
so depois de executados, podero ser penhorados os
concedidos pelo favor do Estado e suas naturaes ac-
cess6es.

Art. 49. A mesnia regra do artigo antecedente-
seth observada nos inventarios em que os bens pro-
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venientes da coucesso do Estado no excederetn em
chico coutos de réis a importancia das dividas do
casal, passando taes bens, ate a referida quantia, a
constituir do mesnio modo o peculio da fainilia. (Lei
citada, art. 2.°, § l).

Art. 50. 0 peculio, assitn constituido, é intrans-
ferivel, indivisivel e jiialienavel, ti.o podeiido, em
hypothese algurna, ser penhorado, vendido ou hypo-
thecado, emquanto existir a viuva do instituidor on
algum dos seus flihos menores. (Lei citada, art. 2.0,
§ 3.°).

Paragrapho unico. Por morte da viuva, não
deixaiido flihos menores, os bens coustitutivoS do pe-
culio da familia, perdem o seu privilegio e entram no
regimen commum, regulador da propriedade.

CAPITULO VII

DA LE&ITIMAcAO DE POSSES

Art. 51. Nenhiuma posse de terras devolutas
estabelecida depois de 30 de Janeiro de 1854 podeth
ser legitimada, e naquellas que tenham sido antes
dessa data, so cotidices essenciaes para sua legiti-
macão:

a) terem sido adquiridas por occupacão mausa
e pacifica;

b) terem mantido cultura effectiva;
c) terem morada habitual pelo posseirO ou seus

successores legaes.
Art. 52. Estäo sujeitos 1egitimac.o
1 . 0 As posses que se acham em poder do pri-

meiro occupante, no tendo outro titulo sinão a sna
occupacao;

2 0 As que, postose achem em poder do se-
gundo occupante, não tiverein sido por este adquiri-
das por titulo legitimo, isto é, cujos direitos de trans-
missão não tenharn sido pagos antes de 30 de Janeiro
de 1854;



As que, achando-se em pocler do prlindro
Occupatite ate 30 de jaileiro de 1854, tiverem sido
alienadas contra a prohibiçao do art. 11 da lei ii. 601,
de 18 de seternbro de 1850 (dec. ti. 1.318, de 30 de
janeiro de 1854, art. 24 e paragraphos; lei ii. 601, de
18 de setetnbro de 1850, art. 5.°).

4.° As que, estabelecidas em sesrnarias ou
outras concesses do governo, nào incursas em corn-
niisso, tenharn em seu favor qualquer das seguintes
hypotheses:

a) Ter sido declarada boa, antes da promulgaço
da lei ii. 27, de 25 de junho de 182, por senteuça
passada em julgado eritre o sesrneiro on concessiona-
rio e 0 posseiro,

b) Ter sido estabelecida antes da rnediçao da ses-
maria on concessAo e no perturbada por chico anuos;
achando .se corn cultura e morada effectivas

c) Ter sido estabelecida depois da mediço corn
cultura effectiva e morada habitual e nào perturbadas
on interrompidas por dez anuos. (Leis ii. 601, de
1850, art. 5.0, § 2. 0 ,ns. 1 a 3, en. 27, de 1892, art.
24, § 2.0 , letras a, b e c).

Art. 53. Nas posses estabelecidas conforme o
previsto no paragrapho antecedente, os posseiros go-
sarAo do favor que ihes assegura o art. 54 deste re-
gulamento, competindo ao respectivo sesmeiro ou con-
cessiouario ficar corn o terreno que sobrar da divisão
feita entre os posseiros, on considerar . se tambem pos-
seiro para entrar no rateio corn elles. (Leis citadas, de
1850, art. 5.0, § 3.° e de 1892, art. 24, § 3.0).

Art. 54. Serão legitimaveis em cada posse, des-
de que tiver sido estabelecida nos termos do art. 51,
não so toda a extensão cultivada ou utilizada na in-
dustria pastoril, como outra extensão eguai de terras
devolutas contiguas, em mattas, capoeiras on campos,
corn tauto que, em nenhum caso, a area total da posse
exceda de urna sesmaria, ou 1.089 hectares. (Leis ti.
455, de 4 de setembro de 1907, art. 3. 0, e ii. 601, de
1850, art. 5.0, § 1.0).
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Art. 55. Aos actuaes occupantes de terras devo-
hitas, cujas posses ainda dependetu da legitirnacão,
fica marcado o prazo improrogavel de dons aunos, a
contar da data da pub1icaco deste regulatnento, deii-
tro do qual deverão requerel-a e promovel-a, sob peila
de no poderem conservar as terras seno por compra.
(Leis 11. 263, de 1899, art. 16, e n. 455, de 1907,
art. 5°.)

Art. 56. A abertura da posse em tempo habil,
anterior a 30 de janeiro de 1854, sera' provada por cer-
tidào do registro ecciesiastico feito ate 30 de j aneiro
de 1858. (Dec. ii. 1.318, de 30 de janeirode 1854, arts
91 e 92) e justificacão, processada perante o enge-
uheiro do districto de terras, na qual se provem tam-
bern ter sido a posse mantida corn cultura effectiva
e moracla habitual. (Lei ii. 455, de 1907, art. 3?,
§ 1.°).

§ 1.° No caso de falta do registro ecciesiastico, o
legitimante pagarâ a multa de 100000, sendo admitti-
do a prodtizir a justificacão a que serefere o final
deste artigo. (Lei citada, de 1907, art. 3. 6 , § 2.0).

§ 21 Requerida a justificação, o engenheiro do
districto de terras noruearâ urn escrivo ad-hoc, na falta
do escripturario, e procederá de moclo summario, ou-
vindo directamente as testemunhas produzidas e exa-
minando os documentos off erecidos, não podendo recu-
sar qualquer dos meios de provas admittidos em di-
reito, e pronunciath sua decisão dentro de 24 horas.
Da decisão do engenheiro do districto, haverâ recurso
voluntario para a Directoria de Agricultura, Commer-
cio, Terras e Colonização, para o que tero as partes
cinco dias, contados da decisto recorrida.

Art. 57. As transferencias de posses sujeitas
legitirnacO nos terrnos do art. 52 deste regulatneilto,
sejain quacs foreni os titulos de tratisferericia, no
as iseritani das formalidades do artigo antecedente.
(Lei citada ii. 455, de 1907, art. 4.0).

Art. 58. Requerida a medição, e provado estar
a posse nas coridicôes de ser legitiniada, o engenheiro
do districto designará o dia, logar e horapara au-
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diencia  da mediçäo, fazendo annuncial-ospor editaes,
e notificar por cartas aos confrontantes corn a ante-
cedencia, pelo menos, de 10 dias.

§ 1. 0 No dia, logar e horas designados, reuni-
dos o erigenheiro, o scripturario e o agrimensor, Ia-
vrar-se-â o termo de affixaçao dos editaes e da notifica-
çao dos coufrontantes, abritido .se em seguida a au-
diencia; o erigenheiro receberá os documentos que Os
interessados tenham a offerecer e os ouvir., decidin-
do administrativarnente os requerimentos verbaes on
escrIptos, que ihe forem apreseritados.

§ 2 . 0 Os confrontantes apresentarão nesta au-
diencia os titulos de sua propriedade e quaesquer ou-
tros docurnentos comprobatorios do sen dominio e por
elles se guiará a delimitacao da propriedade, sem at-
tenço a pretencöes fundadas em posses illegaes em
detrimento do posseiro on do Estado, não sendo accei-
to como parte na medição o confrontarite que não sa-
tifizer o disposto na primeira parte deste paragra-
pho.

§ 3.° Para determinação da area a medir-se, o
engenheiro do districto far reconhecer por peritos os
limites da posse ; e, calculada pelo agrimerisor a su-
perficie effectivamente utilizada pelo posseiro, proce-
derá de accordo coin o art. 54 do preseute regula-
meiito.

§ 4° Os peritos serão nonieados, urn pelo legi-
timante e outro pelo confrontante on confrontantes
presentes, que para esse fini se accordarão, prevale-
cendo o voto da maioria, quando haja desaccordo, e
o engenheiro, presidente do acto, nomeath urn tercei -
ro perito, que decidith entre os laudos, quando forem
divergentes, decisao da qual nio haverâ recurso.

§ 5.° Pot occasião da diligencia recommendada
no § 3. 1' deste artigo, o agrimensor auxiliado por urn
outro perito, especialmente nomeado pelo posseiro,
fará a avaliação de que trata o dec. federal n. 451 B,
de 31 de maio de 1891, para inscripco das terras no
registro Torreris, lavraudo-se um termo especial desta
avaliaçao.
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§ 6. Tudo quanto occorrer na audiencia serâ

escripto em urn termo, que sert assignado pelo enge-
nheiro, presidente do acto, agrimeilsOr, peritos, jute-
ressados, e, Si o quizeretn, os assisteiltes.

§ 7•0 Nenhum protesto ou reclamaçôes ou em-
bargos verbaes podem ser recebidos fóra da audiencia,
e os que forem apresentados por escripto, durante a
mesma, serão juntos aos autos de mediço, dando o
escripturario ao apresentante recibo especificado dos
documentos entregues.

Art. 59. Os protestos, reclarnacöes on etnbar-
gos, quaesquer que sejam os seus fundameutOS, no
suspenderão a rnedição; ultimada ella e concluido o
respectivo processo, se observar. o disposto nos art.
6 . 0 e paragraphos e arts. 8 e 9 do presente regula-
niento, subindo os autos corn os recursos qtie tenham
sido oppostos.

Art. 60. Recebidos os autos na Directoria de
Agricultura, Commercio, Terras e Colonizacäo e on-
vidos os orgãos consultivos nos termos da 1egis1aco,
pronunciarâ o Presidente do Estado a sua decisão, que
serâ logo publicada e registrada no coinpetetite livro
naquella Directoria.

Art. 61. Da decisão do Presidente do Estado so
poder haver reclaniacão dentro de 10 dias, passando
em julgado a decisão findo esse prazo.

Art. 62. Approvacla a mediço, ao legitimaiite
se expedirâ o respectivo titulo.

Art. 63. Na redacço do memorial e pre.
paro da planta, se observará o disposto no art. 4.1
para a rnedição das terras devolutas em geral, bern
como o dispositivO do art. 6.°, § 1., quando entre os
posseiroS se levantaretil questôes judiciarias.

Art. 64. As despezas corn a medição serão pa-
gas pelos requeretites, pela fOrma estabelecida no
art. 89.

Art. 65. As posses de terras de individuos re-
conhecidattiellte pobres, poderào ser legitimadas pot
conta do Estado, uma vez que provem ter rnorada ha-
bitual, bernfeitOrias e cultura effectiva, ficando, p0-
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rem, as despezas feitas garantidas pelas terras; ties-
tes casos a legitirnaçao seth lirnitada a area de 10 a
20 hectares somente e o titulo definitivo só seth expe-
dido, quando o posseiro estiver quites corn o Estado.
(Lei ii. 378, de 1904, art. 2.°).

Art. 69. 0 preco das terras sera. o mesnio es-
tatuido no acto da concessão, e o pagameuto devera.
ser realizado dentro de 60 dias da approvacão da me-
diçäo, pagas, poréni, as despezas do processo pelo
coucessioflariO nos termos prescriptos para Os legiti-
inantes.

CAPITULO IX
CAPITULO VIII

DA REVALIDAç&o DE CONCESSÔES

Art. 66. Estão sujeitas 'a reva1idaço as conces-
sees feitas pelos poderes competentes, anteriormente
a 15 de novembro de 1889, que se acharern corn cul-
tura effectiva e morada habitual em poder do conces-
sionario primitivo ou de outrem por transuaissão re-
gular, embora no tenham side satisfeitas outras con-
dicoes que houverem sido impostas.

Art. 67. Provada a existencia de cultura e mo-
rada, nos termos do artigo antecedente, se procederá
a rnediçao para revalidaço da concessão, segundo os
rurnos e confrontaçoes declarados nos titulos respecti-
vos, ou coriforme a area declarada no acto da conces-
sao, quando do mesmo docuniento não constarem os
rurnos das confrontaçes, comtauto que em nenhum
caso exceda a. quantidade concedida ,e no prejudique
a terceiros, observando-se n& parte processual o que
ficou determinado para as legitimaç5es.

Art. 68. As posses existentes dentro da area
concedida, que flG estiverern nos casos espccificados
io § 4. do art. 52, do presente regularnento, so da-
ão direito a. indemnizaçao das bemfeitorias.

Paragrapho unico. A avaliaçao para indemniza-
çào destas bemfeitorias seth feita, quando o posseiro
eo concessionario não se accordarern sobre o preço, por
dous arbitros, norneados urn pelo posseiro e o outro

elo concessionario, sendo decidida por urn desernpa-
dor, de norneaçao do engenheiro do , districto, qual-

quer divergencia que se possa darno laudo, observan..
o a rera estabelecida no art. 20?, § L in-fine,

DOS ArORAMENTOS

Art. 70. As terras d e campo de crear podetho
ser aforadas em hasta publica, em areas de cern he-
ctares no minimo e de mil hectares no maximo.

Art. 71. 0 aforamerito teri logar perante a Di-
rectoria de Agricultüra, Comxnercio, Terras e Coloni-
zação, a qual expedirá editaes, marcando urn prazo
nunca rnaior de 90 dias, annunciando o preco mninimo
por hectare, èoino base da concurrencia.

§ 1. 0 Findo o prázo mnarcado no edital, oito dias
depois se reunirão, na rnencionada Directoria, o respe-
ctivo director e dois funccionarios inais nonieados pelo
Secretario das Finàuças, os quaes farão o estudo corn-
parativo das propOstas que tenhátn sido apresentadas e
as submetterào a. deciso do ref erido Secretario,indicafl-
do; de preferencia, aquella que rneflirs condiçöes of-
ferecer.

§ 2 0 Si entre o concurrentes ao aforamento, al-
gum ott alguns se prppuzerem cornprai as terras, suas
propostas serâo preferidas e, entre estas, a que meihor
preco off erecer, observando-se nestes casos o que est4_
deterniinado para as vendas directas.

Art. 72. 0 foreiro sujeitar-se-a. as seguintes con-
diçoes

1) Ao pagarnerito do fôro em duas prestacôes
annuaes, caso não prefira fazçl-ode urna sO vez, deven-
do o pagarneuto ser feito na estacào fiscal do munici-
pio, aonde o foreiro residir, on na Secretaria das Fi-
pan9as.
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2) A fazer medir e demarcar, a sua custa, e
por profissionaes a servico do Governo, a area af 0-
rada;

3) A manter nas terras aforadas, depois de urn
auno de occupaco, creacão que represente o capital
equivalente, pelo menos, ao preco minimo legal das
terras

Art. 73. 0 aforamento sO se cousidera conipleto
depois que o foreiro tiver feito a medicao, a que se re-
fere a condicao 2 do artigo anterior ; para execucão
desta condiçäo, terá o foreiro 6 mezes, a contar da
data da concessão.

Art. 74. Approvada que seja pelo Governo a me-
diço, ao foreiro seth passado pela Directoria de Agri-
cultura, Commercio, Terras e Colonizaçao o titulo de
concessão, satisfeitos os direitos devidos, obrigado o
foreiro a concertar a mediçao, caso não a approve o
Governo, sob pena de ihe nao ser dada a conces-
sao.

Art. 75. Aduração do fôro será de 10 annos
no minimo, podendo ser renovado, si 0 foreiro o re-
querer, ate completar-se o maxirno de 25 annos. Findo
este prazo, si ainda convier ao foreiro poderã ser re-
novado, ate que o terreno seja exposto 6. venda.

Art. 76. Ao foreiro é permittido extinguir o fôro
em qualquer tempo, pagaudo o preco legal das terras.

Art. 77. Findo o prazo de aforamento, e expos-
to . venda o terreno, por nAo convir ao foreiro conti-
nuar corn o aforarnento, ser-lhe4 concedido gratuita-
mente o lote em que a sua casa de morada estiver edi-
ficada, ficando-ihe o direito de comprar mais tres lotes
contiguos pelo preco niinirno legal.

Art. 78. Cousiderar-se-á cahido em commisso o
terreno aforado

a) que não for medido e demarcado no prazo do
art. 73;

b) que não contiver a creacao, a que se ref ere a
condiçao 3 do art. 72, no prazo ahi prefixado;

c) cujo aforamento deixar de ser pago durante
duas prestacôes;
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d) que for transferido ou de qualquer fOrma ce-
diclo sem as formalidades deste regulamento.

§ 1 .0 Declarado o commisso, o foreiro fica sujeito
a perda das terras, que reverie ro ao doxninio do Esta-
do corn as respectivas beinfeitorias, e serão novamente
aforadas, ou vendidas, conjunctamente corn estas.

No caso da venda, o Estado deduzirá do producto
o preço das terras, entregando o excedente, si houver,
ao foreiro, corno indemnização das bemfeitorias; e no
de novo aforarnento, serão as bemfeitorias avaliadas
como est6. prescripto no art. 20, para que sejam ellas
pagas pelo novo foreiro.

§ 2.0 E' licito ao foreiro transferir on subrogar
em outrem a sua concessão, rnediante auctorizaço do
Secretario das Fivanças. para o que requererá, provando
haver cumprido todas as condiçôes a que se subordinou,
estando em dia corn o pagamento dos foroa respe-
ctivos.

Ao foreiro que näo provar ter cumprido todas es-
sas condiçes, nào seth concedida a auctorizaçäo a que
se refere este paragrapho.

Art. 79. Os terrenos aforados que forem encon-
trados em abandono, serào declarados em commisso,
quando o abandono conte urn espaco de tempo de 6
mezes, procedendo-se de accordo corn o disposto no §
1.0 do artigo antecedente.

CAPITUI40 X

DA GUARDA Fi POLICIAMRNTO DAS TERRAS DEVOLUTAS

Art. 80. Aos engenheiros de districto incumbe
a guarda e vigilancia das terras devolutas, para o effei-
to de impedir que sejarn usurpadas ou estragadas por
intrusos, devendo promover o despejo destes, sempre
que descubram actos de usurpação on de intrnsão,
acorn panhando as accöcs respectivas ate final sentença
e e xecucäo, como agentes immediatos do governo

D. M. —40
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junto dos iiicumbidos da propositura c promoco das
acçOes respectivas.

Art. 81. Logo que os eugenheiros verificarem,
em seus districtos respectivo, qualquer das transgres-
söes previstas no artigo antecedente, imporäo ao inva-
sor ou usurpador a multa de 200$000 (lei n. 27, de
1892, art. 36), intimando-o para que desoccupe as terras
invàdida cu usürpadas dêtto do tãzo, quë the mar-
cärãô,i16 excëdente dè urn mez, qüando não tCnha bern-
féitorias, öü de 6 mézes, no maximO, qüañdo p6ssfflff
bemfeitbrias rias ditas terras.

No caso da existeucia de beufeitorias sero estas
descriptas do modo a determinar corn exactidäo quaes
ellas sejarn pa.ra os effeitos da sua eventa1 indemniza-
çO, endo essa descripção autbenticada de accordo
corn o disposto no § 2.'.

§ 1.0 Exgottado aquelle prazo e não sendo a
intimaço obedecida, sera o intruso novamente inti-
tuado, para desoccupal-as dentro de 8 dias da data da
segunda intimaçAo.

§ 2.0 Ambas essas intimaçOes sero feitas pot
official de jnstica, nediarite requisicão dos engenheiros
de districto as coxtpetentes auctoridades judiciarias lo-
caes, sendo ao mesuto erigenheiro eutregues os autos
respectivos.

§ 30 Expirado o segundo prazo, si o intruso
não abrir mao das terras on si já se näo liver propos-
to on se propuzer It couipra das inesruas, nos termos
do art. 18, o engenheiro do districto levarIt o facto
sern demora ao conhecimento da Directoria de Agri-
cultura, Conimercio, Terras e Colonizaçao, remettendo
ao mesmo tempo, por ccrtidão por elle extrahida, a
nota da multa iniposta, afim de que se proceda a sua
cobrança, como preceitua o art. 13, § 2. 0 , e se pro-
mova o despejo do intruso, observaudo-se, flete caso,
o prdeesso previsto no art. 82 segninte (Lei n. 455, de
1907, art. S.°).

4•0 Nos casos em que se proponba e realize
compra das terras por elle occupados, a multa de
OO$OOO, ihe será relevada.
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Art. 82. 0 auctor iniciarIt a acço pot nina pe-

tiçaO, em que, por itens, declare a sua intenço, con-
cluindo, depois de haver dado valor a causa, pelo pe-
dido de citaçO do reu para a primeira audiencia. (Ri-
bas, C'onsolidacão, arts. 679 e 680).

Esta retiSdo será iustruida,com os documentos a
que se refere 0 § 2.0 do artigo antecedente.

§ 1. 0 Citado o reu e accusada a citação na pri-
meira audiencia, Ihe seth nesta assi.gnado o prazo im-
prorogavel de 10 dias para vir corn sua defesa. Duran-
to este prazo deverIt o reu deduzir sua contestacão,
e, si o no fizer, serâ lançado e as autos feitos conclu-
sos para sentença definitiva.

§ 2 . 0 A contestaçao seth deduzida pot eutbar-
os, que sero processados summariarnente, (Lei ii.

447, de 1906, art. 3.') e so serioadmittidos;
a) embargos de retençäo de bemfeitori.s. aute-

riores It intimação, inda näo indemnizadas
b) einbargos de abertura e couservaç.o de posse

legitirnavel nos termos do cap. Vii deste, regul4mento;
c) embargos de legitirnação de posse, quapdo ins-

truidos corn certidão de sentença, jttlg4udQ tôa a le-
gitmaçäo.

§ 3•0 Desprezados s embargos e intimada a
tença ao reu, seth esta executada pelos officiaes de jus-
tiça do tenno, expirdos 5 dias depois de sua inti-
naço, (Ribas, Cn.icIidac4o, art. 779) devendo o
juiz da causa requisitar o auxilio da forqa publica, si,
oppondo-se o ten ao cuinprimento da sentenSa l assim
ihe for pelo auctor requerido.

§ 4.' Da sentença cabe appe11a55,o, que, só sera'
recebida no effeito devolutivo, devendo ser interposta
dentro de cinco dias da data da intini acao da son-
tença.

Art. 83. Este processo ser4 observado uo si-
mente nos casos do art. SO, cotno tambem no de oc-
cupautes de terras cujas poWa tenhazu sido declara-
das em commisso.

Art. 84 . Os eugenheiros de districto veucerO
ratiflcaão annual de 1:800000 como remuuera9Q
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pelos serviços que ihe sào, neste capitulo, especial-
mente desigriados, sem prejuizo das mais vantagens
a que por este regulamento possa m ter direito (Lei
n. 467, de 14 de setembro de 1907, art. 1.0).

CAPITUT-O XI

DOS DISTR1CTOS DE TERRAS E COLONXZAçXO

Art. 85. Serão creados pelo governo tantos dis-
trictos de terras e co1onizaço quantos sejam necessa-
rios a perfeita execuçào das leis 11. 27, de 25 dejuttho
de 1892, n. 173, de 4 de setembro de 1896, ii. 263, de
31 de agosto de 1899, n. 269, de 27 de agosto de 1899,
ii. 378, de 11 de agosto de 104, n. 455, de 11 de
setetubro de 1907.

Paragrapho unico. Em cada districto haverê. uma
commisso composta do seguinte pessoal:

1 Engenheiro.
1 Ajudante.
2 Agriniensores.
1 Escripturario.
Art. 86. A nomeação e exoneraçAo de enge-

nheiro de districto Se farâ livremente pelo Presidente
do Estado e as dos demais empregados pelo engenhei-
ro do districto, devendo, porém, a uoxneaçAo do aju-
dante ser approvada pelo director da Directoria de Agri-
cultura, Commercio, Terras e Co1onizaço.

Paragrapho unico. 0 engeuheiro do districto
tomará posse de sen cargo perante a mencionada di-
rectoria e as outros einpregados do districto o farào
perante o respectivo engenheiro.

Art. 87. Ao engenheiro do districto compete
superintender todo o serviço do districto, pelo qual é
0 unico responsavel perante o governo.

§ 1 . 0 As attribuiçöes e deveres dos demais em-
pregados serão determitiados pelo engenheiro do dis-
tricto, que poderâ modificar a organização do mesmo
pessoal, de accordo corn as necessidades do serviço

§ 2.° 0 eugeiiheirO de districto sera' substitliido
em suas faltas e inipedimeiltoS pelo ajtidaiite C

falta deste pelo agrimelisOr que hotiver sido previa-
mente designado pelo engenheiro.

Art. 88. Para o logar de eugenheirO de distrl
cto serão nomeados engenheirOS civis, de minas, geO
graphos ou agrimelisOres de reconhecida competeflC,
formados pot alguma escola do paiz.

Paragrapho unico. Para os logares de ajudan-
tes e agrimetiSOreS deveräo ser nomeados engenhelros
on agrimensoreS forinados, podenclo na falta desseS
profissionaes set nomeado provisoriaiiielite para 0

cargo de agrimeilsor individuos de reconhecida pratiCa
de trabaiho de campo, a juizo do governO.

Art. 89. Os funccionarios das cotnmiSsôes ne-
nhuni vencilnelitO perceber.O dos cofres publicos, salvo
o disposto no art. 84 ; mas seräo remunerados os seus
servicoS pela maneira estabelecida nos artigoS e para-
graphos seguilites.

Art. 90. 0 chefe de cada COfl1flhiSSO receberâ
de quem requerer conipra de terras, reva1ida0eS, con-
cessöes on legitiniacöeS, ate o maximo de setenta e
cinco (75) réis por metro corrente nas zonas de matta,
e trinta (30) réis, nas zonas de campo, podeiido ser
este custo modificado pelo governo, otivindo o enge-
nheiro do districto, conforine variaretu as condicöes
de logar e tempo.

§ 1.0 0 preco acirna fixado sera cobrado pela
medico do perirnetro do terreno, nenhum pagaineiltO
cabendo ao pessoal pelos trabaihos que fizer para o
levantamento dos rios, constrUCcöeS, etc., que por este
regulamentO devain figurar nas plantas.

§ 2.° 0 pessoal subalterno das cotnnhissöeS nada
reàeber& das partes requereiltes e seth remurierado
pot uma parte da metragern de que trata este artigo,
a qual será fixada pelo governo, mediante proposta do
engenheiro do districto.

Art. 91. No caso de ser demittido o chef e da
conimissão deverá o sen substitutO indemnizal-O da
parte a que tiver direito pelo serviço feito, lavrando-
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se Para IISAO urn ternio de garantia no pal se obri.'
gará a depositar na collectoria, para set levantado,
o dinheiro correspolidente ao pagamento do seu tra-
baiho, concluido, este.

Art. 92 Iniciado o processo de cada medição o
requerente depositará na collectoria do muuicipio res-
pectivo quantia q ue represenle proxitnamente metade
do custo do serviço a fazerse, e, terminada a rnediçao
a alçada do d jstricto, deppsitath na collectoria a par-

te restante das custa.
§ TJnico. Este dposito sera' levantado pelo en-

genheiro do districto, logo que for dcfinitivamente
approvada a medico, on pelo requerente si esta for
annul1ad.

Art. 93 Dentro do prazo de 90 dias, no maxi-
mo, contados da data do recebirnento na Directoria da
.Agricultura, dos processos de mediço, devero ser
estes julgados, ficando interrompido este prazo, quail-
do sobre os mesnios seja necessario ouvir o chefe da
commissão, ate que sejani prestados por este os escia-
rcclmeutos pedidos.

§ Unico. Por occasião do julgamento de cada
processo, o governo poderá, em vista das inforrnaçes
coutidas no mesmo, modificar o preco da metragem.

Art. 94. Os emolumentos do engeuheiro do dis-
tricto, quando em trabaiho de mediçao de territorio
para fundaçao de nucleos coloniaes e outros de con-
veniencia do Estado e determinado pelo Governo,
serão fixadôs por accordo entre este e o engenheiro
do districto, teiido por base as bracagens pagas na
niesma zona e a extenso a medir-se.

§ Unico. Para as linhas divisorias dos lotes em
que houver de set dividido o territorio se aioptará
uma metragern nunca superior 5. metade da que for
estabelecida para o levantarnento do periinetro, tend o
em vista a classificaçao em campo e em matta.

Art. 95. Os adquirentes de terras devolutas por
compra directa que houverem pago as despezas de
mediçao de accordo corn o artigo 90, terão direito as
seguintes reducçes; —de 50 % quando a area medida
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tiio exceder de $0 hectarc; de 40 	 qualido for ni
perior a 50 e infertor a 100 hectares; e do custo da
medicão quando superior a 100 hectares.

Art. 96. Quatido os processoS näo terrnutiaretfl
pcla mediçäo, qtter pot in$tiffi.cieiiCi4 das provas apre-
sentadas pelos jnteressados, quer por clesistetl.Cia cx-
plicita ou tacita da parte, seräo cobradas pelo enge-
nheiro de districto, segundo o regtilatneiito do fôro
communi, as custas dos trabaThos que houver effe-.
ctuado.

Art. 97,. Os erigenheiros de districto so respon-
saveis pelos instrunielitos e material de serviçO que
pelo Govertlo ihes tiver sido ou ihes foreni entregileS,
assignat10 o respectivo inveutario, ate que tenhain
indeinnizacto o Goveruio do custo dos mesmos pot
prestaceS descontadas das custas recolhida as colle-
ctorias, na forma do attigo 92, e na razäo da vigesima
parte do valor das mesmas.

§ Unico. Quando for substituido o engenheiro
de urn districto, este paisarâ, mediatite jnveiitario,
todos os instrunientOS, rnateriaes e archivo ao sen
substituto, entratido imniedtatatiietite para os cofres do
Estado corn o custo dos instrumentOs, etc., que, du-
ratite a sua direcço no serviço do districto, houv'rerfl
desappareCidO oil se inutilizado.

CAPITULO XII

DO REGISTRO TORRENS

Art. 98. Os officiaes do registro de hypotheca
das comarcaS onde houvr terras devolutas e forern
installadas commissöeS de mediçOes, ficam obrigados
a se habilitareni corn os livros necessarios ao registro
Torrens de que tratarn os decretos do governo provi-
sorio us. 451 B, de 31 de maio de 1890, e 955 A, de
5 de novembro do mesnlo anno.

Art. 99. Este registro sent obrigatoriO para
todos os titulos definitivos de venda, concessiO, legi-
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timaço ou revalidaço, passados pelo governo, em vir-
tude de medição feita sob o regimen das leis us. 27,
173, 263, 269 e 455 citadas, e facultativo para aquel-
les cujas terras se achavam no dominio particular ao
inaugurar-se o dito regimen.

Art. 100. A inscripção das propriedades sujei-
tas ao registro Torrens será requerida deutro de 60
dias contados da entrega do respectivo titulo pelo
engenheiro do districto ao juiz de direito da comarca
onde forem as terras situadas.

Art. 101. A inobservancia nào justificada desta
obrigacão, importa a caducidade do titulo e % neste caso,
as terras serão vendidas directamente a quem as re-
querer on levadas t hasta publica, na forma deste re-
gularnento, salvo o direito de indemniz.ção das bern-
feitorias existeutes.

Art. 102. Para execução do disposto no artigo an-
tecedente e na clausula 4 do art. 26 da lei ri 27 ci-
tada, os juizes de direito de todas as coinarcas do Es-
tado fornecerão trimestralmente Secretaria das Fi-
nanças urn mappa estatistico deste servico, realizado
em sua comarca, especificando os titulos e requeri-
mentos recebidos e indicando o andamento dos res-
pectivos processos.

Paragrapho unico. Si a comarca no estiver corn-
prehendida em algum districto de terras, organizado,
este mappa seri enviado directamente ao Secretario
das Finauças e, no caso contrario, por interniedio do
engenheiro que fará tirar copia para o escriptorio do
seu districto, afirn de propor novamente a venda das
terras, cujos titulos tenham caducado, rernettendo o ori-
ginal a Directoria de Agricultura.

CAPITUI4O XIII

DIsPosIçEs GERAES

Art. 103. As terras devolutas vendidas ou con-
cedidas pelo Goveriio, ficam sujeitas aos onus especi-
ficados nas letras a, b, c e d, § VI do art. 40, ficando
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tanibern reservadas as fontes nhineraes e tlierniaes de
utilizaço therapeutica ott hygienica, corn o terreno ne-
cessario a sna exploracão, sendo este indemriiZado
pelo preco da acquisiçäo.

Art. 104. 0 Governo exporâ ft venda pelo custo
da iinpressão, as plailtas de que trata o § 1? do art. 10,
deste regulainento.

Art. 105. 0 prazo a que se referem os arts. 18
e 55, para os districtos que forein organizados, serft
contado da data de sua organizacàO.

Art. 106. Não estão sujeitas ft mediço as ter-
ras que se acharem no dominio particular por titulo le-
gitimo, uetn seus proprietarios necessitani de novos
titulos para gosal-as, hypothecal-as,alienal-as de
qualquer modo; comtudo podero ser inedidas e de-
marcadas si seus proprietarios quizerern discrirninal-as
dos terrenos contiguos.

Paragrapho unico. Nestas condiçöes ser.o ob-
servadas as mesmas regras estabelecidas para as legi-
timaçôes, sendo, porém, a area determinada, segundo
Os litnites indicados nos titulos e verificados pelos pe-
ritos, independentenlente do calculo da quantidade ef-
fectivarnente utilizada.

Art. 107. As posses dependentes de legitiniacAO,
bern como as terras adquiridas por compra ou conces-
so e dependentes de titulos definitivos no podero
ser hypothecadaS nern alienadas de qtialquer modo.

Art. 108. So nullos de pleno direito quaesqtler
titulos translativOS da posse, que no tenha sido aber-
ta nos terinos clas leis ns. 601, de 1850 e n. 27, de
1892, ficaudo sujeitos a despejo os seus respectivoS oc-
cupantes, nos termos do presente regulamelito.

Art. 109. Não se haverão por principio de cultu-
ra para a revalidacão de sesmarias ou outras conces-
sôes, nem para legitiniac.O de posses ou preferencias
para compra, os simples roçados ou queiina de mattas
e campos, levantameflto de ranchos ou outros actos de
siniilhatite natureza não acompanhadas de cultura ef-

fectiva e morada habitual.
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Art. 110. As mediçses fitas pelo poder judicia-
rio, de tetras do dotniuio particular, que confroute,
ainda pie sórnente en-i parte corn tetras devolutas se-
rão acotnpanhadas por urn profissional do districto,
iridicado pelo engetfeiro dQ districto.

§ 10 No estando a cornarca aonde forem situa-
das as tetras cotnprehendida ern districto organizado,
essa indicaço seth feita pelo Secretaio das Fivanças,
Si julgar iiecessario.

§ 2.0 Nos autos do processo fará o juiz respecti-
vo iucluir os venëirnentos e diarias qué competirem
ao funccionario idicado, fazendo . os recoiher aos co-
fres,na fórma das leis em vigor.

§ 3? Dos autos de mediçäo constarfi o parecer
do representante do Estado que o dará tambem em re-
latorio ao erigenheiro do districto on a Directoria de
Agricultura, Comniercio, Tetras e Colonizacao.

Art. 111. Sendo necessario ao born deseinpenho
dos serwicos, o Secretarlo das Finanças podeth transfe-
rir temporariaiente as sédes dos districtos de tetras.
- Art. 112. Nas mediçes de que trata esteregula-
meuto so sero empregados goniornetros independen-
tesde bussola, excepto rias linhas divisorias dos lo-
tés, que podem set traçadas a bussola.

- Art. 113. Em cada districto serão medidas de
preferencia as tetras devolutas contidas nas zolias
povoadas ou contiguas a ellas, que se acharem servidAs
de estradas do ferro ou navegação a vapor.

Art. 114. Serão regulados por lei especial os
logradouros, servidôes publica3, terrenos d{atnantins,
e exp1oracio de minas e fontes mineracs de uti1izaç'io
therapeufca ou industrial, a caça, a pesca, a explora-
çäJ de naadeiras e mauanciaes, nas tetras publicas.

Art. 115. Os transgressores do preseute regula--
mento, sejam elles encarregados da sua execuço on
particulates, ficam sujeitos I multa, conforme a gravi-
dade do caso ate 200S000.

Art. 116. Em ludo que se ref erir a liccnças, Ipe-
nas, vautagens dos funccionarios, e o mais que não
for expressamente coutrario as disposicoes deste regu -
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lametito sero observadas as disposic5es do regtila-
inento da Directuria de gricultura CotninerciO, Ter-
ras e ColonizacãO que baixou corn o d---c. ii. 2.027,

de S de junho de 1907.
Art. 117. Continuarn em vigor as disposiceS da

lei ii. 601, de IS de seterubro de 1S50 e respectivO re-
gu1tnento rião révogadas nem alteradas pelas leis ii.
27, de 25 de junho de 1892, 173, de 4 de setembro d
1890, 263. de 21 de agosto de 1899, 455, de ii de se-
ternbro de 1907 é pelo presente regulanietito.

Art. 118. Este regulanleiltO vigorarâ desde a
data de sua publicacäo.

Art. 119. Revgam-Se as disposicOcs em con-
trario.

Secretaria das Financas, 3 de dezernbrO de 1909.
._O secretario de Estado, 71iscelino Barbosa.

DECRET.) N 2.6l - rE 3 rz DE1EMI1ItO DE 1909

AprOva Os estatutOS da Coo1cratiVa Agricola de Uht

() prcsidcntC ch Estado de dnas GeraCS, no cX:rCiCiO da.
attrib9içO quc Inc conferida pe1 art. 57, n. I, da (oflSti-

tuiç- cbnsidera1TIh que se acha organizala de accordo corn
as IegislacöcS fcder1 e cstadoal a CoopratiVa Arico1a de

Ubá, no mrnicPO do rncsrn() norn, rcSOVCPPY OS CS-

tatutOS respeCtiVoS. datados d q () d  novcmb'O de 19oc), 6can-

do, assm, reconhecida a assocaco, para aufCrir Os benefiCiOS
fticiaes garautidOs pelo Estado.

Palacio da Prusidencia do Estado d Minas Geracs, em
EcHo Hon zoute, 3 de dezembro de r9o9.

\VxNCESL\U BRAZ PEEnfl' GoMns.

Juseelino J?arbosa.
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ECRFTC) N. 2.682 - 	 7 DE DEZEMBRO DE 1909

Approva o regulaniento da Colonia de Alienados de Barbacena

0 Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que ihe confere o art. 57 da Con tituiçao do Estado,
resolve approvar o regulamento da Colonia de Alienados de
Barbacena, que corn este baixa, assignado pelo Secretario de
Estado dos Negocios do Interior, que o fara executar.

Palaco da Presidencia do Estado de Min -,s Geracs, Bello
Horizonte, 7 de dezembro de 1909.

WENCESLAJ BRAZ PEREIRA GOMES.

Estevo Leile de Magaikiies Pinto.

Regulamonlo a quo se rerere o decretoii. 2 6S2, desta data

Art. i.° A colonia, subardinada a mesrna direcção techni-
ca da Assistencia a Alienados, é destinada a receber os en-
fermos indigentes que foretn transferidos do hospicio cen-
tral de tratamento e capazes de entregar-se a. exploração
agricola e a outras pequenas industrias.

Paragrapho uflicO. Para a colonia seräo rernovidos:
a) Os chronicos e cairnos;
b) Os semi-agitados oe longo periodo de cahna;
c) Os convalescentes
d) Os alcoolistas, em officinas especiaes
e) Os epilepticos, em coaipleta separacã.o.
Art. 2. 0 Haverã orficinas que o director da Assistencia,

de accOrdo corn o governo, julgar conveniente estabejecer.
Art 3.° A colonia terà o sguinte pessoal, de nomeação

do Governo - urn administrador, urn amanuense e urn auxiliar
do administiador.

Art. 4 .° 0 director da Assistencia, corn précia auctoriza-
cEo do governo, contractarE— mesti es de set viço, inspectores
c guardas, tantos qaautos necessarios.

Art. 5 .' 0 administrador, corn prévia auctorizacEo do gc-
verno, contractarE o pessoal indipensavel ao serviço da co-
sinha.
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Art. 6 .0 0 director da Assistencia visitará a colonia sern-
pre que forpossivel e pelo menos uma vez por sernafla, pro-
videnciando sobre a riatureza de trabaiho conveniente a cada
enfermo e dando outras instrucçOeS que forern de mister.

DO ADMINIS]RADOR

Art. 7.0 A este funccionariO incumbe:
i. Zelar pela conservacEO da colonia e suas dependencias.
2. Superintender a sua administracEO econornica.
3. Fiscalizar todos os serviçOs e bern assim a todos os

empregados no cumprimentO dos respectivOS deveres.

4. Requisitar da adminiStracEo da Assistencia tudo quanto
necessariO for ao born andamento dos serviçoS da colonia,
alirnentacEo e tramento dos asylados.

5. Essas requisicOCS serEo extrahidas do livro de talEo nu-
merado e em ordem chronolOgica.

6. Fazer a carga e descarga dos ob\ectos adquiridos para
a colonia, debitanto a cada empregado, em livro proprio, o
que ihe tiver fornecido.

7. Ter em boa guaida a dispensa, rouparia e demais obje-
ctos da colonia.

8. Proceder semestralmente, corn o almoxarife da Assis-
tencia, ao inventariO das roupas, louças e mais utensilioS da
coloflia.

. 0 almoxarife farE escripturar esse irwentario pelo ama
DUCIiSC em livro proprin, e o rubricarE corn o actrniflistra
dor.

jo. Ter urn borrador onde serEo escrituradas as despe-
sas e rendas da colonia e das officinas.

ii. Apresentar o borrador semanalmente a. Secretaria da
Assistencia para por elle ser feito o lancameflto no DiariO
Geral.

12. Ter urn livro caixa onde serEo lançados Os recebi-
mentos para despesas miudas e de prornptO pagarnento.

13. Reccber os productcs do trabalho a ricola c renda das
officinaS, e fazer entrega ao almoxarife para o convefliente
destino.

14. Mandar rnatrieular em livro proprio os doentes remet-
tidos pelo director da Assistencia.

15. \ isar as uiaB cia renda cia coloflia e officinas, Os map-
pas de frequencia do pessoal, hem assini Os dernais docurnentos

suleitos a sua fiscalizacEo e que tenharn de ser archtvadoS
na secretaria da Assistcflcia.

in. Rubricar toclos os livtos destinados ao serviço da
coloiiia.
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17. Organiza, ouvido o director, as tabollas das rc1iç6eS
quo cievarn scr fornecictas aos asylados; outrosirn, o rnbdelo
dos livros quo forern de mister iara Os lançamentcs.

18. Encerrar diariamente, corn sua rubrica, o livro do
ponto.

19. Organizar o oi9arncnto da colonia, rernettendo-o op-
porturamente a adrninfstiaçiO cia AsSistencia.

Art. 8. Apresentar ao directorda Assistcncia, ate o mez
de fevereiro do cuth anno, o rc1aLrio da oCUrrçflciaS ha-
v iclas na colonia l' acpnpanhado das rspitiva etatistjcs
e bern assirn a, ecotcirno o quo disser respcito 4 receita e
despesa.

21. i\andar orOflizar e rubtcar as folhas dos vencirnen-
tos dos empregaclis da toloriia, cnviando . as rd cia primeiro
de cacla inez a cflrectorja da Assi teflcia para scr incorpora-
da a foiha gcral, em titulo separado.

DO AMANTJE1t

Art. 9,° Ao amanuerse incumbe:
1. Fazer a crrcsponde: cia cia colonia.
2. Organizar e processir as contas due, desposas do forne-

cirnento e de prorupto pagarnnto.
. Organizar, no principio do cacla mcz, urn quadro do-

monstrativo doN gnros alimenticios distribuidos durante o
mez antecederite para as refeiçOcs, o quo fará a vista das
riotas das quantidades d cada urn fornecidos polo economo cia
Assistencia.

4. Escripturar no borrador a recoita e despesas cia co-
onia.

5. Organizar Os mapas de frequençia dos empregados
cia colonia, a vista do livro do presença, notando as faltas, e
azer as fo1hs dos veflcmeriQs.

b. Escriptur.r 6s livros do niatricula, os de asseptainento
.dos crnprcgados, Os c e, rcgistj o do cQotS e outrQs quo torern
jcessario5.

7 . Fazer os mappas do movirnento da colonia c organizar
oc rcarnento da mesma, d çcordo corn as iota* dc aciminis-
tzdor.

DiSPOSiS GZARS

Art. 10. Fao applicaveis aos empregadcs ccntr.ctados
colonia a mesma disciplina o pcnas cstatuidas p019
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mento n. 2.307, de 17 do novembro de igo8, e pelo reiICfltO
iiitcino cia Assistencia.

Art. ii. Otrabaiho do cilono serA voluntaio.
Art. 12. Aos colonos sero proporcionados os i-ecreios quc

forcrn coflvefliefltcs, a uizo do directcr da Assistcncja.
Art. 13. So pothrao receber v sitas cos domingos e dias

antj iicados, precedendo Iiccnça do administrador.
Art. 14. Nio pocleião enviar ou receber escripto algum

senão For interrncdio cia aduuinistrcdor.
Art. 15. Aos col000s serio c\clusivarnelute applicaveis Os

meios cocrcitivos estabelecidus polo Fegularnento 2.307, do ii
de novembro do 1908.

Art. 16. Nos casos de accessos cL agitaçto ou de moles-
tia intercurronte scr:o removidos para a Assistencia.

Art. 17. Nas of ciiils,jr.ahalharao aquelles que não so
prestarem ao S orviço agricola e rnotrarern aptidao para algum
officio.

Art. 18. Os rrestres do servico, inspectores c guardas.
quo devethn residir na colonia, süo brigaoos a dispensar todo
carjnho e zelo nos colonos, instruii do-cs coni biandura nos di-
versos trabathos.

Art. 19. Os productcs cia c Ionia e trabrlhcs das officinas
no so ein cntteg es po alm f xarife serho escripturdos per Os-
pecie, dandoe a cacIaspecie oaIor coirespondente,seririndo
do base os prcços co rentes no nercado.

Art. 20. Da renda dssesprodtwtos,ez pr cento scrão
dcstirndos a peqoeros prerriios aos enfermus que inais se
hduverem distipgujdo eodjo auxiliQ peeuniario aos qu,
tendo Se restr.becdo, nào disprgeron do meioS pam e
alirnentaro rn antes de encontrar collocaçüo.

Art. al. os cdkn i1.'6 bãb pUfci reècbcbi clinheiro
a qucta p.1tc cEessa Orcetitagchi, reccberà lirernios em
cbectos co custo equivalente para seu uso e goso.

Art. 22. -iuve4 c4eoet4 de pcCulio corn a conta corren-
te do cTda urn

Art. 23. Os poyorita pr cento rstantes serão conside-
rados—rcnda geral cia Assistencia.

Art. .o. Os trahalhcs agricolas e das oflicinas sero exe-
cutodos ob a diiecçao cz s mLstrLs do sciviço, auxiliados pclos
inspectores e guardas, de accordo corn as instrucçOes rcce-
bidas do administrador

Alt. 2c. () rdninistrrcor em seus impedimentos tempo.
-rarios Seiã si.l:stituico polo almcxaiife ou For pessoa oxtra-

nba a issistercia, desgnada pelo govorno.
Alt. 26. 0 dministrac'cr e amariucnse terao Os venci-

iicntos ajmuaes constantes cia tabdlla annexa.
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Art. 27. Os empregados subalternos terào os vencirnentos
constantes dos respectivos contractos, previamente estipula-
dos pelo Secretario do Interior.

Art. 28. Revogam-se as disposiçOes em contrario.
Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes, em

Bello Horizonte, 7 de dezembro do 1909. - Eslevao Leite de
Magalhaes Pinto.

Tabella

Administrador ................. 3:000$000
Amanuense .................... 	 .:200$000
Auxiliar do administrador ...... 	 i :oo$000

DDECRETO N. 2.683 - DE 9 DE DE2EMRO DE 1909

Approva 0 quadro de distribuicso da forca publica do Estado

0 Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que the confere o art. 57 da Constituição, resolve
approvar o quadro que a cste acompanha, de distribuição da
força pubhca do Estado em destacamentos.

Palacio da Presidericia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 9 do dezembro do iço.

WENCZSLAU Biz P3KRziRA Gomm

Estevdo LelEe de MagaThaes Pinto.

' 	 C-.
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DECRETO N. 9 684 — DE 10 DE DEZEM1ftO DE 1909

Abre o credito do 57:89235 para paganiento das desposas corn o
tratamento, funeraes e exequlas do finado presidente dr. ,JoSo
Pinheiro e corn as exequlas em homertagem ao ex-Presidente
da Republica, conseiheiro Allonso Augusto Moreira Penna.

0 Presdente do Estado de Minas Geraes, uSand das attri-
buiçOes que Ihc conferern o art. 57, § 1.0, da Constituiçã.o do
Estado e art. 1.0, n. 11, da lei n. i99 de u dc setembro do
corrente anno, resolve abrir o credito de c7:612$325 réis, ne-
cessario, conforme a demonstraçäo que a ete acompanha, para
pagarnento das clespesás realizadas corn a tratamento, fu-
neraes e exequias d3 linado presidente dr. JoLla Pinheiro da
Silva e co n as e equias realizadas em homenagern ao ex-
presidentë da Repuilica, conseiheiro Aflonso Augusto Mo-
reira Pen ia.

Palacio da Presidencia do Esado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte. 10 de dezembro de IfT)09.

WENCZSLAU BRAz PEREIRA GOMS.

Juscelino Bar5osa.

DemonstraçLlo das despesas realizadis corn o tratainento,
funeraes c exequias do finado presidente dr. .Ioao Pinheiro da
S

i
lva e corn as e'ouias realizadas cin homenagcrn aoex-pre-

sidente da Icpuhbica, cons -I iciro Affonso Augusto Moreira
Perna

Importancias

EspecificaçOes 	 pagas 	 Total

Tratamento do dr. joLlo Pj-
nhciro

Medico Drs. Manoci Murti-
nho Nobre 	 1n:n00000

•	 lluo \V rncclC... 	 :0OO$O00
•	 Teiks de Menezes 	 1,:ooc)$0o

Pharmaceuticos : Emfliano
Olyntho, Augusto de An-
drade Sousa e Abelardo
Alvirn .....................6no$000

CO

0

C')
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Pharmaceutico A. Soares...
Antonino P.
Mascarenhas

Hospedagem dos medicos:
Grande Hotel.............

Funeraes e exequiaS:
Maestro Vicente Ferreira

do Espirito Santo
>	 Jose Nicodemos da

Silva............
Padre Joao Martinho de Al-

meida ....................
Nicomedes dos Santos.......
Duarte, Oliveira & Camp.,

fornecimentO de obectos
para o funeral............

Carvalho, Baptista & Comp.,
idem, idem...............

Games Nogueira & Comp.
idem, idem...............

Armador Alfredo Lima......
João Ferreira Guerra, hospe-

dagem em Caetë..........
Felicio Roxo................

Exequias do dr. Affonso
Penna:

Coronel Cornelio Rosenburgo
José Ramos de Lima........
Coronel Joaquim Libanio Go-

mes Teixeira, obectos for-
necidos ...................

c7:692$32

Secretaria das Financas, 5. seccão, 6 de dezembro de
i9o9.—Antonio Mescluita.—JOãO Leal.

0 Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
buiçao quo ihe confere o art. 57 da ConstituicãO, e, de con-
formidade corn o disposto no art. 8. 0 da lei n. 486, de 12 do
setembro do anno p. passado, resolve approvar 0 regulamefltO,
que a este acompanha, assignado pelo Secretario de Estado
dos Negocios das Financas, dando nova organizaçãO aos servi-
ços da Recebedoria de Minas, na Capital Federal.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello
Horizonte, to de dezembro de 1909.

WENCESI.At Bz PERZIRA GoMs.

Juscelino Barbosa.

Reguls mento a que se refere o decreto ii.
2.65, de 40 de dezembrO de 1909

CAPITULO I

DAB ATTRI13UIQ0ES PA RECEBTDORIA

Art. 1. 0 A Recebedoria do Minas Goraes, oreada na Ca-
pital Federal, polo dec. n. 841, do 18 do juiho do 1895, tom a
son cargo:

§ l.° A fiscalizaQAo o cobranca do imposto do exporta.
ço sobre o café e mais goneros do produccAo, manofactora
e oriaçe do Estado, que entrarem no Districto Federal, para
son consume on forem exportados para o exterior on oiitros
Estados da TJnião.

2 0 A arrocadacäo do sollo das certidöes, quo passar,
o do inherente aos titulos dos ompregados da RocebedoriS,
quo o pagam per dosconto mensal; born assim o da tabella
B, § 4•0 D. 22 do regal. n. 931.

§ 3.. 0 recebimento do qoaesquor quantias portencen-
tes ao Estado, quo the sejam entregues pelos sons exactores
on per particulares, em virtude do ordem do Secretarlo das
Financas.

413$100

244$600

780$500	 30:038$20()

2;000$000

3:000$000

1:000$000
roo$000

2:164$625

45$000

2$OOo
1:500$000

450$000
12:000$:)00

22:284$625

2:747$000
1:500$000

1:122$500 	 5;369$500

DECRETO N. 2.685 DE 10 bE DEZEMBRO bE io

Dá novo Regulamento a Recebedoria do Minas, na Capital Federal
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§ 4. 0 A vonda do estamplihas do sello do Estado,para 0
quo o director requisitarâ da Socrotaria as quantidades no.
cessarias ao consurno, fazendo debitar o thesoutoiro polas
sommas roprosentadas em cada supprimento.

§ 5. 1 0 despacho e a confaroncia eos gcnors d quo
trata o5 1.0, corn Os rospoctivos couhecimentos on guias do
pagamento do imposto. born come do café procedonto do Es-
tado do S. Paulo, omquanto a esti con vier, aiim do quo pus-
Sam sor retirados dos pontos do doscarga; observdas as
disposicOos do dec. n. 1.163, do 16 do agosto do 1898.

§ 6. 0 0 procosso dos dcspachos do exporlacà ds go.
neros mineiros e do café pautista, quo tiverern do ser expor-
tados para o exterior on para Os Estados da Republics, na
fórma dos deers. n. 1.163 o 1.963, expqdidcs polo goveinode-
to Estao em 16 do agosto citado o 21 do dozombro do 1906,
assim cozzo na fórssu do dec. ii. 1.404, expedido pet govor-
no do S. Paulo em 26 do sotembro do 1006.

§ 7. 1 0 service do oscripturaçAo, transferencia 0 paga-
mento do juros do apolicos minciras, born como o roghtro
especial das apolicos ao portador.

§ 8. 0 0 pagamento dos vncimentos dos emprogados da
Recobodoria o das dosposas do sen expediente.

§ 90 A suporintendoncia mediata do servio a cargo
dos 'viglas co1locdos nas fronteiras deste corn os Estados do
Rio de Janeiro e Espirito Santo, fornecendo-iles os avisos
do quo carecorem para diacriminac Ao da origern do café, na
fOrma do art. 8. 0 do doe. n. 918, do 23 do marco do 1896,
apontando-Ibes as faltas quo so derom no receIimonto desses
avisos 0 dos mappas diarics quo is vigias são obrigados a
rometter a Recobodoria, nos tormos do art. 12 do mesmo
docroto.

§ 10. A organizaçAo do balanceto a onsal da reccita o
dosposa da Rocobedoria e sua roncssa ao Seerotario das Fi-
nanças corn os respectivos docuientos.

§ 11. A rostituiçAo dos impostos quo so provar tei'rn
sido pagosindevidamento 4 Rocbedoria 00 pagamontodas
ordens quo contra ella saw o Secrctario das Finaneas. roco
ihendo diarianionto os saldoa em ser ao estabeleoionto
bancarlo, quo o mesmo Socrotario 1.tie indicar.

§ 12. Qaaesquer outros sorviços quo pete mesmo So
cretario ihe forern commettidos.

Art. 2. 0 0pesoa1 da Recobodoria sorã o constanto da
respoctiva tabella annoxa.

§ 1. 0 SerAo da compotoncia do Prosidente do Estad,o as
norneagöes do director, ujnthsnte, chofo do serviçu extéru,
thesonroiro o chore do socçao.

§ 2. 0 Todas as cutras nomeacöos serAo do competencla
do Secrctario das Financas.
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Art. 30 Fica crOada na Rooebodorja a seucao do servi.
ço do apolices, composta do urn chofe, do urn arnanuenso o do
outros funccionarjos da Recebeth'ria quo fororn dosignadospelo director, Segundo so tor'ar necessario.

§ 1.0 Aos funccionarics do secçAo do apoilces podorá 0director distribuir outros sorviços, scm prejuizo do anda.
mento dos especialnionto contiados so son desomponho.

§ 2. 0 Podora o governo do Estado, quando 0 julgar con-
veniente, dosenvolver os encargos e attr*buicöes do secçao
do apolices, incumbinth?-a de outros sorvics, como 0 do
estatistica,o do propaganda,, etc.

§ 3.0 Pela sooçAo do spolicos correrAo, cspecialmonto,
os servcos do inscripAo, transferoneja a averbação dos apo
licos do Estado, assiin come o do pagamento do juroa das
apohces nommativas inscriptas no Recobodoxia e do todas
as apolicos so portador, ainda em circulaçAo.

§ 4.1 Os titulos ao po!'t.dor, ainda em circulaçAo, serão,
dntro do 60 dias contados do publicaçso do campetento
edital, insoriptos em livro espociat no Reoebodoria do Mi-nas.

§ 5. 11 Os juroa das apolices ao portador, segundo oondi
çAo nellas exprossa, sO podero, ser pagos na Recebedoria de
Minas.

§ 6. 0 Os joros do quo trata o paragrapho precodente
sorAo pagos a vista do coupon, quo sorã, entAo, deatacado
da.apolice apresentada, lançando-se nesta, em algarismos
born salientes e tinta encornada, a numoraçào correspon.
dente ao titulo nominativo quo Ihe couber.

§ 7. 1 Todo o serviço do ape lices, salvo quanto 'vao cape-
clalmento procoituado nOsto artigo, scM feto do accordo
corn o doe. n. 2.224, do 23 do maio do 1908, o nos termos
das erdens e resoluçOos do Secrotaria das Finanças.

Art. 4. 1 Todos os fnneoionarios do Reoebedoria são do
con ha rica administrativa, podendo, portanto, see dispensa.
dos, disde quo assim convenha so serviço publico,

§ 1. 0 Os veneimentos dos funccionarios do Recebodoria
dividom-se cm dubs partes egusos, ordonado o gratificaçãe,
e FAo os quo vAo constando do tabolla annoxa.

§ 2.0 A noznoaçao do hot do thesouroiro depondoià do
proposla doate, quo, methanto auctori,aço da Soerotarla
poderâ ter urn ajudante sob sua immediatis responsabili
dade.

§ 3.0 Nas Opocas do grando aflooncia de service, podorâ
o Secreta' io this Fiaanças auctorizar a admisodo tomporarua
do collaboiadoros, ate o numero do 3, corn a diana arbi.
trada polo director e approvada polo Socretaro dos Fl-nanças.
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CAFITULOII

J)AS ATTRIBUIOES B DKVERES DOS MPR.EGA1)S

Do director

Art. 5•0 A0 dirootor, quo é o chefa da Rocobedoria,
compete:

§ 1.0 Dirigir a fiscalizar a cobrana e escriptnracAo dog
impoatos a mais sorviços da Reparticäo.

§ 2.° Fechar o ponto diana, hs horns marcadas nste Re
golarnento, para eritrada dos cmprrgados na Recebedoria o
sna sahida; e jugar as faltas dos quo no comparecerern,
dando-as por justificadas on no, conforme as excusas que
apresentai'em.

§ 3•0 Impor aos empregados, quo no oumprirem os seas
deverer, as penas do reprohonsão on de saspenso do service
W otto dia, corn perda do todo o voncimento a represontar
so Secrotario das Finanas qoando a gravidade do facto
exlgir pens malor on cara providencia.

§ 4•0 Julgar as qaestdes relativas a contrabandos 8 appre-
hensao do generos.

§ 50 Anctorizar o pagamento dos 'vencimentes dos em-
pregados 0 das despesas corn o expodiento da repartiçAo.

6. 0 Organizar, nos tormos do capitulo IV, a pauta se•
manal pars, a cobranga do imposto do café o ontros generos
do prodncgfto n3inoira, da Capital Federal.

§ 70 xigir, por despachos into rlo cu. toriOs, proferidos
nas petiôes que Iho fororn dirigidas, os documontos quo
faltarem e as informacöes quo dos empregados da RocO•
bedoria forern procisas, para as despachar como for do JaB-
tica.

§ 8.0 Mandar rstitnir aos contribuintes as importanclas
provenientes do imposto per alias indevidameflte page.

§ 9. Remettor ao Secretario das Finanas, ate sossenta
dig s dopois do findo cada trimestr, os doculBOntOs da re-
ceita da Thesouraria, e ate o dta 31 do marco do cada anno
minucioso relatoriodetodcs os services efiectualos na Race
bedonia durante o anno anterior, corn, as conoideraöCs quo
]he occorrerem sobre o augmento on diminuicao quo so boa
'ver verificado no recoita a despesa.

§ 10. Rometter mensairnento so mesiro SecretariO : 1.0

o balancete da receita e despesa da Recebedoria, organizado
do confornildade corn o modolo vlgente, e acompanfladO dos
reapectivos docurnentos de desposa; 2. 0 urn mappa do café
do prodiiccão dos Eatados do Minas Geraes 0 S. Paulo, en.

trade na Capital Federal; 3.° octro do café do g mesm(s E;.
tados a dos do Rio do Joneiro a Espirito Santo oxportados da
referida Capital, para o qua solicitar k da Mesa do l4ondas do
Estado do Rio do Janeiro os dados nc cossaniOs.

ii. Resolver, do sceordo corn o presento regulamnto
a mais logislacao em 'vigor, as qnestöes dopondentes do sos
dolibOracSo, nodendo as intore sados reorr3r do scus despa-
chos para o Scrolario it s Finaoc:s do Estado, quo dooidi
rn ultirna instancia.

Taos recarsos, poxém, dovoo sor intcrpostOs dentro
do prose do &ito dias, contados da data ern quo ~ for proton-
da a dccisAo rocLrrid5, sob pena do permpco.

§ 12 Sopoiintonder modiatan'tOfltc o ser'vico a cargo do

vigiss colloca4oS nas frontoiras lcsto corn o3 Estados do Rio
do Janeiro e Epitito Santo, tendo em 'vista as dispostçöcs
rcforop tCS a esso orviQO, a as Iustr , C Cm exporiidBs i o'a
Socretaria dna Finanças cm 15 do fevereiro do 1905.

§ 13. Mandar autuar, corn certidAo do portoiro on do
qaalqucr outro onprogado da Recobedoria, os fnnccionaricS
insubordinadLs ci mesmo quacsclfler pessoas oxtranhas quo
procodam dosresp&toSfl1Cflte ta roparticao. rejettonde
autos a auctoridado copetoLiO, prra proceder na fo:rna
dalei.

§ 14. Compxir e fazr cumprir o prosonte rogolamento
a quSesquer outros on ordens do cc otario das FuouçaP, quo
respeitern aos servigOs a 501) ca go.

§ 15. Representar em juizo, jor si on pur procarador
idoneo qua podoi n constituir, os intoreasCs do limo na paite
a soil cargo, tolicitando do SecretirlO das Finanças prévia
auctori2ac5.0 para tn I fim ci o crodito ueccssario pai a ecor
rer s rorpcctta dosposa.

§ 16. Dirigir, do accorda corn as ordens dii Socrotania
das Financas, o ser'vigo da inacripça.o, trausforoncis n paga
monto do jun05 des epolces n.ineiras a cargo da Recebo
doria. 17. Lieseflipelihar so (brigacoes a attribiflcO(s do (x
tincto cargo do Fiscal da1Rtfl 	 EntOrnaS,DCS termos das
referldaslflsttucc oes do 15 do fovroiro do 1905.

Art. 6.1 E' doves do ajdantO do director:
§ 1.0 Dirigir, fiscalizar, corrigir e conservat em dia tudos

ostrabalhoa a sea cargo, assurmndoa rsponsabilidado moral
o legal dos mesmos.?.° Dosemponhar ca quo ]be compotirem e diatrituir
polo-, demais onpregades Os services quo ho ccubeicm.

3. 1) Proper ao director as modidas extraordinuia5
quo sejam procitas, sempro quo hovcr attluencia do service
orgento.

§ 4,0 111(oim9r per ' cripto, corn exactiddO a clsieza, o
cjtaüdo so ?eis, regu amcntol o prior iltntcs applicn'vOis so
mao, as qeeriloes q p tivai OIIJ do bubir a doeJs&o I 0101101',

f).51.-42
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CA.FITULOII

DAS ATTR11flfl(6ES K DEVEItES DOS KMP1tEGAD6

Do director

Art. 50 AO director, quo é o chefa da Rocebedoria,
compete:

§ 1.0 Dirigir e fiscalizar a oobrança e escripturacAo dos
impostos e mais serviços da ReparticAo.

§ 2.0 Fechar 0 ponto diario, hs hors marcadas nsto Re
golarnento, para entrada dos cmprcgados na Rocobedoria e
sua sahida; e julgar as faltas dos quo no comparocerem,
dando-as per justilicadas oil n.o, cenforme as excusas quo
apresentarom.

§ 30 Impor sos empregados, quo näo cumprirern Os seas
deverer, as penas do reprehensho on de sospenso do servico
W olto diar, corn perda do todo o venclmento e representar
so Secretarlo das Finanças quando a gravidade do facto
exigir pens malor oil outra providencia.

§ 4.0 Jalgar as qeestöes rolativas a contrabandos a appre.
hensAo do generos.

§ 5.0 Auctorizar o pagarnento dos vencimentos dos em-
pregados e das dospesas corn o expedionto da roparticAo.

a 6.3 Organizar, nos termos do capitulo IV, a pants Be,
manal para a cobrança do imposto do café 0 outros genoros
de producAo mineira, da Capital Federal.

§ 7.0 Exigir, per despachos into rlocutorios, proferidos
nas petiöos quo iho forern dirigidas, os documontos quo
faltarem e as informacöOs quo dos empregados da Roco
bedoria forern precisas, pars as despachar come for do jus-
tiça.

§ 8.0 Mandar r2stituir aos oontribolntes as importanclas
provenientes do imposto per olles indevidamento page.

§ 9. Remetter ao Soerotario das Finanaa, ate sessenta
dig s depois do findo cads trlmestre, os documentos da re-
coita da Thesouraria, e ate o dia 31 do marco do cada anno
minucioso relatoriodetodos og services efioctuatos as Rece
bodoria durante o anno anterior, corn, as conideracOes quo
Ihe occorrerern sobro o augmonto on diminuico quo so hou
ver veridcado na receita o dosposa.

§ 10. Rernettor mensalmento ao mesmo SecrotariO : 1.0
o balancete da roceita o despesa da Recebedoria, organizado
do conformidadO corn o modelo vlgente, e acompantlado dos
reapoctivos docurnontos do dospesa; 2.° urn mappa do café
de produocão dos Estados do Minas Geraes 0 S. Paulo, en'

trade na Capital Federal; 3•0 otro do cbfé dos mestis
Was o dos do Rio do Janeiro o Espirito Santo exportados da
refer ida Capital, pars o quo solicitar t da Mesa do Itondas do
Estado do Rio do Janeiro os dados nceessariOs.

11. Resolver, do sceordo corn o proontO rego1amnto
e mais legislacao em vigor, as quesöes dependentos do sea
dcliboracäO, nodondo os jntere sados racorrer do ieus duspa
chos pars o S.. eroltarlo it s FinanctS do Estath, quo docidi
m ultima instancia.

Taes recarsos, p01603. devetO.O ser interpostos dentro
do prozo do ito dias, contados da data em qus for proferi-
da a decisAo rccLrrida, sob pens de pOrempcO.

12Soporintender mediatanlentO 0 servicO a cargo dua

viaias collocatos nas frontoiras laste corn o3 Estados do Rio
do Janeiro c Epitito Santc, tendo em 'ci,ta as dispcmicOes
reforentOs a esso service, o as Instrt c Oes expoidas t o'a
Socreta'i dna Financas ein 15 ee fevereiro do 1905.

§ 13. Mandar butua y , corn certidAo do portorro in di
qusicluor outro empregado da Rccobedoria, os funecionaricS
insubordinads e mrsmo qiiacsquer pessoas extranhas quo
procodam dOsrEspOitOS?oWCflt0 ía roparticO ro!ttottofld fl s
autos a auctoridado competoLle, pra procoder na fOa
dalci.a 14. Cumplire 1azr comprir 0 prosonte rrgulnmofltO
o qusesquer outr(s oil ordens do iso etarlo das Fiuouças, quo
respeitem moos services a von ca go.

§ 15. Representar em juizo,jor si on per procurador
idonoo quo podoma constituir, os interesses do tisco na psito
a soil cargo, solicitarido do Secrets rio das Finarcas prévia
auctOri2acão pala ti firn C o crodito ueccssario pat asccor
i'er a jospectiia dosposa.

§ 16. Dirigir, do accord corn as ordons da Sacretaria
das Finanns, o service da inacripco, trausforOneis e paga
monte do jilrcs dos spoices mineiras a cargo da Recebo'
doria.

a 17. Desempenbal' at, brigacOes a attribuicocS do cx
tincto cargo do Fiscal das R t dt Eo.tomnas, ncs termos das
referidas mnstruccOcs do 15 do fiveroirO do 1905.

Art. 6.° E' dover do ajodantO do director:
§ 1.0 Dirigir, dacalizar, corrigir e conser'var em dia tudo

os trabalW9 a sea cargo, assnrnindoa rcsponssbilidade moral
o legal dos rnesmos.§ ?.° Desempenhar cs quo Ito competirom o d6lrituir
pelos deitais onpregadcs os serviceS quo ha ccubei em.

3.0 Proper ao director as medidsa extraordintIimoS
quo sejamn procisaa,Zempre quo houver atiloencia devei'vico
urgente.§ 40 lntorflThl' per ( cripto, Cilia oxctidAO 0 clam eza. 0
citando as isis, rogu mcnlom o pI(:ccOslatCS uppliemovois so
cflS(), 55 qI)Cr3IOe qt'e liver em u 5UliL' a deiisau supertol',

D.H.-42
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juntando,  sompre quo for post ivol, quaosqaor dooniOntos
quo nielhor as esc1arearn.

§5.° Conferir e assignor as coitidöosextrahidas do livroa
e papeis existentes na Recobodoria, as quaos doveräo ser
subscriptas pelos omprogados quo as passarern.

§ 6.0 Authenticar as copias oxtrahidas dos livros o papeis,
depois do conleridas por algorn do sous ernpregados.

§ 7. 0 Redigir, de accordo corn as disposicöos e despacbos
do director, 0 expodiente quo disser respeito acs ncgccios
que correrom pela Rocebedoria.

§ 8. 0 Aprementar ao director, no 1.* dia util do coda
rnez, ama nets dos papois quo estiverem dopondondo do
exarne e preparo on oxpodiento o dcs trabaihos quo acaso
sotenharn atrazado, corn declaraçAo do motivo do atrazo.

§ 9. Advortir os emprogados quo the sAo subordinados
directarnonte par motivo do neg1igoncit no serviço, on (alta
do rospeito, Ievndo o facto bO conhecirnento do director
quando for nocessaria malor punicao.

§ 10. Mandar rover os calcuos feitos raEi nolas do des
pacho do quo trata o art. 46 pars pagarnento do irnjosto
dovido polo genero quo so qrnzer rotirar dos si mazens do
deposito e rubrical-as depois do nurneradas e assigndae
polo ompregado revisor.

§ 11. Prornover a fbi execuçAo dos servics designadcs
nos § 1.°, 2.0, 5.1, 10.0 a 11.0 do art. 1. 1, prestando particu-
lar a1tenco és ceutolias 11sca s i €c iiddas no sit.
2.°, §1.° o2.°do dec. a. 1.163,do16doagostodo 1898.

§ 12. Fezor oscripturar, do accordo corn es modelos vi.
gentes, o livro do roccita e despesa a cargo do these at oiro-
e os do zeceita d s impcst( a, a quo forern srjeitos cs gene,
ros quo os tiverern do pagar nesta Cipital, na forma do art.
2. do regal. n. 842, do 25 do jnlho do 1895.

§ 13. Fazer organhar, no ultiixo dia do coda a tz, a fo)ha
do pagarnento dos vencirtontcs dcs crnprcgadcsda repar-
tiçAo, tondo em vista o llvro do roato, o processor as con-
tas des despesas do scu czpuliento, prepcndo so director as
reducçöes quo so dew-rem fezer, pars quo eats -verbs nones
oxceda ac credito iospootivo.

§ 14. Verificar si, pars o rogistro do café maeiro en-
trsdo nests Capital, sac fcrncddas di p riannto, poles enpro
gados. a quern as cumpi e prosier, as inforeçöes relativas
ao café entrado e so efocti'caw onto exporlado, do mode a
ter-se sempre em dia o stock ciportavel.

§ 15. Fazor cenferir Es N lagécs do dcscsi ga corn (S d a-
pachos bibs as Recebedoria e aprsntar mcnsalrnCnto so
director ama reiaçAo do café niirdrc catrado c quo lenha
escapado so pagarncnto do impcstc, aeon panhda do infor.
nacáo sobse o deatino dss quntidads otiavadas, para
aer exigida indenizaçAo do queft do diseito, e neia tardar
deatso do pzzo do irinta dies.
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16. Conforir us talöcs dos cönhoclrnontos dados poles
conferents encirri gados da cobranca do iniposto ros pon-
tos do descarg, nAo sO pars verificar si fui rocoihida so
cefre da Recebedcrla toda a imporlancia arreesdada, nias
ainda si as cobraijcas foram feitsis do accordo corn a regu•
lamento 0 pants em vigor.

§ 17.Arnittir tormos do reaponsabiliadO pars, dontro
do prazo do trinta dias a mais tardar, sorem apresentadcs
os conhecimontos on gCias do irnpcsto pago no interior so-
bre gonor( s minciros, o café do S. Paulo, quo tonham do
pagalo novemente a son chegada áCapitalFederal, par falta
do exhibbçäo dessos docurneutO.

§ 18. Fazer protc collar, em livro especial, as ordens do
pagatacrto, cxpcdid p&o Sf cr tarlo !as Fnanças contra a
Reebedoria, avorbando opporiunant ate os pagaroontos re
spectivo.s, cu o qee occcrr a i espoito do sen cumpnmonto,
o brm asim a canada o abhida do todos es mais papeis quo
correrem pals Rocobedoria.

§ 19. Vetificar a cAaCtidO do oxistencia do café rol-
neiro en ccnthçUes do sor cxpuxiado e as concossOcs dos

esp cho a OL dido a cr to nta do .stcck i xli tc ate.
§ 20. Dirigir o seriço da escripurac5o relativa h cx-

portacAo do cofO c ontrcs gcnercs mini iros e do café pea-
lists, tend a em vista os roapeotivos rogulamtntos fiscees o,
no que for applicavel, o dec. n. 1.163jiL iofondo.

§ 21. Dirigir o scrvlço da oxportac5o do café procedcnte
do Esiado do S. Pulc,tetdo cm vitta o accordo inter-esta-
doe! do 21 do n sic do 195 e a d(critolauijkla r. L4(4, do
26 do stcnbro do 1906, zelativarnerito a cobxasca da sbre-
ta is.

§ 22. Recebr ca ftappaa diaries r(inelWoe pelca con-
fercates dos pontos do a barque doe cafés mineiro o pan-
lists, e teja-cs corn o rcgisto dos deapachos coCodido
pare vOi idcar C jrccedrr no f ins do cilado d e. D. 1.163,
rolativamente sos do oiieni niineli a qte tiverem oxcedido
a prazo marcadono mesno deoretO.

§ 23. Formuler cs mappas estetisticos do quo trata o §
11 do art. 50 quo ertr ego rb ao dirottcr pars os tins con-

veniontes.
§ 24. Desompothar qliaesquer outrs trahalhcs quo The

sejam comm ettidos polo director.
Art. 70 E' devcr do chafe da secç5o do serviço iterno
§ 1.0 Percorrer diariamerito es arniazena, trepiches o

pontes, onde so depositem on par ondo so embarcarem gene.
rca U ineiros, para veriticar no so si (S emprtgt dos nelles
destacadoa so scham em eons logares, como si o respectivo
livro do ponto 0 a sigoadu LI.S bar as competoates 0 SI 0 ser-
vfro estâ sendo feito regulurn care em usda urn dotlos.

Pars bm desepenhar eats fOuctAo epodor abar-sO
em dada poato fiscal ohoia em quo oasouatmprgadvsIOM
do entras e sahir, devciá a chebo do service exteino di'vidir



-660—

as seas visitas do ni -do quo, polo menos, faça duas sema-
nalmente acada ponto fiscal; mas em dtas indeterminados e a
horas inesporadas.

2.° Aprosontar-SO a bordo dos navios em carga de café,
so menos does vezes per i omana, para i orifIcar si as par-
tidas do café quo so ostäo ombarcando conferein exacta
monte corn os despachos feitos na Recobdoria.

§ 3. 0 Lançar a sea rubrica nos respectivos livros do
ponto, nos dias em quo realizar as visitas aoima oxigidas, U
averbar nollas a falta dos empregadoi quo so tivorem an-
sontado on chegado forada here.

§ 40 Verificar 51 os ompregados, quo tiverom a son cargo
a arrecadaçAo do imposto do exportacão em alguns arma
zons, sAo pontuaes na entrega Recebodoria do quo arre
cads rem diariamonte.

§ 5. 0 Apresentar so director diariamento urn boletim
des visitas, quo tiver feito no dia anterior, no qual di parts
do quaesquer irregelaridades on faltas quo encontrar nos
pontos fiscaes, afim do serom promptamente remediadas pelo
mesmo.

§ 6. 0 Colher,dranto a seniana, os boletins quo Os cor-
ratores do mercalorias sAo obrigados a organizer e qoacs-
qoer ontras informaçöos, quo pudor obter dos mais ooncI-
tuados negociantos do goneros mineiros na Capital Federal,
pars aoiiliar o director na organizaçäo da pauta aernanal dos
precos médios dos goneros do exportacão.

§ 7.' Desemponhar qnaesquer outros services do quo
seja encarregado pelo director.

Des escripturarios e amanuenses

Art. 8.' Aos escripturarios o amanuenses incombo cumn
lativamente escripturar corn asseio a clarza os livros quo
o 1. 0 ajudante Ihes distribuir, e tel-os sempro era dia; con-
ferir o calcolo dos despachos, extrabir mappas, balanços a
certidöes e fazer os demais serviços do qce forom encarre
gados per sons rospectivos chafes.

Art. 9.° Os ditos emprogados servirAo nos trabalhos inter-
nos Para qua forem dosignados polo director, podendo ser
removidos do ons Para cutros services on pare Os arniazens
do dercarga 0 embarque dos genoros, qnando assim 0 oxigir
a conveniencia do servico.

DO thesoureiro e seu fiel

Art. 10. 0 tbesooreiro, pura poder antrar em exorciolo,
prestara iiança do valor nho inferior a 5:(O($000, em ape-
hoes da UniAo on do Esteo on em dinheizo. Coinprtem)he
as seguintes obrigacöes
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a) Propor ao Secrotario des Financas, per intorinedio
do director, pessoa idonea para, o logar do fbi, podondo exigir
do proposto ama fiança razoavol, pole. responsabihid&d0 quo
de sons actos assume;

b) Receber, per si e polo fib!, a rende. da R000bodOria, e
quftosqiler quantias quo iho devain sor ontreguos na tone.
dos § 2.0 e 3.0 do art. 1.0.

c) Pagar, a vista do dospacho do director, a foiha dos
ybnOlfllOfltOS dos empregados da repartiQO e as desposas do
son oxpothonte, born come as ordons quo o SeeretsriO des
Financas sacar contra a R.ecebe&0r15 fazendo rocoihor pen
tualmento so estabolecirflbflto bancaniO, qua o mbSO Score-
taro designar, os salios quo ficaroin em cada dia, medianto
gu(e. eB duplicate, assiguada polo thosouroirO, visada polo
1.° ajudante 0 rubricada polo director;

d) AprOsontar diariarnonta ao mesmo director pan visar
o recibo on caderneta do banco a quo tivor recoihido o
saido, aflin de sen oscnipturada no livro cotnpGtOfltO

e) Rostitilir aos contribilintOs, a vista do dospacho do di-
rector, as importancl3s dos dire1tosPOr dies indovidaiflentb
pagos

f) RoquisitarAO director, por t osoripto, a quantidado do
ostamplihaS quo dovore.o sor podi&a a 1pronsa Nacional

g) Examiner escrapalOSftmOfltO todos os docflflldfltOS quo
ihe forom prasontos, pars offoctilar qualquor pagamanto on
reoebiinento do valores, aflin do certificar-SO do sus, legali
dade e do quo estao em boa o devils for ma; podOndO, quan-
do for preciso, exigir prove de idontidado des p088055 a
quern tivor do fazer pagarnentos;

h) passer as cortidOes quo depanderein dos Iivros oil do-
oumontos ozistontes em son poder;

1) 
Assigner, conjuactambflte corn oi.° ajudante do dl.

rector, os balancos e balanoetes, quo forem extrahidos do
Iivro do recaita 0 doaposa da RocebodOnia;

5) i'idomnhzar o cofro dos prejuizOs, quo possa soifror
per desfalque do sus raceita, por quantias indovidamoflte
pages, ou scm auctoniZace.O do director, Isita do procura
ção o do qoitacAo da parte, on do outra fornialidado injS
ponsavel.

h) Prostar inforrnaçöes verbaes on per esoripto, sobre
os sorvicoS a son cargo, qnando exigidas polo director.

Art. ii. 0 fbi servira sob a responsabilidad0 0 !the-
sooreiro, a quem prostarâ a fianca qce Be for exigida
e coadjuvald no rocobimento da renda, pagamOntos o mais
services da thesouraria. Eel suss faItas, I serâ substituiclo
interinameute pola peasoa quo o thosonreirO propezer.
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Dos  1.0k e 2.°s conferentec

Art. 12. 0 servio desta olasso do empregalos deverá
ser por elks desempenhalo curnu(ativamnte; seudo, porém,
dirigidos p8108 1.01 conferenes.

Todos estes empregados consorvar-se-Lo nos trapiohes,
armazons e mais pontos Iisoaos durante as horas fixadas
nosto ro4n1ament' on quo o director marear, trnham on
näo gonoros a conferir, a b pent do perda de todo o von.
cimonto relative ao dia cu dias em quo riAo fore o alli oncon•
trarlos, salvo cas, do molestia, dvidameato justificada, a
juizo do director.

Art. 13. Compete-lhos:
§ 1. 0 Fiscalizar a rotiraths e ontroga dos genoros sojoitos

ao pbgamonto do imposto mineiro, o embarquo dos mosmos
g noros Para o exterior on Para Os Estados da Republica,
born come a rotirada e ontriga do ea'é do Estao do S. Paulo
o o ien embarquo para os mosmos dostinos.

§ 2.0 Si so tratir do generos mineiro, exceptuando o
cafe, a que tiverem do dar sabida, controntal-os cons as
notas do dospcho, galas on crlhocirnentos quo ]has cor-
responloroni, 0 come as notas dO ontroga di Estroda do
Ferro, afim do vorificacm Ei em espocie, qualidale, quanti.
dade on peso, correspondem exactamente ao imposto page
devondo, case ncontrem qua'quer difforenca, do quo rosulto
projoizo pa p a o Estado, swtur a sahida do gonero ate quo o
roe Dectivo consignata"io pague on prove haver satisfeito a
diff'ronca cnoonrada.

§ 3•0 Si, porem, o gnero quo so pretender retirar for
café mineiro, procodar 10 inteira cool'ormilade corn as ths
poiçOoe, quA Inc dizem rospoito re dec. n. 1.163, de 16 do
agc'sto do 1898, o priocipalmente ctn as dos arts. 3., 4., 5•
o 6., quo 1h9 sao pocu!iarcs e dovom sor observadas corn
a maxima attenco.

§ 4 Tratanlo so da exportacAo do mesmo gonoro, obsor.
var as thsposiöos dos arts. 21 e 24 do rofirido docroto ; S
do art. 29 Para exportaCA ri do café de S. Paulo ; e, em
toles os cases, a do art 38, o quo ter5.o per muito rocorn-
mnda lo

§ 5. Arrecadar ra diffronças do imposto qee encontra-
rem nos dospchos (0 café on outros g000cos minoiros,
dosdo quo a difforença nao ozeoda do drz mml réis, ou quan-
do no possa sor raga na Rocobodoria, on razAo do estar
onrorrao 0 SU cxpediente.

Do porteiro e continua:

Art. 14. Slo obrigaçoos do portfiro
§ 1.0 Abrr o fchar a repsrtici as horas niarcadas

ntste regulanento.
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§ 2.0 Manter o asseio dt east, soumlo responsavol polo
ostago, extravii on sabteacto dos MovOis o utonsiltos, quo
recobori per inventrio.

§ 3 0 Prover ii mesas dos empregados dos objootos pro'
cisos ao oxpediento e comprar os do quo tivor n000SsilSdO
a repartiç8.o, melianto auetrizacto quo rocobor do dire-
ctor, a quem apresont%rIL as rospoctivas contas Para provi-
denciar sobra sea pzgamnonto.

§ 4.° Rocobor e ontregar ao 1 .0 ajudanta do director a
corresponclencla e requerimontos dirigidos Rocebedoria, 0
dar destine, modiante protocollo, aos ofllcios 0 papOis quo
recebor Para expodir.

Art. 15. Compote aos continues
Eazer a limpoia da cast; aodir aos chamadosdos ompro

gados e prestar toda a coadjuva5o ao porteira, a qaom
licarn jmmødiatamonte subordinados.

Obriga gOes corn muns aos er4pregado:

Art. 16. B' commn n a todos os empregados:
§ 1 . 0 0 dover do z1are pomov0r osintoresses doEsta.

do o da repIrtiQäo a quo portoncim, tratar corn urbanidade
as partes quo a elles so dirigirem o avial-as corn toda a
prostoza.

§ 2.° Cumprir C fazer cmip rir as ispo!ic5Os do prosonto
rogulamonto o mais ordons em vigor, e roprosentar ao Son
superior hierarchioo sobro qualqiicr omissAo oncontrada no
sorvio, on modida quo ihe interesee.

§ 30 Achar-se mm ropartiQto, on nos armazons em quo
estiverom far1ecionando, a hora mroada nesto regulamonto,
o conscrvarSO nelles ate a dosignala para findar o expo.
diente, ainda quo uäo haja sorviQo; assignar o livro do
ponto respective i entrada o a sahida.

§ 4.1 Ter em boa ordom todos spapOis, livros 0 docil.
mantes sujeitos ao soil exam?, par oujo extravio rospon.
dora.•	 § 5. 0 No so rotirar dos logaros do sea trabaiho sinAo
em soivico da reparticto on corn pormissAo do see chafe.

§ 6.0 E'lhos absolotamonto prohibido:
a) Attender ics chamadas das partes e sorvir-lhes do

procurador em negocios quo corram pela Rocobodorla.
C) Funecionar em questCes do int0IOs0 proprio on do

Sons parentea. mosmo quo sejam imacendentes on descendon•
to p , podondo sOmente, quanto a ettes, servir-itios do procu-
raaor.

c) Distvahir-so tm servicos extranhcs, corn prejuizo dos
da Recebedoria, e eutrotor palestras on dIscusCes do qual.
quer naturoza,quO os perturbeni.
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d) LOvar parafóra da ropaitiao qaalquor objeeto on
documento quo ]he portonca, I1sO sendo neccssa!io para. 0
sorviço dell.

e) Iosiuuar as partes o fornecer lhos papois on deco-
mentos, som expressa ordom superior.

Das sustuiçOes e irnpedizaentos

Art. 17. 0 director s râ sub itituido: 1.0 polo son aju-
dante; 2. 0 pelo chafe da secçao do serviço do apolicos; 3.0
polo chafe do sorvico extoino; 4•0 pelo escriptilrario mais
antigo na repartiçAo.

Art. 18. Ao ajudanto do director, ao chafe do servio
extrno 0 so chefe do seccao do servio do apolices substi-
luirio as escriptorarios quo forem dosignados polo director.

Entrees esoripturarlos e amanuenses náo haveiã sub.
stitnicão.

Art. 19. No impedimenta do Thesoureir, serviiã o 800
fie]; na falla do ambs, LAO tondo o thosoureiro dosignado
qual o funccionario quo 0 devo substituir come seu fibl in-
terino, o director dosigcarâ urn emprogado quo sirva interi-
namento do thoEouroiro.

Art. 20. Quando faltar algum 1 .0 conferene, chafe do
ponto do descarga on da erabarue, o director dosignar
O ompregado quo o dove snbstitwr.

Art. 21. AO porteio substituir& o oontlnoo, quo for
dosignado polo director.

CAPITULO 111

1)0 REGIMEN DA RECBEDORIA E SUA E5CRJPT1JRMXO

Art. 22. A Rocobedoria funcciannrã em todos as dias
uteis o em qualquer ontro, quo a affinoncia do trabaiho o
exig r, comeQando o scu opodiente s 10 horas da manhä
o torminando as 4 horas da tarde, salvo as prorogscoos quo
o director ju!gar nocssarias.

0 porleuo o contnios, pi•rém, 'ao obrig.Idos a compa.
ecer as 8 hoc as da naLllã, par4 abiir as portas do cdiilio o

tazor o Fien Lsscio.
Art. 23. 0 sex viço dos conIerentos 0 oscripturarios,

Unto nos si mens do descargi do genros minoiros, cc mo
no roar, srxa I ito scgnidamentf, diranto as 1ors quo o
director ma'ca; c sOs onto por torms do omprogalos,
quando a affluencia do service fr UI quo ob:igue a ttaba'
1har pr mais do 10 horas.
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Art. 24. Todos as ompregados do sor,lco intOrno do.
Rocebedoria, excepto o director, são sujoitos so ponto, quo
assignarAo us (.itrada e us sahicla, Is horas marcadas para
come(;sr c cabar o trabalho diario.

Paragrapho uneo. Para as 0pregado8,q0Otrabath5m
fóra da ropartic.o, pdcrã haver livro especial do ponto om
cads armaz-3m em quo Be acharem, si for isso mais vanta-
jose ao serviQO.Art. 25. 0 ponto da entrada da RocobOdoria ser en-
cerrado, improtorivolmo nte, 15 minutes dopois do principlar
o expoientO, polo director 00 par quelfl 0 substituir; e o dos
conferentos pelo 1. 0 conforente do cads ponto fiscal; e, us
falts dosto, polo 2.° conferento, designado pars substitiiil-o.

Art. 26. Polo luv ro do ponto, so organizarit monsalmoutO
a folha do pagan3ontu dos empregados.

Art. 27. po cmprcgado quo compareCor dopois de on•
corrado o ponto, poi 6m dentro da primeilca hora, so deacon-
tarä sOmente a quarts parte do sea voncimonto diario, si
justiticar a lomora, e metade dos vencirnontos, no caso con-
ra!i0; 00 si comparecer depois da hora.

Art. 28. As faltas do comparocimoflto dos empregados
a Rocebodoria serSo classificadas em justificadas on não.juS
tificadas.

§ 1.0 Soião justificadas:
a) as quo fore  occisionadas par serviio pnblioo obri-

gatorio per forca de id;
b) per motivo de commiesão, encarregada polo go.

verno.
c) polo fallecimento do ascendontes on desoOrLdOfltOs,

conjuges, Irmãos on conhados, durante o conhadio, ate sete
dias;

d) par motivO do casamonto,até tros dias;
e) per inotivo do molostia do fnnccioflario on do p08505

do sua familia, ate 3 dias.
§ 2. 0 Sorão consideradas come nAo justifloadas as quo

nSo estão comprehoadidas ni parsgrapho anterior.
Art. 29. As faltas jastifloadas dão direito ao aheno do

todos os venoimofltOs.
As nao justific%ilas fariso perdor todoo venoiinento.
Art. 30. As foltas injustificadas darão logar ( suspen-

são, si exederem do trinta.
Art. 31. AS faltas sorão contadas, nos easos do art

28, pars o fim do nAo excedor-se olimito fliado no art. 33.

Das lIcencas

Art. 32 As iiconcas acs emprcgados da Rocobodorla
peierão sor concodidas:

1, 0 polo Secretario das Fiaancas ate oo dias, corn meta-
do da vencimentos, edo mossen t A ate uoventa dias, scm ven
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clmento algani e polo director ate 15 dl as corn rnetalo do
venoimeutos.

2.1 Polo Presidonte do Estado, dosdo quo oxcedorom as
prazos supra ospecificados.

Art. 33. Para a concessão das licenças, de quo trata C
artigo aitcceonto, sork obsorvado o sguinto:

§ 1. 0 Dontro d3 urn anno, so podorà ser concadiia licon.
ca ate sofa mazes corn motaio dos vencirnentos, a ate doze
mezes som vencimonto.

§ 2.0 0 Dcenciado quo, dontro do prazo do triuta di4s,
nfto ontrar no gso da liccnça, perderá o dirito a ella, e no
poderã haver reotituicao dos diroltos quo houvor page.

§ 3.° As licencs corn meta le dos veiicirnontos so pode.
rAo sot' concedhias pcw rnotivo do molostia, provada corn at
tostado medico.

§ 4. 0 0 anno do quo trata o § 1. 0 doste artigo come-
?ará a aer contado do dia em quo tiver ezpIrad 3 a ultima
Iiconça.

Art. 34. As licencas per mais do doze mezes sO o Con-
gresso do lstado podert conoeder,

Da eacripturacão

Art. 35. A Recebodoria tori ossegaintcs livros para
sua escriptoratAo:

§ I.' Urn do receita o despesa goral, escripturado con.
forma o modolo vigonto, ondo serAo lancadas, em resumo
diariamente, as impo tncias arrecadadss o despondidas pela
thosouraria.

§ 2. 11 Urn em forma do mappa, Para I3nçarnento da
cobranca da taxa do 8 1/2 Fobra o esfé mnoiro quo ontrar
na Capitol Federal (modelo vigentc).

§ 3. 0 Urn em forma do mappa, pars lancamento da
cobranga do impostos sabre os donmis genoros mineiros quo
tiverem c1iogao a Capital Federal, scm quo fossom cobra.
dcs as direitou respoetivos nsa estaçOos da procedencia, on
corn d fiorena na mesa a cobranco.

§ 4. 0 Urn Para registro especil do café ontrado na
Capital Federal, extgido no art. 2.,, do dec. ii. 1.163, do 16
do agosto do 1898.

§ 50 Urn para a coLta corrento dss quantilades on•
tradas n srhdae do mosmo genere, organizsda iognndo 0
modelo 7 d ' mencionado dcc' eto.

§ 6. 0 Urn para lnçamonto do care despachado Para
exportaão e quo deixar do ser embareado. confort yic o me-
delo n. 9 a qua so rt foe o art. 22 do dito decrto.

§ 70 Urn pars registro do café paulist qua for expor.
tado.
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§ 8. Um Para lancarnento das cobrancas de imposto quê
a Recobedoria tizor sabre o mosmo café.

§ 9.. Urn thto pars registro dos diversos gonorOs mines-
ros quo forom exportados, excepto o café.

§ 10. Un Para o 1anamonto dos termos do afftrrnac0 0
posse dos empregados da Recobodoria.

§ 11. U a Para assentatLcntO dos mesmos ompregadOa.
§ 12. Urn par4 inventtrio dos moveis e mais objoetos

da rpartic5.') sob a guarda do portoiro.
§ 13. DAR ou mais Para protocollos do entrada e sa-

hida do requorimentos, oftleios o mais papois quo correrern
pela reparticao.

§ 14. Urn Para o ponto dos ompregados do service in-
tome e tantos quantos forem procisoS Para 0 sorvicO OX-

tome.
§ 15 Urn Para folba do pagarnento do voncicnotitOs

dos ompregados.§ 16. Urn Para as tormos do quo trata 0 § 17 do
art. 6.°.§ 17, Urn pararegistro especial dos titulos so per.
taclor.Art 36. A'ém dostes livros, podorb o director cream os
auxiliaros quo (orem necessaries clareza da oscriptUracao
da Recebotloris.

Art. 37 O iivro da recolta o dospesa goral da tbosoa-
raria sera aberto, rubricalO e eneerrado polo director, 0 OS

outros polo ajulanto a quom cite eacarregar dossc sor-
iço.

Art. 38. Os mappas, dosp&ohO 0 outros papeis do expo-
diene da Recobedoria poderã sor irnprossOS.

Art 39. No ftm do oxpediente diane, somrnar-Se-aO os
llvros auxi1irOs da rocelta, e, verifiado quo a somma cor-
roopondo so dinhoiro rceebido, serão lancadas,no livro do
quo trata o art. 37, as partidas da receita e dosposa da
tboourari, sondo o proluetO darenda arrcadadaPublicad0
pole. imprensa.

Art. 40. No prirnoirO dia util do eada mez procedor.
sc-C so balance da ihosuraria e, conferda a rocoita do
mci anterior corn a despasa cff'ctuada e corn as recibos do
dinileiro ontrcguo so banco, Iavrar-so a no livro da rocoita
o desposa urn termo, confornle o modolO 'vigento, 0 qual ser
assignado polo 1. ojudanto a pi lo thesoureirO.

Art 41. Os livros da receita e desposa e acus aoxilia-
res sorvilo per urn snub, sendo tolos remottidos IL Sccro-
taria dos FinanctS do itado ate o dia 31 do Janeiro do anne
soguinte, acompanhados dos docurnontOs do roceita da the-
sourari a do uma re1ac.O dos mesmos hvros e dcumen-
too, feita polo l.* ajalante e per cue o o thesoUreiro assi-
gnalla.
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Art. 42. As copias dos mappas e balancetos remottidos

ao Socrotario dos F1nnQas, as ordens dirigidas a Recebedo-
via e as minetas dos officios c inforinaçOes dos empregados
serfto emmacadas o archivadas chronologicamento.

CAPITULO IV

DA 0RGANIZAQI0 DA PAUTA

Art. 43. 0 direotor, tondo em vista as informacöes,
quo procurarâ coiher no meroado o do Junta dos Correto
res, fark do accôrdo corn a administraQäo do Mesa do Ron•
das do Estado do Rio do Janeiro, estabelecida na Capital Fo
dersl, o segundo as rogras estatuidas no deoroto fluminonse
do 27 do abril do 1895, ou outras quo sejam accordadas, a
pauta semanal dos preços médios dos gene ros minoiros, quo
forern sojoitos a diroitos do exportaQao no dita Capital.

Art. 44. A pauta serâ publicada polo impronsa; urn
exemplar della authenticado deveri ser remettido ao the-
souro do Estado do S. Paulo o servirã para regular a cobran-
ça dos impostos na semana seguinte.

CAPITULO V

DO PAGAMENTO DO IMPOSTO E DA RETIRADA DOS GENEROS DOS
PONTOS bE DESCARGA

Art. 45. 0 consignatario quo pretender retirar doe poil-
too do desoarga qualquer genero sujeito a pagamonto do
imposto mineiro apresentarã no Rocebodoria uma note, do
dospacho per elle assignada, foita em duphcata o do acoor.
do corn o modolo vigonte, a qeal devorâ center, per oxtenso
e em algarismo, a importancia do imposto a pagar, calcu.
lado polo pauta em 'vigor.

Att. 46. Recebidas as notas do quo trata o artigo an-
tecedente o empregado a quom competir conforirâ o calcolo
dos direitos nellas feito, langando a verba— Conf'ere, e im-
porta no quantia do... (per extenso), quo assignara, ci o
calculo estiver certo, ou reformando-o, no case oontrario; do-
polo do que as numerará, pela ordom do sea aprosentaçAo
o as entregarã ao thesonreiro para arrecadaro imposto e
passer recibo cm ambas.

Preenchidas estas formalidades, voltarao as notes ao as-
cripturarlo, para submettol-as rubrica do ajudante e en-
tregar a 2. 11 via & parte, aiim do effectuar a retlrad do
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gonero do ponto do desoarga; sendo a 1.* via, depois do
langada no livro do imposto respootivo, archivada come dc-
cumento do rocoita do thesouraria.

Art. 47. I'oito o pagsmcnto do imposto polo modo os•
tabelecido no presonto capitulo, ser a 2. 1 via da nota apro-
sontada ao conferento do armazern onde so achar o gone
ro, pan prooeder k conforencia do conformidade corn as
disposicös do capitelo 6. 0, do proconto rogulamento o Ian-
gar nella a compotente verba do conferencia o sahida.

Art. 48. A cobranca do imposto sobre gonoros vindos
come cargo, bagagom ou encommondas, quo per descuido
nao tenha side (eiSa nas ostacöos do procodencia demos go
noros, nào ostanto abetta a Recebedoria, ser& realizada
polo confers nto quo so aehar do service no ponto do dos
cargo, modianto cnhecirrrefltos oxtrahidos do livro do taldo,
rubricados per urn escripturarlO e assignados polo mesmo
conferente.

Esto emp: egado entregarâ ao thosoCroirO improterivel-
monte no começo do expediente do dia seguinte, a impor-
tancia arrecadada ; sendo a cntrega foita pr meio do uma
guia, em duplicata, formulada do harmonia corn o modolo
em vigor, por cue assignada o isada polo 1. 0 ajudanto.

Art. 49. A guia do quo trata o artigo b ntocodcnto scri
conferida, numorada o Jancada no livro do impsto repo-
otivo, sendo a sea 1. , via archivada, come docemento do
receita, o a 2. 1 ontregue ao ompregado quo cffectuoCa CO

brança, corn rocibo do thesonreiro para sua rosalva.

CAP1TULO Vi

DA CtNFERENCIA DOS GENEROS NOB ARMAzENa DE DESCARGA

Art. 50. Na conferencia determinada no art. 47, ob-
sorvarseb.a disposicao do § 2.°, art. 13, deste rogulamonto,
a, quando tratar-Se do café roinoiro entrado na Capital Fede-
ral, a do § 3. do rnesmo artigo e mais cautolas flscaos jâ
em vigor oc quo do future forem creadas per czdom supe-
rior.

Ainda quo o café Eeja procedonte do aguua Ls ostaçöos
collocadas no fronteira corn o Estado do Riv do Janeiro, des
do quo venha acosnpanhado do a'viso do vigia respective,
dando-o como do origem minoira, a eotiver contomplado no
mappa diario quo o mesmo vigia e obrigado a rernottor k
Recobodoria, mas aconteqa ter o conbignatario pago o im-
posto respective so Eatado do Rio do Janeiro, nao podoia
elle retirar o café do ermezem, em quo to Scila r, oem fazer
o gal pagamento ao Eatado do Minas.
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CAPITULO VJ

DA EXP0RTAcAO DOS GENEROS PARA 0 EXTERIOR E PA1tA
OS ESTADO8 DA ItEPUBLICA

Art. 51. Para sot' Exportado daCapital Fodeit1quadqner
gnero minoiro on csfé paolhtu, o cxp(rttdor, p.r bi, IeUs
caixeirca, devidaniento allançados, on plcs depelmn1os da
Rccebedoiia, aprcscntarâ nesa urn depachu m dupli•
oats, foirnulado do accordo corn o isodelo eiu vigt ;, th.tado
o assignado, corn dc1araçAo do poito do dtino, nonie do
navio, ponto do ornbarquo, a mara o LUll oto ( s NCIUMOF 0
a quantidado cm ki1ogrannaS porextenso.

Nos dospachos do exportaçAo e flEcalizço ec rmarquo
do café minciro, quo so deslinar ao eilerkr Cu us Estados
da Republics, obse ar-eco as dlipoeiçOos dos arts. )7 a
25 do doe. n. 1.163, condo quo a eondiço do paanento
do respective xnrosto ia pside do sit. 23 so ke toixiaie
cifectiva, quando LAO co pleNar, a JUl20 do director, , ue a
falta do cmarçue proviu ee nietivo do r( rca ftaicr.

Nos dospchos de exportaçAo tha d(n]aia geneics e do
café do S. Paulo, ter-se-a m 'vista c ispiitiio du s y te. 26
O 29 do mesmo decroto.
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Para obtol-os doverAo as dospachantes provar quo Os
propostos Edo brasileiror, niaioros do 21 annus do edado 0
estao livros do culpa e pens.

Art. 55. Os titulos do caixch os despe chantes seräo
egualmente conforidos polo dircctcr, procedendo requeri-
mento da casa conimorcial rospeetivtt o turino do fianca.

Art. M. SAo Os despachantc'S ubrigados a tor oscriptu'
racAo em boa ordem o fcita corn limpeza, cm livros abortos
o znbricadcs plo 2. 1 ajudanto, esqusos serAo sprosenlados
quando o director as exigir para qosiquor exarne.

Paragrapho unico. Nesses li'vrcs Ls despachantes mOnO
cionaro

0 nome do exportador, a marca e o numero dos volu-
mes, a quantidado do geacro exportado e sea doetino, abrin-
do paja coda casa €xportadcra cents especial.

Art. 57. 0 director podeiã anspencer tempocariamente
do cxorcicio do aims foncçOos on caesar dofiitivarnOfltO 0
titulo o prebibir a onlrada us Recobedoris, acs despachan
tee, scus b judantes e sea caixeircs dispachanto, quando
forern ache dos m fraude, on quando area tal medida for
reclamada a bern da ordern do sorviço.

Paragiapho unico. Nos rn.snlas poses incei'rcrão OS
despachantes quo deixaum do aprosentar as sons livros, nos
tomes do dispoato no art. 56 on quo as apt esentarom irro
gularmente eaoriptura4os cu vioiados.

CAPITULO IX
AP1TUL0 VIII

DO PROCESSO DAB APPREIIKESOES

DOS QUB P4 NEW DES ?ACMAR NA CflD RIA

Art. 52. So p derAo despa har na R( cebedoria per con.
ta do outrern

§ I. (a C01613708 das can a ecn nler(ia( a d'vith rntbo
norneados e aflançadea per eI t a, hinilando se, perem, sea
nogecios dos moemss csas.

§ 2.0 Dole doe1 achantea nmrncados polo director.
§ 3. 1 Dots ajndantcs eeste p. per lks preptatoP, e sob

onja rospoc sabilidado e ilança ceivirAc, es quses eerAo nc
meades polo mi srno director.

Art. 53. Para exeicor fnncçOte de despacbante é zieces.
sane

§ J.° &r cidadSo bresileiro, for mais do 21 annos do
edade, cstar livro do culpa o pcna o plestar ucra franca d
4:OIJ($ em aolices db Unio en destu Eatado.

Alt. 54. Os titolesde rorr 	 dcc ajudaLUs do des-
pachante sero conferidos a rcquerinenlo destes, 	 10 di-

rector.

Act. 58. Si aJgotm tntar rotirar des pontom do deacar-
ga, o jâ tiver dado principle do execucáo so sell intento,
qualquer gcsero do rroduccAo mineirs, scm o provio pa-
gemesto do lirpueto dcldO, faiâ o confcrento apprehorso
do in so genera o do) a mmniediataniento coshecimonto do
facto so director, m acticipeco cecripta e circurnstan
cieda ; diipcsicao eta quo setâ applicada aos casos, cm
que o gesero, quo so precular retirar, tenha aido despa-
chdo corn taxa inonor on cemo iento do imposto.

Si, porérn, o ge nero jä tiver cido c etirado frandulenta-
niento, o cfecerteleaa o lacto ao coDbecija onto do di-
rooter. ccni tcdas as piovas, quo puder winistiar sabre
sua perpetrccao e o neffO on ntmes do qnm o praticon,
i fin do collies xigir, dentro do 24 horas, o psgeraenboem
dobro, do insto franado sob pots do cobrança ciccuti
va o do flear eujeila a sppr(bene5o fiscal, para satisfaço do
dito iniloeto, qusiquer eutra pastida do mesino genero quo
seja consignada ao devedor.
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No ease do cobranca do imposto em dobro, ractado do
sea importancia pertencorâ a quern descobrir a fraucie.

Art. 59. Scienta da approhenso, mandará o director ro
colher o genoro approhendido a logar segaro, a Jarrar o
compeente termo, corn todas as circumatancias do facto,
fazondo-cj assigner polos apprehensores e testomunhas pro•
SOflCjBOS, Si as houvor.

Procede y ã em acto segoido ao interrogtorie da pessoa
on possess, a quern so tiver feito a appreheuso, o bern as-
aim a todas as mais diligencias, quo forom necessaries,
para former sea joizo ejulgar o caso ; assignano a parto
o prazo do ties dias pare. i lIegar 0 quo tuor a dizer em
aria defeaa, sob pena do revelia.

Art. 60. Dentro do prazo do oito dies, contadt s da data
da apprehensAo, proferirã sea docho, julgando .a valida on
improcedente, como for do justica; o mxidr intcar do
sea despacho ao interossado polo port&ro da r* par tiçAo.

Na sogonda hypothese, haverâ rrcurso ex-officio pars o
Secretario das Finanças,sem effeito susponaivo.

Art. 61. No caso do serjnlgaiia procedentea aprehen-
sAo, fade o praso tambem do oito thas, o director romettera
o respectivo processo ao Secrotario las Finauças do Estado,
para cnflrrvar on reformat , a dociräo profords, Pi autos a
parto n.o tivor apresottado o sea recurso volnntario, pare
o mesmo .Secretario,caso m que o proo&sso toiâ logo anda-
mento.

Art. 62. Si for conrmada a decisAo do director, soya
o genero vondido em loilao o o son producto, deduzidas as
despezas o o imposto dovido, aork entrogno so apprehor sot
on dividido entre este e o donunciante at o houvcr.

Si, porem, a apprebonsao for julgada improcederto, serâ
o genoro immediatamente ontregue ao see consignatarie.

CAPITULO X

DISPOI IQöES GERAES

Art. 63. Qeando as c(n1niencias do srviço o
rem, a director podorâ ocrupar nos trabalhcs into nos da
repartiçAo Os conferentes, e born asaim os eacrip1orsro8 0
amanuenses, nos dos aimron do discarga o ornbarqno dos
generos.

Mt. 64. Nenhum empregado da Rccebodoia enlraiâ
em exercicio sern quo primeirarrento as'gno termo do jura-
monto ou sf6rnaçAo do ben) esmpenIsi' u ergo, 0000tL•
tuindo esta formalidado o acto do aua posse.
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ArL.  65. A affirmaoFva do quo trata o artigo antecenth
sor& proatada porant o Socrotario cLas PIuançaa qnanto so
director, o peranto est, quanto sos outros empregado.

Art. 66. Os goracros do producçAo, manufactura 0 en-
acAo death Esta1( ,, do quo a Roobod na tern do cobrar im-
pesto, sos termos dosto regniamonto, sao os constantes des
tabellas aunexas.

Art. 87. Noe cases aqui omiasee, obsorvar-aC-ao as
disposiçbos do rogulamento da Secrotria des Fineness quo
foro.m applicaveis, dovendo o director representar to Secre
tario des Finanas, cxpondo o fcto.

Art. 68. Ao thosoureiro da Recebcdonia abenar-se-&
annualmonto a qoantia do 1 800000 pars quobras on erro do
contagem, ripertancia pola qual soib, creditadj mensalmon-
to, a razAodo 150000.

Art. 69. Nas appre-h:'nsöcs ec contrabandcs o outros
servi o, sorAo, quanto persivcl, sognidas as nornias do For-
malario Fiscal do E-tado.

Art. 70. 0 proseEto tO: ulament') t'nt rar& em vigor
desde a data da sna pob.eacao.

Secrctaria das Fi sr c's do Ftrdo da Mina, em Bello
Hor'izont', 10 do dczorabro do 1909.-9 socretano do Ec-
tado, Juscelino Barboscr.

D. M. —43
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Tabella A

Do I.npoto de e'NportflQ O sobre OS genCrO
deprodUCci0

Generos 	 Unidades 	 Taxas 	 I'eso 	 -

A1godo em rama, corn
caroçO..................

Idern semcaroçO..........
Idern em fibs.............
Aihos.....................
Amendoim corn casca.....
Idem descascado ... .....
Arroz corn casca ou bene-

ficiado (pilado).........
Bagai de mamona........
Batatas...................
Baunilha ...... ..........
Borracha em bruto.......
Cacau heneficiado........
Idem em bagas...........
Cafe' em grab pilado, em

côco ecasquinha..
Canna de assucar.........
Cascas, cipOs, resinas e

plantas medieinaes, em
geral...................

Cascas de madeira para
uso de cortumes, e tin-
turarias ....... ........

Castanhas de quaesquer
especies, pinhöes, sapu-
cams, etc...............

Carväo vegetal...........
Colla vegetal.............
Cebollas..................
Cera virgem..............
Cinza vegetal.............
Crina vegetal.............
Feijao e favas............



Kilogramma
0?

Tonelada

Kilogramma

Unidade
Kilogramme

>0

>0

>0

)0

>0

00

>0

1 0/0

8 I/2/
4 0/0

4 /C

Fixa

3/
4 o/"

3 /'
4 0/0

4 J°

4 of"
2 /0
4 0/0

2 0/0

4 o/°
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Tabella B
Generos 	 Unidades	 Taxes 	 Peso Do Iniposto de exportaç"O sobre generos

manufactUra dos

Fructas frescas ou passa-
das......................

Fumo em foiha onem
rama ....................

Hortaliças. ................
Lenha ....................
Madeiras de construcçAo

em toras, pranchOes,
etc .....................

Idem idem em dormen.
tes ......................

Milho.....................
Macella para almofadas...
Mangaritos, inhames e on-

tros tuberculos.........
Mel de ahelhas ...... ....
Paina de seda ............
Idem do brejo e semellian-

tea ....................
Plantas vivas .... .... ..
Poaia (ipecacuanha)......
Resinas ...................
Seinentes de algodAo e on-

tros Yegetaes ...... ...

Peso liquido

>0

>0

Idem bruto

>0

idem liquido

>0

>0

>0

>0

>0

>0

>0

Generos

Aguardente ...............
Idem distillada (alcool)...
Aguas medicinacs e bebi-

das gazosas artificiaes.
Artefactos de aco o outros

metaes no menciOna-
nados...................

Idem de ferro, excepto os
preps—Ponta de Paris

Idem de ferro fundido ou
guza ....................

ldem do chumbo e outros
motaes nao especiflea-
dos.....................

Idem de couros, calçados,
arreios e outros obje-
ctos semelhantes.......

Assucar grosso ............
Idem refinado ............
Azeites on oleos vegetaes:
De amendoim .............
De IndayauSsu ...........
De caroços de algodso...
De palmas ou Coco.......
Do copahyba .......... ...
De gergolim .............
Do mamona impuro......
Do mamona ricino.......
Bebi

pt
as ospirituosas, ex-

ceo o vinho do uva
fabricado no Estado.

Biscoitos, roscas, etc....
Borrachas em tubos e ou-

tros artigOs ............
Bruaca8 on saccos do coil-

Unidades

Kilogramma

)0

*

>0

>0

*

0)

>0

>0

)0

>0

0)

>0

>0

>0

0)

>0

>0

Unidade

	

Taxa 	 Peso

4 0/ 	 Peso bruto
4 0>!>> 	 0 	 >0

4 °/ 	 >	 liquido

4 0/>> 	 >,	 >0

2 0/ 	 >> 	 >0

1 0/0	0>	 >0

	

'/jj
	 * 	 >0

4 0/ 	 >0
	

'p

2 0/ 	 >0
	

>0

2 0/ 	 >0
	

>0

2 0/ 	 >0
	

>0

2 0/ 	 >0
	

>0

2 0/ 	 >0
	

>0

2 0/ 	 >0
	

>0

2 0/ 	 'p
	

>0

2 0/>, 	 >0
	

0>

2 0/ 	 >0
	

>0

2 0 	 >0
	

0)

4 0/1, 	 >0
	

>0

4 0/ 	 >0
	

>0

	4 	 />> 	 >0
	

>0

	4 0/>> 	
>0
	

>0



Peneiras grOssas..........
Polvoras..................
Rapaduras................
Rodas para machinas on

carrOS..................
Sab.o commum...........
Idem fino................
Saccos novos de algodao,

juta, etc ..............Selling , silhöes on sellas
comuiufls...............

Idern, idem, ou sellas su-
periores .................

Solla em obra ..... ......
Taihas, meringues e On-

trOs artefactos do barro
Tecidos do ia.............
Ide in de linho ............
Idem dejuta............
Idem de algodao do qual-

quer especie ......... ...
Teihas /o franceza ...... ..
Idom communs...........
Tijolos.....................
Tuhos do ferro batido on

doaco..................
Idem, idem fundido......
Vassouras de matorias ye

getaes...................
Velas de cera............
Idem do sebo............
Ideni de stearina........
Vinagre...................

Peso liquido
>0 	 >0

>> bruto
liquido

>0	 >0

S	 >0

>0 	 5
>0 	 >0

S	 >0

>0
	

>0

>0
	

>0

>0
	

>0

>0
	

>0

>0

>0

>0
	

>0

S	 >0

S
>0
	 S

>0
	 S

>0

>0
	 S

>0
	

>0

S 	 >0

S	 >0

S 	 >0

S	 >0

>0
	

>0

>0
	 >>

>0

4 0/
4 O/

2 0/

4 0/0
4 0/

it 0/0

2
4 0/

4 0/
4 0/0

2 0/
2 0/0
4 0/

2°/a
2 0/

2 0/0
2 0/0
2 0/

4 010
1 0/
4 010
2 0/
4 0/
4 0/0
4 0/

Peso liquido
S 	 S
>0	 >0

>)	 >0

>)	 S
S	 >0

>0 	 >0

>0 	 >0

>0 	 5
>0 	 0)

S	 S
>0	 >0
S 	 S
0) 	 *

>o bruto
00 	 00

>0	 >0

>) 	 >0

liquido
>0 	 >0
00 	 >0
>0 	 >0
>0 	 >0
>0 	 00

>0	 >0

Kilogramma
>0

>0

S
S
S

>1

Unidados
>0

Kilogramifla
S
0)
>0

S
Tonelacla

>0

S

Kilograiflma

S
>0

>>
S
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Generos 	 Taxa 	 Peso 	 Generos 	 Unidades
	 Peso

Café torrado on moido... Kilogramma
Canoas....................
Cerveja..............-....
Cylindros de ferro 	 >o
Ciarros .................
Cobro velho em obra e

suas ligas..............
Chapeus de paiha.........
Crina animal em obra.... 	 >>
1)ocei.....................
Enxadas, ferraduras, ma-

chados e obras seme-
ihantes ......... ........

Esteiras do tabia, junco
e semelhantes..........

Farinha do mandioca.....
Idem de milho e outras..
Fubá de milho, fino.....
Idem idem, grosso........
Idem de arroz............
Ferro em obra on pecas

do ornamentacIo .......
Fumo beneflciado em pa

cotinhos................
ldem picado..............
Idem desfiado............
Idem em rob, nas Recebe

dorias do Norte.......
ideni, idem, nas demais

Recebedorias...........
Ladrilhos do ceramica... 	 Tonelada
Massas alimenticias ...... .Kilogramma
Mel de canna ou melaco..
Mel de fume liquido on

massa...................
Moveis de madeira, novos
Idem, idem usados.......
Manilhas on cannoa do

barro ................. ..
Paihas preparadas do mi-

iho.......... ..........
Polvilho, tapioca e fecu-

las semelhantes.........
Peneiras finas............

4 %
4 0/
2 0/0
4 0/0

Fixa
4 0/5
4 0/
4 0/0
2()/,)

4 0/

4 °I4 0/0

4 010

4
4 0/

4 0/

Fixa
>>

S 1/ C> 0/

S 1/ 0,

2 "/o4 0/

4 0

0) 0/

2 0/0

2 0/

2 0/

4 0/

4 0/



Generos

Gado: Cabrum e lanigero
Idem, cavallar, em nume-

ro do 1 a 10............
Idem, idem, em grupo de

11 a mais.............
1dem, idem, egua.........
dem, idem, poidro.......

rdem muar, em numero
de 1 a 10...............

Idem, idem, em numero
de 11 a mais...........

Idem suino, gordo on ma-
gro.....................

Idem, idem, leitao.........
ldem vaccum, nas Rece-

cebedorias do Norte...
Idem, idem nas outras Re

cebedorias.........
Ayes domesticas..........
Banha derretida ........ .
Came de porco fresca, sec-

ca on salgada ..........
Idem de vacca fresca sec-

ca ou salgaàa.....,.....
Chifres...................
Colla animal.............
Creme do leite............
Crina animal..............
Couro secco .......... ...
Idem salgado.............
Leite ................. ....
Linguica....................
Manteiga ........... .....
Ossos......................
Ovos ................ .....

Unidades I Taxa I 	 Paso

Unidade
>0

0)

0,

>0

10

>0

00
Kilogramma

0)

>0

0)
0)
0)
>0

>0

>)
>0
>0
0)
>0
)0

4 0/0

4 0/0
4 I>
4 0/

4 0/

4 %

4 0/

4 0/

4 0/

4 0/>
1 0/
2 0/

3 >I 0/0

3 /2 0/0
9 %
4 0/

11. 0/

4 0/>

11 >/
11 0/

2°/s
4>/>
4 0/

4 0/

1 0/

Peso bruto
ldem liquido
Idem brute

10 	 00

>0	 00

>0 	 00
* liquido

biaito
liquiclo

>0	 >0

0) 	 >0
>0	 0)
0) 	 0)
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Tabella C

Do iml)osto de exportaçao sohre generos sic
criação e •) rod ucto s correIato

—681—
am

-

Generos 	 linidades 	 Taxa 	 Peso

.1

Pelles de cabras e outros
animaes domescos, curtidas .................... .Kilogramma

Idem, idem, idem idem,
gem serem curtidas.....

Idem de lontra, onca e
outros anirnaes silves-
tres, curtidas ..........

ldem dos mesmos animaes
scm serem curtidas....

Pennas de a yes diversas.
Plumas de garca.. ...... ...Gramma
Queijos e requejOeS......Kilogramma
Sebo, graxa ou lubriflcan-

te......................
Sola......... ............ ..*
Toucinho.................

4 0/

4 >10

4 0/

4 0/

4 0/

4 0/

4 0/

3 0/

3 1/5

Peso liquido
10

10	 10

00	 >0
*	 10

10	 00

00	 00

• bruto
>0	 >0

liquido
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Das observaQOes
1. Os metaeg e pedras prociosas pagaro o imposto peio peso

liquido Si a parte quizer quo seja este verificado.
2. 1 0 gado, em goral, pagath alem do imposto do oxportacAo,

as taxas do art. 18 o § 1. 11 do dec. n. 842, de 25 dejuiho de 1895
respectivamente a cada especie.

Os anirnaes, porem, cavalgados on qua constituirern bagagem de
viajantes e os denorninados—de cargas—que transportarem generos,
silo isentos do qualquer imposto.

3. 1 Os carros o outros vehiculos que transportarem generos
sujeitos a direitos, assim corno os animses que os puxarem, sAo
isentos do qualquer taxa.

4. a 0 gado vaccum pagará a taxa do 4 / por cabeca seja on
no transportado por estrada de ferro, quando vendido nas feiras do
Estado, ou for exportado para algum dos Estados do S. P'u1o, Ba-
hia e Espirito Santo No caso contrario pagará vinte por cento,
tambem ad-valorem, urna vez que nio transito pelas feiras,sa1vo
as excopc6es auctorizadas.

5. 1 A infracçilo, em qualquer sontido, corn ro1aço a este im-
posto, flea sujta a pena do multa do 200$000 que sero cobrados
conjunctamente, no mosmo conhecimento de pagamento do imposto

6.a Os pregos —(pontas do Paris)—estao isentos do imposto.
7." Os cigarros tern abatimento do 10 o/ sobre o acondiciona-

monto.
8. 1 A importancia do iinposto a cobrar sobro a lenha recáe

integralmente tambem sobre a fracçAo da unidad e adoptada—tone-
lada.

9." As recebedorlas do Norte sao: Estradas de Ferro Bahia e
Minas, Fortaleza, 10anga, S. Joto do Paraizo e Salto Grande.

10. As fracces de kilogrammos (250 o 500 grammas) de cigar-
ros pagarao respectivainente20 a 40 réis ( 1 ', art. 1.°, da lei
n. 493, de 11 de setembro do 1909.)

11. As mercadorias qoie forern transportadas a grand, como
manganez, cal, teihas, etc , pagaro o imposto polo peso de que for
Cobrado o frete nas estradasde ferro.

12 As ciue niio puderein, sem dainno, ser desentranhadas dos
Sons involtorios,-ahm do verificar-so o respoctivo peso liquido, to-
ro Os seguinfes abatimentos cm sou peso bruto:

—Dc 2 °, quando transportadas em encapados do couro, em
cestas e em (acás, nãoi tendo ahatirnento as simplesmente encapadas
em panno,

—De 5 o/, quando 7simplesmente acondicionadas em engradados
de madeira o envoltorios simflhantes.

—Do 10 	 quandotransportadas em pipas e harris.
—De 10 °/: quando siinplesmente encaixotadas, ongradadas ou

embarricadas ou simplesmente em latas, despidas do qualquer outro
envoltorio

Dc 15 0/0, quando em garrafas on vidros e ostos acondicionados
em caixas demadeira ou tbarricas.

—De 15 "/, quando em latas e envoltorios semeihantos, idern,
idern.

Exceptuarn-so
a) A banha de.rretida quo terá o abatimento de 10 	 quando

m caixds, barrio on Was; solvo o cast) da ohservaco n. 17

—685—

b) 0 cafe' ter!t os seguintex abtlmentOs!
—Do urn kilogrammo em sacco do 60 kilos cndo pliado:
—De 30 0) do peso liquido, quando em coco:
—De 16 0/ idern, quando em casqoiuha
C) 0 furno quo bra os seguintes abatimentOs
—Be 2 0/s, sendo eni rob ou em foiha e transportado em jacas

e encapados do couro ou taquara:
—Do 10 (/, sendo picado on desliado, e estando em caixas de

madeira ou em latas;
d) 0 leite, quo terá o abathnento do 10 0' quando exportado

em latas, e de 25 0f quando estas so acharem (Lentro do caixOes
do madeira;

e) 0 mel de fumo biquido ou em massa, quo ter 0 do 10 0/0,

estando em caixa (Ic snadeira on em latas
f) Os queijos, que terao o do 5 /. quando exporlados em ja-

cas e o do 10 0 / 0 quando o forem em caixas do madeira;
g) 0 toucinho, que tera ode 5 , quando emjacás;
is) Os bezerros do menos do anno o que ainda acompanharn as

m.es, ficam dispensados do pagamento do iinposto de exportaco.
13. Do cafe' destinado a cidade de Santos on a Capital Fede-

ral, nenhuin imposto sera exigido na fronteira, indo os S 1/2 0 ad
valorem o os 3 francos, ouro, por sacca, a pagar na RecebedoriaS
de Santos ou na Recebedoria de Minas, no Rio do Janeiro. Do ciue
porem, tiver destine diverso daquelles sero cobrados os duos im-
postos (8 0/0 e 3 francos) pelas estaçOes fiscaes da fronteira Ob
servando-se em tudo as Instrucc5es que baixaram corn o dec. n.
2.631 1 do 0 de setembro do corrente anno.

14. As fracços do kilogrammas (250 o 500 grammas) de lumo
beneficiado em pacotes ou em caixinhas e de fumo picado ou des-
fiado, pagaràO respectivamente 20 a 40 reis ( 1., art. 1 11 da lei
n. 493, do 11 do setembro do 1909.)

15. 0 exportador é obrigado a declarar no envolucro o peso
liquido das mercadorias mencionadas nas ohservac0es no. 10 a 14 e
a ser exportadas; ficando sujeito a inulta de 2003000, no caso do
fraude ( 2. 0, art. 1. da cotada lei n. 493, do 11 do setembro do
1909.

17, A banha preparada nas fabricas do Estado O livre do irn-
posto do exportacao; devendo os respectivos propriotarios 0 reque
rerem (art. 6, da let n. 468, do 14 de setembro de 1907).

18. As mercadorias no mencionadas nestas pautas e as quo
forem declaradamente isentas do imposto do exportaçAo, pagar.o a
taxade 300 re'is denominada_Estatistica —(art . 8. 0, da lei n. 393,
de 19 de setembro de 1904,) qualquer que seja o sen peso on quan-

tidade.
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DECRETO N. 2.686 — Dic 11 DIC DEZEMERO DIN 1909

Abre urn credifo supplemontarde 400;000000, a rubrica do a. XXXII,
§ 2., art. 4. da lei a. 486, de 12 do setembro do 1908

0 Presidente do Estado de Minas Geraes usando da au-
ctorização contida no n. IV, art. i.° da lei n. 499, do ii de
setembro ultimo, resolve abrir o credito supplcrrentar do qua-
trocentos contos do rëis (400:00( . $000), para reforço 1a verba
do n. N XXII, § 2.°, art. .° da lei ii. 486, do 12 de scicmbi-u dc
19o8—Obras [ubIicas—que estã excodida.

Palacio da 1resicIcncia d Estaclo do Mii,as Gcraes, cm
Bello Horizonte, ii do dezembro de !9o9.

WENCESJ.AU BRAZ P1RIIRA GOMI$.

Jusce/ino .Sarbosa.

DECRETO N. 2.687 - D.E 11 DR DEZEMRRO DR Q9

Créa mais urna secco na Directoria do Agricultura, Comrnercio, Ter
ras o Co1Onizaço

o Presidente do Estado de Minas Gcraes, usando da attri-
buição que ihe confere o art. 57, da Constituição Mine ira, c
attendendo o augmcnto cle trabaTho verificãdo na Directoria
de Agricultura Commrcio, Terras e ( o'orizaçao, rso1vc, dc,
accordo corn o disposto no art; 13, da lei n 516, de 22 do
setembro do corrente anto, crear, naquelht Ditçct

U
944, maisurna secçâo composa do im ch efe ctsecçao, rn pomeiroofficial, dois segund( s ofjice 	 doe 	 i amanuenses c pprov ir

as modificaçoes feitas no respoctivo regulzniento, as quacs
acampanham este decreto, assignadas polo Secrctario do Esta-
do dos Negocios das Finanças.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geracs, O1iBello Horizonte, 11 de dozembrode 19o9.

WENCSI,AU ERAz P9"I RA GoNrs
Ju.welino Earbosa.

MoriiflcaSôes feitas no ReguIaIfleUtO da Dire-
ctoria tie AricUitUrU, CoInWerCiO, Terra
e CoioiaiZacaO, e a qUC se refere o decreto
nuinerO.

Art. 1.0 0 serviço que se acha actualmcnte a cargo da
Sccçao Central e de Agricultura serà distribuido por duas se-
cçOes que se denominanlo: uma Seccão Central e de lndustria
c a outra—de Agricultura.

Art. 2. 1 A Secção Central c do Incustria incumb:
a) o estuclo das qucstucs c o preparo do cxpecliefltC relati-

vos as industrias pastoril, do viticultura, de vinicuIUra c do
lacticinios;

b) o serviço relativo ao cornmercio .e propaganda commer-
cial;

c) os trabaihos rclativos as cxposicOeS agricolas c pecua-
rias quo, do accoi'do corn o respectiVo regularnentO, correm
pela Directoria do Agricultura;

d) a matricula dos f4nccionariOs suborciivadlas a reparti-
çao c a expediçào das respectivas f 111. as de paganTier1tO;

e) a escripturaçaO discriminada, em hvr( s proprios, de to-
das as despesas feitas como serviço da sccção;

I) dar andamento e proinover todos as negociOS quo, por
sua natureza espcia1, não esteam na osphera de attribuicOeS
e devores das outras secçOes, bern como fazer o extracto do ex-
pediente destinado a publicação.

Art. 3.0 A' Seccão deAgriCUll.Ura compete:
a) o serviço de etls.iflo agr1co1a c 	 f(las-rOdClO,

campos de oxperiencill e do dcmQnstracO;
b) o servi9O relativo a fazendas subvenciOnadaS;
c) a acquisição do machinas agricolas e do adubos chi-

miCoS, e a tomada do contas do almxarie;
d) o seiviço de sondagenS artesianaS;
e) organizar o orçarnénto goral da despesa da Directo-

na, em vista dos dados que as dethais secçOeS ihe Ifornece-
rem;

f) escnipturar as dotaç6es orçarneutanias destinadas
Directoria e serviços a su cargo,'inantendo em dia o ostadO
das verbas; escripturar tarnbem, por parcellas totaes e em se-
parado, de conformidade corn os boletins parciaes das fazeri-
das-modelo, o mvimento do receita e despesa cas mesmas,
destinando para esse tim livros especiaeS.

Art. 4 .' Os funccionarioS dessas secçOes tero Os meS-
mos deveros, obrigacOes, vencimentOS e cutras vantagens eS-
tabelecidas no regulamonto promuigado pelo decroto n.
2.027, do 8 de unho de 1907.

Art. 50 Ficam fixados em 4:8()(,'$0()0 annuneS xs VenCi-
mentos do a]rnoxanife da Directoria de Agricultura, Commer-
ciO, 

Terras e ColonizacãO, o qual terá urn auxihar de sua con-
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ulanqa, admftUdo pelo director, e que deverd cntender do mon-taem C funccionarncnto do machinas agric.olas.
Paragrapho unico, Esse auxikar, quo selLi conservado

cmquanto o director julgar necessarios OS Sc s serviços, terá agratiIicação mensal do 150$000.
Art. 6.° Seth admittido mais urn chefe de agricultura

pratica nas mesmas condiçOes e corn as mesrn2 s obrigaçOes c
vantagens estabelecidas no decreto n. 2.027, de d 1unho dc1907.

Paragrapho unico. Os chefes do agricultura pratica exer-
cerão as suas funcçoes nas zonas que ihes forem designdas
pelo director de Agricultura, podendo ter a seu cargo a dire-
cção de uma colcniaoufazenda-modelo.

Art. 7 .0 0 director de Agricultura poderá modificar a
distribuição dos funccionarjos por secçoes, de rnodo a mclhor
attender as necessidades dos serviços a cargo das rres-mas.

Art. 8. 0 Ao funccionarlo que for encarregado pelo di-
rector da organizaçao e conservação do archivo da [)irectoria,
seth paga a gratificação mensal de 3o$000.

Bello Horizonte, ii de dezembro de içoç. - 0 secretario
de Estado, Juscelino Barbosa.

DECRETO N. 2.688 - xx 14 bE FEZEMBRO bE 1909

Grea mais urna cadeira mixta do instrucço pirnaria em Santo
Antonio do Leite, municipio de Ouro Preto

0 Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
coma art. 4.* da lei n. 439, 6k 28 de setembro de 1906, resol-
ve crear mais uma cadeira de instrucção primaria, mixta, em
Santo Antonio do Leite, municipjo do Ouro Preto.

Palacjo da Prosidencja do Estado do Minas Geraes. em
Bello Horizonte, 14 de dezembro do 1909.

WNCESLAV Bz PEREIRA GOMES.

Est ev4o Leile de IWagaihoes Pinto.

. DECRETO N. 2.689 - n 14 FE DEZEMBP..0 FE 1909

Crea Ilma cadeira niixta do inslTt1Cc0 primaria no distriCtO
do Lages, rnuniciPlO do Serro

0 presic!oflte do Ectado do VinS (craCS. do conforridade
corn a lei n. do 28 [.ca0s et, m

p ir
hr0 de 1906. resolve er aruma

cadeira mxta do ii.istucnaria no d i striLtO de LageS.

mutiiclpio Co Scrio.
Palacio da Pr sdencia do Etado de Minas GeracS, em

Bello Horizonte, 14 dc de?ernhlO de loon.

\'OtNCSLA BRA'L i'EREIR' (OME5.

Estevo Leite de Ma 0aIhaC Pviic'.

DECRETO N. 2.690 - LIE 14 FE DEZE.1BR0 FE 1909

Crëa urn grupO escolal' na ciciade de Além Par ahyba

C) Presidente d EstaciO do Miflas GeracS, do conforn idade
corn a lei n. 4q, do 28 do set mbro do iqoO, resolve crear urn
grupO escO ar na cidade do Aldrn Parahyba.

Palacio da Prcsideflcia do Estado do Minas Geraos, em

Bello Horizonte, 14 de dezc.mbrO do 1909.

\\1t5TA 13sA2 PER-TSXRA. GoLZS,

E3tev&' Leife de Ma1ili44es FiSo,

D'	 44
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1)ECRETO N. 2,691 DE 14 bE DE2EMURO bE 909

Créa una cadeira lrjila do fnstrucçiio triinu ja no disirictodo Itionjolinho, fl unicipio do Villa Ilatina

0 Prcsjdentc do Estaclo de Minas Gciaes, c conformjrjade
corn a lei n. 439, de 28 de setenibto dc içoO, rcsolvc crear
uma cadeira rnLxta do instiuccio priliar;a no districts dc Mon-
1Olinho, municipio dc \ illa Platirn.

ralac;o da frcsidec;a do Estado e Minas Geraes, CotBello Flouizonte, 14 de dczcrnbro (IC 1909.

WRraZSI,AV I3RAz PEREIRA GOMEs
&tevaoLej/e de Magaihees Finlo.

DLCRET0 N. MR - DE 14 DE DE2E113RODE 1909

Recosihece a jurisdicçso provisoria do Sr. flyoji Noda, conio vice-
consul encarregado do consulado geral do Jap0o no Rio de
Janeiro.

0 I'rcsidcnte do Lstado dc Ivliras (eracs, tendo em vista o
aviso do ministerio das R laçOes Extulores, de 30 do hovem-
bro ultimo, resolve rcconhccLr o Sr. Eyoji Ned, CUlLO Vice-consul encarregado do corsulado gtral do Japâo no Rio do Ja-
neiro, corn jurisdcção neste Estad.

Falacio da Presidcnca do Estado do Minas Geraes, em
Eelo Horizonte, 14 de dezembro do 1909.

WECESI.AU Fioz PREIRA GOMS,
,Esievão Lejie de Magai/iaes Pin/a,

DECRETO N. 2.693 - bE 14 DR DEZEMBRO DR 1909

Supprime a eadeira do sxo feminino do ditricto de Nosa Senliora
do Rosario da Boa Vista do Rio Verde, rnunicipio do Villa
Platma.

() Prcsidcntc do I lacIo do Minas Gcraes, dc confcrmidade
cini o art 57 cia :iistitUiçaO do Estado, resolve suppiimir a
cacleira de instrucçâO pull .uria para o scxo fcmiiiio do dis-
tricto de Nossa Senliola do g csariu da 1 oa Vista do Rio Vcide
rnunicipio de Vi La L'latina.

E'aJacio da Picsidcflci'd do lIstado do Minas Gcraes, em
Bello Horizonte, 14 de dczcnihro do 1909.

WENCSLAU BEAZ PERE1RA GOMEs.

Eslev&o Leile de MczgaThaes Pinio.

DECRETO N. 2.694:—DE 17 DR DEZEMBRO DR 1909

Approva o accôrdo feto pelas Cathal'ss Municipaes de Jaguary,
Canibuhy, S. José do laraizo e Ouro Fino para a construccaO

hde linas teleplionicas nos respcctiO municip]OS.

0 I resiclente do Est ado de Minas Gciaes, attendendo ao
que Ihe requererarn as Camarus MunicipaCS de Jaguary, Cam
buhy, S. josé co E'ai'aiZo e Ouro Fino, e tendo cm \ iSta odis-
posto no art. iO da Iti n. 148, de 26 de iulho de 1895, re-
solve approvar o accOrdo celebrado pelas referidas CamaraS
panl a COOCOSSaO (IC prilegio,pdr 25 annoS, ao cidadá' Se-i

bastiüo Pires Ribeiro, l:ara a construcçäo, uso e goso de linhaS
telcphonicaS quo liguem 05 ieSpeCtiVoS muliicipiOS, nos termOs
dos artigos 182, 183, 187 e 188 do decreto n. i .oi8, de 30 de
marco do 1897.

1'atacio da i'resid ncia do Estadu dc Minas Gcracs, Bello
Horizonte, 17 de dczciiibro de içog.

WECESLAU B&z PEYz1 GoMtS.

Juscelliw .at1OS4.
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DECRETO N. 2.695 - rz 17 bE DEZEMBRO bE 1909

Impôe a multa de 2:000000 it Companhia Viaç5o Ferrea Sapucahy

u Presidente do Estado cc Miris Geaes, considerando quc
peo decrcto n. 8o, de 14 de outuhr, cle 09c, foram approva-
cios a planta e pifi c!a vrantc ci . tre os kilometros 66 na
garganti drudi,ciano No-uciia p e 92 do traçado pri it1vO na
seguiid secçao La via-ftrrca Sapuahy, passatdo pela cidade
d .yuruca

otisid rondo qee. pela clai sula 6.e do contracto de 31 de
c!ez rnbro de 1908, é obrigatcria a pasagcm da linha pela refe-
rid cdd

(lufl'iJ jai do que e'td a Companhia Viaçâo Ferrea Sapu-
cahy, corstrunio a ctiad i em dcs:ccôrdo corn os estudos
appovados, d sviano o rcp:ctvo tiaçaclo, nao obstante as
tcrrnnantcs orderis em c n1rr.o expeclidas pelo govrflo

IcsoIve. d. occOrdo corn o n. 111 da ci ausula 19. e do n.
2.°,clausLIIa 24.'. .O iefcrido cOntracto de 31 de dezmhro, im-
pOr a mcSma Lompanhia \ iação Férrea Sapicahy a multa de
2000$000.

Pa'co da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Hello Hurizunte, 17 de dezcmbro de l9oQ.

WaNCESLAU BRAZ PaaiRA (0MRS.

Juscelino Earbosa.

DECRETO L 2,696— DR 17 DR DEZEMBRO DE 1909

Appreva os eFtn'io da 2. seiço do pro1nntan,e fl tO da Estrada
dA Ferro Leopold)na do Santa 1, n7ia (10 carangola so Manhua
Ed e dv. Liuha de Punte Noa a Bicudo.

C) Prcskfcnte do Fstado dc Alinas Geraes resolve approvar
a; plantos e orç in tnt a de q c consia'rn cs tstudos confec-
CItIOCOS pIi I.cpIdna IaIw y company, Limited, Para a
C(rk,tIuCcao dos i'eUi:tLS pro o g mntos a que se rfeiem
as k Ilias a e C, 11, 1, cluUla ii.' du cont ato de 22 de feverci-
X0 (C 1 9( ,&

 hi ornetro 4o do prnongamefltO de Sarta Luzia do Ca-
au	 a Lsta ultjuju cidade, ctan a e.teilo

de 8o kils. 100, sendo de 10.821:704727, 0 orçameflto total
dste prolongarrientO a partir de Santa Luzia.

Da cidad d,Ponte Nova a I cudoS, corn a extensfto de

çO,kilS.93O, orçado em
Palacio da Presidencia do EstadO de Minas GeraeS, 2db

HorizonL 17 de dezembro de 1909.

WENCESAU BRAZ PEREIBA GOMES.

Jusceli no Barbosa.

DECRETO N. 2.697 --DE 21 bE DEZEMIflt) ita 1909

Converte em inixta a cadeira do SOXO femifliflO do S. Josh
do Paraopeba, municiplO do Ouro Preto

0 presidente do Estado de Minas GeraciS, de conformidade
corn a lei 0. 39, de 28 d setemhrO d: iqoO, resol ve CoflVc-

ter em inxta a cadeira do sexo -femifliflO dci S. Jod LO Pa-

raopeba, municipiO de Ouro Preto.

Pa'acio da Presidencia do Estado de Minas GeraeS, cm
Hello Horizonte. 21 de dezembrO de 1909.

WENCESLAU I3RAZ Pa EXRA Go1ES.

Estevão Leite de 3Iagal4des Pinto.

DECRETO N. 2.698 - bE 2 1 bE DEZMBO bE 1909

Crêa urna cadeira mixta do instruCO primarift no lorar denon'i-
nado ,,Ermo *, districtO de EspiritO Santo dos Co 4 UelrOs, mu
nicipio de CampUs Oeraes.

0 presidente do Estan de Miras Gerars, de cnnftrmi-
dade corn a ILi fl. 409, de 28 d stembrO dc 90, r-oIvC crar
urna cader mixta th jnstrucco primar ann I ga dn no' a '0

ErmI,. dstricto de Esp rto SoLo dos uqeiOS, 1LU11iCP0

de Can p s Geraes.
Pa'acio da Presic'eflcia dn Estado de Mina, GeraeS, em

Bello Horizonte, 21 de dezcn±rO de 1909.

WENCST.AV I RAZ PEREIRA G0aIES.

Esievdo Leile de Magal/iâ-eS Pinto.
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DCRETO N. 2.699 - n g 21 DR DRZEMBa0 bE 1909

Crêa uma cadeira mixta de instrnccao prunaria em Santo Antonio
da Vargem Alegre, inuuiciplo tie Barbacena

[) 1-'resi&nte do Estalo Cie Minas Geracs, de conforidade
corn a lei n. t3q, de 2 de s(Acrnbro de 1906, resolve crear
urna cadeira mixta de iiistrucçio prilnaria em Santo Antonio
da \argern Alegre, municipio de l3arbacena.

Palacjo da PrsdencIa co Estaclo'cte P1inas Geraes, em
Bello liorizonte, u c4e doernbro de ico.

\VgNCTeLAt !AZ PERIURA GOMES.

Esfev!o Leite de Hag-al/ides Pinto.

—695-

Denionstraçào do estado da verba do n. XIV, § 2. 0,

art. 4. 0 da lei 486, de 12 do setetubro de 1908 e
do credito supplementar a ella necessarlo para
paganiento das despesas de 1xercicios fiudos.

Do orçarnento.....................- 	 Oo:000$ 00
Crcdito abcrto pelo decrcto IL 2.63,

de 11 de setemobro do ro 	 - 	 50:000$000

Despen lidOS corn os pagamentos atd 	 -
ii do novcmhm dcstc anno.. ... 11 1:972$469

Quantia neccssaria para pagarnen-
to de 22 processOs exstenteS na
Secção ..........................13178$456

Quantia quo so u1ga necessaria pa-
rapagamcntodas despesasquc se
apu rarern ate o firn do correntc
mez. ............................. 	 4:849$o75

Crdito preciso...................- 	 20000O00

1 30:000$000 130:000$000

DECREFO N. 2.700 ..nE 23 DR DEZMBR0 DR 1909

Abre urn credito supplemetar do 20:0Ui),0ft) (t rtibriea— Eercicios
findos-da lei n. 486, de 12 de setembro de 1908

0 Prcsidente do Estado dc Minas Graes. tendo em vista
a demonstraçao que a este acompanlia, apiesentada pelo Se-
cretario do Estado dos Negocios das Finanças, resolve. usanclo
da auctorizaçao que he conlere o art. 5 . 1 da lei n. 486, dc 12
de 6eternbro do anno passado, ahrir urn credito supplementar
do 20:000$000, a rubrica —Ecrieios findos—cki mesma lei.

Pajaclo do Presjdenc;a do Estado dc Minas Geracs, em
13410 Uorzzonte, 21 cle dezembro 4c 1()09.

\VENcEsr.0 BRAZ [ENEIRA GoMss.

Juscelino liar bosa.

5 .° Sccco - Secretaria das Finanças, 7 do dezernbro do
1909.—Francisco BJzeriig. —baa Leaf.

DECRI!TO N. 2,701 - n g 23 DR 1EEMBR0 DR 1909

Concede permiss5o a Corn panhia aLeiteria Leopo1dinense' para
(unccionar no Etado

0 Prcsidente do Estado, attendenio ao que Ihe requereu
Ant mm Mnteiro Ribeiro jcnqueira, presidente da < Corn-
panhia Leitcria Le poldincnSC, resolve conceder a mesma
coripanhia peimisso para funccioniir no Estado.

F'alacio da Presiclencia do Estado do Minas Geraes, cm
Bellol-lorizonte, aos 23 de dczenibro de 1909.

\VENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES.

Juscelino Barbos.
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4o:000$000
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10:000$000
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DECRTON 2.702—DE 23DE DZEMDR0 DE 1909

Distribue creditos p ra as depesas a eargo da Secretaria das Fi-
nanças, durante 0 selnesLre de ja neiro a junho de 1910

0 Prsdrite do Est ado ± Minis G ra s, na c'nlormidade
do art. 12), do r..guI imut qu baixu cm o d c. fl.
de 17 dc inaio de ipS, resolvc approvar o quad o que a estc
acom, anha, di drbuço th crditos para ai dcspesas a
cargo da Sec etara d s F' inanç:is. in seinestre de jane,ro a
junho de 1c)1o, C dtermna qu, pIa rnsna •ecretaria, seam
effectuaius, em teruis us r..sptivus pagamentos.

Pal co do Pres1.nca '0 Estad d. Minas Geraes, em
B.1Io Horizjute, 2j d dezcm5ro d 1909.

WENCESLAU BRAZ PRIMA Goas.

Juscelino Rarbosa.

Quadro na 41111itrlh,ue8o de cre(l1to p'ra as
(Iepe-a a e r.. 'a e( • rstnria 41as Viieman-
91AS flO semestre deJa.sero a Junhlo (he IDLO

Ns. Natureza da despesa

I Secretaria:
a) Pesssoal........
b) Expedente, p:s-

ss e telegra n-
mas..........

II Recebedoria (Ic \inias
na Capital Federa
a) Fesoil.......
b) Fxpedent e

al'guel dopre-
do.........

III Servico dadividalun-
dada:
a) juros...........
h) Arnortizacâo....

Ns.	 Natureza da despesa

IV Gratificacão e porcen-
tagcm a co) lectoreS
e cscriVães.......

V Fiscalizac 'o especial
das rendas.......

VI Pess aldas recebedo-
rias e pontos fis-
caes..............

VII Porcentagem a es-
tradas ee lerro.

VIII Aliguel de casas para
recebedoriaS e pon-
tos flscaes........

IX Juros de emprestirnoS
de orphans, de de-
positis da caixa
economica e de
fianças ...........

X Imprensa Official
(pesoa1 e mate-
rial), send-) mais
50$ o menSaeS ao
rtvinAor ttulado do
Minas Geraes......

XI ReposicOes e resti-
tuiçOeS ...........

XII AposfltadoS e refor-
mados ............

Xlii Impresã0 de estam-
piihas e de talOes

XIV ExercicioS Ilindos....
X\ Cu4as em causas da

FazL nda ..........
XVI EventuaeS..........

X\II Emp egados m dis-
pinib lidade.......

XVIII Grat ficacào de 10010
a funecionarioS nos
termos da lei 425,
de 17 de agosto de
1906 ..............

Credito para De orcamento
sernestre Lei 510, de 22 de

setembro de
1909

	

316:58o$o30 	 633:160$000

	

130:100$000 	 260: 38o$000

	

204:950$000 	 409:900$000

	

195:300$000 	 o:600$O0o

Creclito para [)e (rçamento
0 semesre Lei 5i0 de 22 de

setembro de
1909-

	

130:205$000 	 260:410$000

	

i:o o$oco 	 28:00$OrO

	

7 :920$000	 147840$)00

	

4:500$000 	 q:000$000

2.35 l:)4$150 4-709:286$;o(.)
557:810S070 T.115:672$10



Pessoal da Directoria
do Viação, Obi-as
Piiblicas e Indus-
tria, inclusive gra-
tificação addicional
aos engenheiros us-
caes cias estiadas
do ferro e aguas
mineracs, an pes-
soal cia secclo te-
chnica e iriciustria
mineral e aos Pro-
feitos de Caldas c
Caxambti.........

Expediente e even-
tuaes.............

FiscalizaçSo de feiras
de gaclo...........

Terrenos diamanti-
nos...............

Obras pablicas......
Pessoal da Directoria

do Agricultura,
Terras e Coloniza-
çio, inc1usve.....
7:600$OciO para dois
auxiliares profisio-
naes do Laborato-
rio de I nalyses.
elevadna de 4:800$
Os vencimentos do
actual aixiliai pro-
fissional....'.

Fxpcdient .........
Pessoal e expediente

cia Junta Corn ner.
cial, senclo 3:60o$
para Vencirnefltos
annuaes do Socre-
tario .............

Represent ação do Es-
tado junto d COin-
missão de lirnites
dos Estados vizi-
ri.hos..............

XIX

Xx

XXI

X \II

Xxii'
YXI V

XXV
XXVI

XXV II

	

117:26o$3OO 	 234:520$000

	

5:0001000 	 10:000$000

	

13:9 10000 	 27:800$ODO

	

200$000 	 2:4001000

	

ye00010oo 	 60o:000$000

	

67:1701000 	 1 34:r)10$000

	

2:OO$000 	 :0' ($000

	

5:690$000 	 11:380$000

	

I 338O$OOO	 26:76O$OO

Credito pars 	 De orcamento
o somestre 	 Lei 510, de 22 de

setembro de
1909

Ns, 	 Narareza IJU dC3pes
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XXVI1I IntroduccIo de ii-
migranteS e Cul-
te jo dis colonias
existenteS......... 40:000$000 	 80:000$000

	XXIX Coioriias indigenas..	 5:000SOPO 	 10:0001000
XXX Medição c daimirca-

ção dc terras 	 13:0001000 	 26:0001000
XXXI Compra do vaccina

anti - carbunculosa. 	 10: 39($000 	 20:6001000
XXXII Propaganda do cafe,

suhvençào e pro-
mios as cooperati-
vas agricOlas, x-
posiçOs, premios
agricoltts e pas t 0-
ris. introdcçao çk
reproductors, e;i-
SiflO agricola c
zootechriicn, fazen-
das rodelo, sub-
yencar) de io:oo01
ao Instituto Poly-
techuico de Juiz do
FOra, mediante 0
comprornSO de
admittir, por conta
do mesmo, cinco
aI.qrnnpS gfatuito
extcrnps t mail
serviços I coltccr-
nentes'do dsen-
volVimefltO ecotlo-
mico d stado de

	

Minas ............ 1.195:0001000 	 2.390:0001000

	Somnaa ....... 6.282:474 $046	 2.564:9481092

Secretaria das Financas - seccäo - 17 de dezembro de
ioq. - A. Mesquita. \ist. - João Leal. Visto.— Affonso
i!oreira.
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DCRETO N. 2.703 —DE 31 DE DEZEMBRO DE 1909

Abro urn credito s'ipplemntar d 	 verba do n. 1 8

	

lettras b e c, 	 1, do art. 4.* da lei n. 485, de 12 de so-
tembro de 1908.

o President do Estado de Mnas Graes, tenlo em vista
a d no istracao qi a este aco pinh e Usarli) da auctori-
zaçio conFeriia p to art. 5.0 da ici n. 05. de i de setem-
bro de 1908, resolve abrir urn crelito sup1mentard - qui-
nhmtos e cnconta co tos d réls - So: o$ or, a verba do
n. 18, lettras b e c, § 1.0 d) art. .° th lei referida.

Os Scretario d Et tb los Noios do Interior das
Finanças assim o tenham entenlido e façarn executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
&llo Horizonte, 31 de dezembro de 1909.

WNCSLAU BRAZ PEIUcIRA G0M*s.
Esievão Leile de .&ragrz1h4es Pinto.

Dcmouttaço do estlilo da vcrba do n.
XVII. bkt,r*.s b e c., ..rt, 4.. lei n. 4,6, de
12 do setemb D d. I94i, hfiln do sr con-
ee"ido 101 g . s'erno o necessarlo cre,.to
sUPI)em-nttt' p-r oceorrer as despesas
verifleadas km excesso.

N. 	 Rubrica 	 Dc orçament I)ispendido Credto ne-
cessario

Lettra b)
F rnecirnento de

1ivro e it obi-
liario escohtr. 	 50:000$000 249:893$971 109:893$971

NVIII Lettra C)
C nstriccão
]impesa dc pre-
djo ......... . 230:000$000 55O:lo6$ i29 350:106$29

250:000$ 00 800:000$000 550:000$000

4 . secção da Secretaria do Interior, 27 de dezembro de
1909. - 0 chefe. Galdino Brasileiro. - 0 director, Valladres
.Ribeiro.
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DECRETO N. 2.704 - DE 31 DE DEZEMBRO bE 1909

Abre urn credito suppiornentar de 58:230l956. A rubrica ,SoccOrrOs
Publicos', da lei n. 486, de 12 do setembro de 1908

0 presidnte do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
a demonstracOqfle a este ac ri panha, apresentada pelo S e-
cretario de Estado cbs Neocios co Intcrior, resolve, usndo
da attribu ç o que )he ctnf, re 0 art. .° da lei n. 486, de 12
de setcmro de to 8, abrir urn credito sup lenientar de
J58:2JS8:2j , $956, a rubrica do n. x\ r § i.0 do art. 4•0 da citada lei.

(I) S crtt rio de Fstado dos Neg cios do Interior, assirn 0

tenha untendio e fça e ecutar.
Palacio da Presidencia do Fstado de Minas GeracS, Bello

Horizonte. 31 de ciezembro de 1909.

WZrCESLAU LRAZ PEREIRA COMES.

E.sIev4o Là/c de Magalhães Fin/o.

Do u3oIsstTUcüo a q1e se refcre o decretO
admit

Pagamefltos 	 Debito 	 Credito
orcamefltario

4o:000$000
Importancia rccjuisitada da Secre-

taria das FinancaS para occorrer
despesaS corn a ext incção de Va-
rita em divcrsm muncipiO S do
Estado......................... i5s$73o

Idem para a conslruccao d hos-
pital de isolarnLflto tiesta Capi-

	

tal.............. ................ 	 24226

	

Credito prec so. .................. 	 1523(9Sã 1823056
Secretaria do Ltcror, 27 de dczembo de ip—F.

—E. MiDeirO.
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DECRETO N. 2.705 - E 31 DE DEZEMBRO bE 1900

Abre urn credito supplenenIar (10 1 €11 000 i rubrea 'SusIento,
vestuarios e curalivos do presos Iobres, da lei n. 480, do 12 do
setembro de 1008.

0 Presidente Co Eslado do Minas Gcras.tcndo en- vista
a dernoiistraçâo quc a rstc acompanha, aiplcseuta'a pt lo S(-
crctario dc FslaCo des r'egcis d Inicoor, rio1ve, uando
da aucI(ri2açao quo he coiloic o art. 5. tIn lii U. 486, tIc
12 desetcnibio de 1ce8, abiir urn crccIto surph ynei.tar da
quantia do cento e sosenla ccnts cc zjs ci iul-rjca Sustcnto,
vestuarjos e curotivos de prcscs poI:ret ' , da nesna lei,

Palacio da Pro5idencia do Etado do Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 31 de dezembro do 19o9.

W*CZ5IAtJ I3RAZ Pzaune& Gown.

Es4i'va. Lite de )/Zagal/u7es Pin/c.

hemoLJtruçao da vctba V. XIII

Examinando o estado da verba n. '\  111 da lei n. 46, do
1908, VeriIiquei o 1ue passo a exçór no quadro abaixo.

I)ebitá 	 Credito

Pagamentos. ftcitos
ate 31 de deem-
bro.............

Do orçamento.....
Creditado per conta

da verba D. XVIII
em 27 do n yam-
bro de 1909, do
n,obiliario esco-
lar confecciona-
do na Penitencia-
na ..............

Total ......... 	 87ao$855 420:366$000

—703-

V.-se, pos, quc per conta da verba so despendeu ate hose
a quantia de 478:354855, on maiS 1:788623 do que em eua1
periodo do anno passado. No anno passado foi necessaria a
abertura do crcditn supplementar do 16c:eoo$o0, tcudo a des-
pesa attingido a 560:652662. Este anno fol feita relativa eco-
nomia, poi, aldrn cks pagarnentos inscriptos na rubrica da
verba XI1I, foram fcitos tambern por cnta dcssa verba Os dos
auxiliares, co11aborad res e praticaiteS desta Secretalia e
rnais cerca do 20 cfltoS para diligencias policiacs. Esta eco-
nomia foi devido a menor east, corn a 1cnitCflCiaria e ao
abatirncnto ns pieces d( sI iic'.iineflUS.

Ha necessidade da abortuta de urn crcdito upp1eti Ciltat'
e cstc, enso, dcvc sci- egual ao do anno passaclo, isto C, de
I6O contos.

Sccretaria do Interior, 31 do dczLrnbro do 1 9&) . -Hugo de
Andrade. Do accordo. Luiz Magalhães.

tECRETO N. 2.706 - DE 31 DE )EZEMiiRO DR 190

Abre urn credito srnpp1ehèn1ar de 25:b00000 a rubrlca de fl,
XVIII, !ettra a, art. 4. 1.. cia lei a. 486, do 12 do setembro
do 1908.

C) Presideilte do Estäcto de Minas Geraes, usarido da au-
ctorizaço quo the é conferida pelo ait. 5, da lei n. 486, de 12
do setembro do ann passado, e tendo em considciaço ocal-

culo feito pela repartição cornpetente, pela qual se vcrilica
ser insufficiente a vcrka consigrìada ro n. \\Il1 , Iettra a, art.
. § i. da citada lei, porqunntc, aléni das despesas corn 0

Curso Funcamental c coin prernios a profcssorcs, outias ha do
caracter peii-nanente e a cargo das cstaçoes fiscaes conio
seam Os de vencimertoS relativk s a dczcnbro ultimo, resolve
abrir urn credito do 250:0o000 verba supplinentar 6quella
rubrica.

Os Secretaries do Estado dos Nc-gccios do Interior e das
Financas assim o tenham entcndido e façam exccutar.

Pal: do da Presidcncia do Estado do Minas Gcraes, em
Bello Horizonte, 31 de dezembro do 1909.

W]C14CUSIAU BRAZ PEitu G0ME5.

.s1evPo Leile de Magal/t14s Pinto.

48872($855 
410.004000

- 	 10:366$000
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DECRETO N. 2.706-A — Dg 31 DR DBZEMBO DR 1909

Diatribue creditos para as despeas da Secretaria do Interior
no semeatre de janoiro a junho do 1910

0 Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade ccm o disposto no art. 55 do dcc. n. 587 de 1802 e art.

§ 3 . 1 n. 1v do reu1arrtfl1O a que Se re ft, o d C. fl.2492
de o de marco de 1909, resolve api rovar o quadro que a este
acompanha de distriluicão de creditOs para as des esas da
S cretar a do Interior, no seniest e de ianciro a junho de 1910,
e determina que pela Secrtaria da Enancas seam effectua-
dos os respectivos pagarnentoS, de accordo corn as ordens
expedidas.

Os SecretarlOS de Estado dos NegcciOS Co interior e das
Finanas assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia,elTm Bello Horizonte, 3 i do dezem-
brode 1909.

WENCZSX,AU eRAz PE1x1RA GOMS.

Estevo Leite de fi'Jogalhães Pinto.

Juscelino Barbosa.
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