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secca; .nos •Estados ·do JRep'iibl ica 
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N. 655 Lei de 11 de setembroõde !1915.-Concede pre-
. mios de animação agricultores minei-

r os , 
N. 656- Lei de li de setembro de 1915.-Fixa a Força 

Publica do l~stado de Minas Geraes rara o 
exercicio de 191G 

N. 657 - Lei de ll de setembro de 1915.-Modifica 
referentes ao ensino primario,secun-

dario e normal do Estado 
N. 658 - Lei de de setemb1·6 ~de' 1915.-Auctoriza o 

governo a auxiliar· com l por kilo-
metro a construc1;ão das estradas para au-
tomoveis que de S~cramento vão a Araxá e 

Miguel da Ponté ::"íova ................ . 
::"í. 659 Lei de l4 de setembro de 1915. -Auctoriza o 
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governo a subvencionar com 2:0008000 por 
. kilometro,- a construcção da estrada -de 

rodagem concedida Anatolio Stàvrove- . 
tzky e ·a contractar a ·construcção de umà 
para automoveis entre a estação de cama-
puan e a cidade de Entre Rios •........•.. 

N. 660- Lei de H. de se1embro :de 1915. - Auctoriza o 
governo a contractar com o cidadão Izi-
doro Henorio Doin, ou empresa que orga-
nizar, a consirucçâo de estradas para au-
tomoveis nós municípios de S. Antonio do 
Machado, PàraguasRu, Campestre e outros 
do sul· de Minas ......................... . 

N. ()61 -Lei de 14 de setembro de 1915.-Instituc o sello 
especial denominado taxa de viação; dis-
põe sobre o modo porque deve ser ar-reca-
dado esse ·imposto e sobre· a sua 

e contém outras disposições sobre as 
estradas de rodagem, especialmente para 
automoveis ............................... .. 

N. 662 Lei de 16 de setembro de 1915 -Estabelece as 
divisas entre os municipios de Monte Ale-

Ituyutaba (Platina) .......... .... .. 
N. 663- Lei de 18 de setembro de 1!115.-Altcra a 

são judiciaria do Estado c contém outras 
disposições ............................. .. 

::"í. 664- Lei de 18 de setembro de l\115 -OI·ça a I·eceita 
e fixa a despesa para o exercio de 1915 .... 

N. 61 -Resolução de 2 de setembro de Hll5 ......... .. 
N. 62 - Rcsolu ção de 2 de Retem hro de .......... . 

Resolu<{iíO de 2 de setembro de 1!115 .......... . 
::'\í. 64- Resolução de 2 de setembro de !(115 .......... . 
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:CEC:eETOS 

N 4.2!16 - Dect·eto de de .i•~neiz·o de 1~115. Pe1·dôa 
N 

4 
e cornmuta pena>' ..................... .. 

.297 - Decreto de de janeiz·o de 1915. - Indulta 
pra~;.as da Forl'a Publica 

N 4.298 Decret? de 2 de Ianeiro d~ i9i5: :_:Di;;;;",;,;~ 
credt~o pa1·a as ue~pcsas da Secretal'ia do 
Interior, no semestre de ,·aneil·o a J·unho 
de l!Jl5 . ' 

N. 4.299 Deci·eto de' 4 ~~~·jai{~fz'o '.]~"l9·t5·::.:·Dist1:;bÚ~ 
cred pa1·a as dcsl'esas da SecrclaJ·ia 
das no sclllestre de janeiro a ju-
nho de 

N. 4.300- Decreto de:,''" jan<"ir·> d~.i~J·I~>·.·:..:.·é;;~v~~t~ 
em escola paJ·a o sexo masculino do 
ro do i\faclwdn, municipio de Uberabinha 

N 4.301 Decreto de de janeiro de 1915.-
em e~cola para o sexo masculino a m ixta 
do b~Irro de Bom ltetiro município de 
ta Rita do Sapncahy ................... .. 

·4.302- Decre1?de 5 de janeiro de 1915 - D'stribue 
credito_s para as despesas da !':iecretaria 
da AgrJculf~Irn, Industria. Tonas Viação c 
Obras Puh!Ica~ 

4.303 - Decreto de 12 de j~nei;~ ·d~. i9i5."...:.: :rr~~~fe;~ 
para a y1lla de Passa QuaiJ·o a séde da 

N~rmal N. Senhora· 1\pparccida de 
N. 

4
•
3

o-1. _ Caxambn...... ...................... .. .. 
Decr~to de ja;.eiro de 1!115.- Noru.aliza 

a situüçao creadapelo Estado do Espírito 
Sant.o, territorio que a senten<_;a 
tral de :.10 de novembl'o de HH4 

pertenc<!l' ao. de Mina; Gcraes, 
c da outras providencias.. . ............ .. 

4.305- Decreto ~c 21 de janeiro de 1\JJ;- -Tran~fCJe 
p~ra ~lll'lado de qampo~, tio municipio de 
H.to Novo, conv:rtlda em mixta. a e~cola 
do se:~:o fenunmo da .Villa de Contagem. 
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4.306 - Decreto de23 janeiro de 1\!15.-Conccde ao 
sr. Anatolio Stavrovctzky, ou empresa que 
organizar, privilegio, por 25 annos, para 
construcçãO, uso c goso de uma estrada 
destinada ao trafego de automoveis, entre 
as cidades de Peçanha e Santa Barbara, 
ou ponto mais conveniente da E. F. Cen-
tral do Brasil, atravessando os municípios 
de S. João Evangclis~a, Serro Frio, S. Mi-
guel de Guanhãcs. Sant'Anna de Ferros c 

. ltabira de Matto Dentro ................. . 
N. 4,3J7 - Decreto de 26 de janeiro .de 1()15 -Converte 

em escola para o sexo feminino a mixta do 
districto de D. Viçoso, mun:cipio de Chris-
tina ....................................... . 

N. -t. 308 Decreto de 25 de janeiro de 1915.-Transfere 
para o districto de D. Viçoso, município de 
Christina, a escola do sexo masculino da 
Yilla de Contagem ....................... . 

N. 4.309- Decreto de 27 •le janeiro de 1915.-Auctoriza 
o ·Secretario das Finanças a contrsctar o 
serviço das loterias do Estado e dá outras 
providencias 

N. ·1.310 - Decreto de 27 de janeiro de 1915. - Approva 
as instrucções para arrecadação _do sello 
de sohrc cspectaculos pubhcos 

N. 4 311 - Decreto de 2 de fevereiro de 1915.-Çrêa um 
Jogar de adjuncto á escola do sexo femini-
no da Vil la de Caracol ................. . 

N. 4,312 - Decreto de 2 de fenn·eiJ'O ele Hll5.-Transfcre 
para o Jogar denominado Santo Antonio da 
Barra, districto da cidade de Cabo Verde, 
convertida em mixta, a escola do sexo mas-
culino do districto de Lagoa Santa, muni-
cípio de Santa Luzia .................... . 

N. 4.313- Decreto de 2 de fevereiro de 1915,-Convertc 
em escola para o sexo feminino a l. escola 
mixta do districto de Itabira do Campo, 
município de Ouro Preto ............... .. 

N. 4.314 -Decreto de l.' de fevereiro de 1915.-Com·erte 
em escola para o sexo masculino a 3.• mix-
ta do districto de Itabira do campo, muni-
cipio de Ouro Preto ................. .... . 

4.315 - Decreto de 2 de fevereiro de 1915.-Transfe-
rc para a Fabrica de Tecidos do Cedro, 
districto da cidade de Montes claros, a 
c~cola n1ixta do povoado denominado 
João da Ycred.1, dnquelle município ....... 

N. 4.316- Decreto !lo 2 de fevereiro de l()l:,.-Transfcre 
a escola rural mixt.a de llonorio Hicalho, 
município de Villa Nova de Lima, para 
Venda Nova, municip io de Bel\ o Horizonte 

N. 4.317- Dec1·eto de 6 de fevereiro de 1\!15.-Approm 
o regulamento para o serviço de loteria~ 

PAGI:\AS 

HJ 

20 

20 

21 

21 

26 

26 

27 

27 

28 

v 

:'\. 4.31t; - Dec1·eto de lO de fevereiro de EJ15.-Trans-
ferc para a Secretaria· das Finanças a Se-
cretaria da Junta Cornme!'cial. .. .. . .. 

N. 4.319 - Decreto de 13 de fevereiro de 1915.- Marca 
o dia 14 de março proximo futuro para se 
proceder á eleição de um st!nador estadoal 

N. 4.320 Decreto de 13 de fevereiro de 1915.- Modi-
. fica o regulamento da Recebedoria de llli-

nas no Rio de Jane•ro .................. .. 
N. 4.321 - Decreto de 23 de fevereiro de 1915.-Trans-

f~r~ _para a Colonia Rodrigues Silva, mu-
UJClpiO de Barbacena, con,·ertida em rnix-, 
ta, a escola do sexo masculino do distl'i-
cto de Sant'An~n: ~o Car·and,ahy, daquel-
le mesmo munJClpio ..................... . 

X. 4.321 A - Decreto de 23 de fevereiro de 1915 - Crêa 
um grupo escolar na cidade de Rio Branco 

~. 4 322 - Decreto de 23 de fevereiro de 1915.-Trans-
fere para a estação do Carmo, município 
de Pouso Alto, como masculina, a escola 
do Ecxo feminino de Sant'Anna do Caran· 
dah.r, município de Barbacena ........... . 

::S:. 4.322 A -Dccrtlo de 2il de fevereiro de 1915 -GJ·êa um 
grupo escolar na cidade de Santa Barbar-a 

N. 4,3?3- Decreto de 2·1 de fevereiro de 1915,- •Per-
doa e commuta penas• ................. . 

N. 4.324 - Decreto de 24 de fevereiro de 1!115.-«Indul-
ta pra\as !la Força Publica»,. ........ . 

N. 4.325.....:. Decrcto'ac.·4 de mai-ço de 1915.- Proroga 
por 30 dws o prazo para o pagamento, 
sem multas, dos impostos de indusüias e 
profissões e consumo de bebidas 

4.326 - Decreto e 6 de março de 1915. - Crê di-
versos pontos !lscaes .................. .•• 

N. 4.:327 - Decreto de 6 de março de 1915.- Supprime 
pontos fiscaes. . . • . . • • • . . • . . • • • • • . • ••..• 

N'. 4.328- Decreto de 9 de marro de 1()Jií,-Transfere. 
convertida em mixtâ, para o Íogar denomi~ 
nado Conceiç<'io do Capim, situada no tcl'-
ritol'io atlribuido ao Estado de l\Jinas Gc-
racs pela Sentença Al"IJitr31 de 20 de no-
vembro de l 914, a 2.• ésco1a do sexo femi-
nino da cidade do Pará .................. . 

::S:. 4.329- Dec:e1o de 9 de m3n;o de 1915.- Tran~ferc 
para a cidade de Abre Campo, converti-
da em mixla, a 3.• escola do sexo femini-
no da cidade do i' ará .......... _ ...... .. 

N. 4 330- D"creto do 9 de março de Hll5.- 'fr•an,ferc 
p3ra o logm· dcnom i nado CachociJ·a Tor-
ta, do districto da t:ida<lc de Abre Campo, 
convertida em rnixta, a I.• escola do sexo 
masculino d3 cidade do P 3rá ........... .. 

N. 4.231 Decreto de 3 de março de 1915. - 'fransfer·e 
para S. José da Ponte l\'ova, município do 
Itio Jos,~ Pedro, a escola mixta de Vista 
Alegre, daquel\e mesmo município .. , ... ,· 
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VI 

~. ·1.:!:32 - Decreto de ~~ de mm·ço de 1915: - 'l'ransfere 
para o districto de Passagem do Rio José 
Pedr·o, do município deste nome, a escola 
do sexo masculino da Barra do Manhuas-
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sú, deste mesmo município................ 47 
N. 4.333- Decreto de H março de 1915.- Transfere 

para o logat• denominado Ma1·tihs, distri-
cto da cidade de Oliveira, convertida em 
mixta, a escoia do sexo masculino da Villa 
Apparecida do Claudió; município de Oli-
veira. •. ............................ ...... 48 

~- 4.354 - Decreto de 9 de mar4;o de 1915.- Tr·ansfere, 
como nocturna, para a Villa de Caxam-
hú, a 1.• escola do SOltO masculino da ci-
dade de Muzàmbinho:... ........... ...... 48 

N. 4.335 - Decr0to de 0 de março de 1915.- Tr<onsfcre 
pam o districto de Florestal, município do 
Par á, convertida em mixta, .<1 1. • escola 
do sexo feminino da cidade do Pará . . . . 49 

N. 4.336 - · D~creto de 9 de março de 1915.- Transfere 
para a Vil! a de Guarany a l. • escola do 
sexo masculino da cidade do Pomba •••. ~. 49 

N. 4.337 - Decreto de 9 de março de 1915.- 'l't•an8fere 
para o Jogar denominado Caracudo, distri-
cto da cidade do Pomba, convertida em 
mixta, a 2.• escola do sexo masculino da 
mesma cidade.... .. .... ....... ... . ..... 50 

N. 4.338- Decreto de 16 de março de 1915.-Transfer·e 
para o Jogar denominado Carrancas, mun-
cipio de Santa Luzia, como mixt·t, a esco-
la do sexo feminino do districto de La-

. gôa Sànta da4tuelle meHmo município..... 50 
N 4. 339 - Decreto de 1G de março de 1915.- Transfet•e 

a escola mixta do Jogar denominado Pé do 
Morro, município de Passa Quatro, pa!'a 
o denominado Serra dos Lamins, desse 
mesmo município..................... • .. 51 

:X. 4.340 - Decreto de 16 de março de 1915.- Transfere 
para o bairro de Pernambuco da cidade 
de Bocayuva, convertida em mixta a escola 
do sexo masculino de Santa Clara do mu-
nicípio daquelle nome ............ ,......... 51 

N. 4.341 Decreto de 16 de maq;o de 1915. -Transfere 
pat·a o I "gar denommado lgnac:ia de Car-
valho; do n·mnicipio de Santa Luzia, con-
vertida em mixta, a 2. • escola do sexo f e~ 
mini co da cidade do Pomba............ .. • 52 

N 4.312 - Decreto de 16 de março de 1\115.-'l'ransfere, 
· convertida em mixta, para a Villa de Ar-

ceburgo, a 1.• escola do sexo feminino da 
cidade do Pomba.......................... f>2 

N. 4.313 - Decreto de l9 de mar4;o de 1915 ............. · 53 

l 

' t 
r 

·VII 

~. 4.:114 - Decreto de 20 de março de 1\llr>.·-. Concede 
, . á· Empresa ~Força e. Lt~z », da cidade de 
_ Uberaba, a neces~ana ltcença .. para. fazer 
... os e,~tudos technicos das quédas d'agua 

. , do rio das Vellw.s, affluente do rio Para-
nahyha, que se encontram a 3 kilometros 

. abaixo do Jogar denommado . «.Porto do 
Pae Joaquim"····· ..................... .. 

X. 4 345 -.Decreto de 23 de março de 1\!15.-Transfere 
. para o logar denominado Teixeira,.do diR· 

tricto de Santo Antonio da Vargem Aleg·re, 
município de S. Domingo~ do Pmta, a esco-
la do sexo masculino da Vill:t de Capei-
linha .......................... , ........ . 

N. 4. 346 - Decreto de 23 de março de l\ll5,-Transfere 
para o bairro. de Anhuma, da cidade de 
Itajubá, a 2.• escola do sexo masculino da 
cid.ade de llfuzamhinho .................. . 

::;-. 4.347 - Decreto de 23 de rnarç.o d~:; 1\115. -Transfere 
para o logat· denominado Ressaca do dis-
tricto de' Bello Horizonte, convertida em 
mixta, a escola do sexo feminino da Yilla 
de Capellinha •.....••.•.•••.•••.•.... : ... 

~. 4 348 - Decreto de 23 de março de 1015.-Transfere 
• para a colonia «Conselheiro Joaquim Del-

fino» a escola mixta da colonia «João Pi-
nheiro» ..•.........•..•..•..•..•.....••.• 

N. 4 349 - Decreto dé 23 de março de 1915.- Converte 
em Pscolà para o sexo masculino, a mixia 
do districto de Floresta, do município de 

· · Caratinga ........................... . 
N. 4,35C "· Decreto de 23 de março de 1915.- Abt'e um 

credito extraordinario de 18:000S000 pat·a 
pagamento de auxílios á Santa Casa • do 
Rio Novo ......................... ; ... . 

N. 4.351 - Decreto de 27 de março de 1915.-- Roorga-
·niza CJS serviços da Secretaria da Agri-
cultura ............................. · .... . 

N. 4.352 ~Decreto de 30 de março de 1915.-Transfere 
para a cidade de Muriahé, como noctur-
na, a 2 • escola do sexo feminino da ci-
dade de Muzambinho ........... . ~.,.: .... . 

N. 4.353- Decreto de 30 de março de 1915.- Transfere 
- o Jogar de adjuncto á l. • escola masculina 

da cidade de Cataguazes, para a escola 
mixta do districto de Barra do Caeté, do 
município de Santa Barbara ..... , ... ~ ..•• 

N. 4,354 - Decreto de 30 de mar.;o de IU15.-Transfere 
para-a 1.• escola do sexo masculino da 
cid~de de ltajubá o Jogar de adjuncto á 
escola mixta da cidade de Pouso Alegre. 

~. 4.355 - .Decreto de 30 de P..:arço de 1915. -T!'ansfere 
para o distr·icto de Santa Rita da EHtrel-
la, município de Estrella do Sul, conver-
tida em masculina, a l. · escola do selto fe-
lllinino da cída,de de ?lfuzambin~o •• !·· .... 

PAfllNAS 

-59 

lj() 

60 

Gí 

61 

G2 

62 

63 

109 

](:9 

llQ 

110 
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N. 4.35G..!. Decreto de 30 de março de 1915.-Tmnsfere:• 
para a estação de respas1ano, municipio 
de Santa Luzia, a escvla mixta da cidade 
de 1\Iuzambinho ................ , ........ . 

N. 4.357 - Decreto de 30 de março de· 1915. - Approva 
os programmas da Escola Normal da Ca-
pital para o anno lectivo de 1915 •....•.. 

N. 4,3j8 -.Decreto de 2 de abril de 1915.-Indulta pra· 
ças da Força Publica .................... , 

N, 4.3j9 - Decreto de 2 de abril de ·1915, - Perdoa e 
commula penas ......................... .. 

N. 4,300 - Decreto de 6 de abril de 1915. - Crêa um 
grupo escolar em Vi lia Inconfidencia ..... 

N. 4.361 - Decreto de ..• de ab1 i! de 1915. - Converte 
em escola para o sexo masculino a mixta 
do Jogar denominado Doce, do muuicipio 
de Bom Despacho ............ , ........... . 

N. 4.362 - Decreto de G de abril de 1915. - Abre um 
credito supplementar de 154:6248947, á ver-
ba do n. XVIII, § 1°, art. 4. 0 , da lei 
n. GI7, de 18 de setembro de 1913 ...... .. 

N. 4.363 - Decreto de 7 de abril de 1915. - Approva o 
regulamento do Gymnasio .i\!ineiro ••••..• 

N. 4.364- Decreto de 13 de abiil de 1915.- Abre um 
credito supplementar de 385:97ôS002, á ver· 
ba do n. XVII, § 1. ·,art. 4.•, da lei n. 
617, de 18 de setembro de 1913 ......... . 
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156 
N. 4.365 ..,... Decreto de 13 de abril de 1915.-- Reconhece 

a jurisdicção, neste Estado, do sr. dr. 
Honorio Leguizamon Pondal, como encar• 
regado do Consulado geral da Republica 
Argentina....................... .. . . • . • . • 151 

N. 4.3G6 -· Decreto de 14 de abril de 1915.-Modifica o 
regulamento das loterias do Estado....... 158 

N. 4.3G7 - Decreto de 20 de abril de 1915. - Transfere 
para a cidade do Pomba, como nocturna, 
a I. • escola masculina· da Vi lia de Gua-
xupe.... ........................... ......... 158 

~. 4.3G8 - Decreto de 20 de abril de l915.- Transfere 
para o haino denominado S. Sehastião 
das Posses, do município de Campestre, 
convertida em mixta a l. • escola do sexo 
feminino da Vi lia de Guaxupé,...... ... .. lf•9 

N. 4.36\l ..,... Decreto de 20 de abril de 1915 • .:_Transfere 
para a 2.• escola do sexo f em in ino da ci-
dade do Sacramento o Jogar de adjuncto 
á 2. • escola do mesmo· sexo da cidade de 
Cataguazes.......... • . • . . .. • • • • •• ..... . . lr.9 

N. 4.370 - Decreto de 15 de abril de 1915.. .... • • .. . .. . 160 
N. ·1371 - Decreto de 2L de abril de 1915. - Indulta 

praças da Força Publica.................. 1Gl 
N. 4.372 ·-Decreto de 21 de abril de \915.,--Perdi'>a aos 

reus Casimiro Rodrigues dos Santos e 
Paschoal de Lucca o resto das penas a 
f{Ue foram condemnados......... ... .. .• .• JGl 
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~ 4 373 - Decreto de 28 de abril de 1915.-l\Iodifica o 
regula·mento que baixou com o de c. n. 
::. Hll, de 9 de junho de 1911, na parte re-
ferente á reconduc.çào dos membros do 
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Conselho Supe1·ior de Instrncção Publica 1Gl 
N. 4.37! ·- Decreto de 28 de abril de 1915.- Transfere 

para ó grupo· escolar de Vberaba o Jogar , 
de adjuncto, creado junto ao grupo es-
c.olar de La\Tas,....... • .... ·............ 162 

N. 4.375 ~Decreto de 2 de maio de 1915.- Approva 
o regulamento da Junta Commercial, Cor-
retores e Camara Syndical do Estado de 
Mmas....... ............ ... . .. . .... . . . . . . . 162 

N. 4 .376 - Decreto de 11 de maJO de 1915.- Transfere 
para ·o Jogar denominado Brumado, do 
municipió da Villa de Rezende Costa, a 
escola mixta da Vil la de Guaxupé.... 230 

N. 4.377 - Decreto de ll de maio de 1915,-Faculta uma 
matricula supplementar em todas :1s esco-
las e grupos escolares do Bstado.......... 231 

N. 4.3i8 - Decreto de li de maio de Hll5.- Transfere 
para o Jogar denominado Lages, disti-ic.to 
de Santo Antonio da-L~goa, do município 
de Cun·ello, n escola mixta de Vargem de 
Cima, dist.ricto de SilYa Jardim, do mes-
mo município............................. 231 

N. 4.379 .:.... De•;reto de H de maio de 1!ll5.- Transfere 
para Budt,y Comprido, do districto de lla-
gre, município de Curvello, a escola mh:-
ta da Estiva, do mesmo munieipio...... 23~ 

N 4.380 - Decréto de 11 de maio de 1915.- l\Tanda ob-
servar as disposições rrguladoras da «In-
strucção• na Força. Publica do Estadl'.... 23.2 

~. 4.381 - Decreto 'de ll de JHaio de 19!5. - Reduz a 
Companhia de Bombeiros a uma secção ad-
dida á l','ComiJanhiado 1•, Batalhão....... 237 

N. 4.382- Decreto de 13 de maio de 1915. - dndulta 
praças da Força Publica•. ... ... • .. .. .. .. 237 

N. 4.383- Decreto de 13 de maio de 1915.- «l'crdôa c 
commuta penas......................... .• • 238 

N. '1,384 - Decreto de 18 de m:tio de 1915. - Transfere 
para a 2.• escola do sexo masculino da 
cidade do A !to Rio Doce o Jogar de adjun · 
cto á escola 111ixta da cidad.e de Cata-
guazes........... ............. ... • ..• ....... 23~ 

N. 4.385 - Df'crcto de 18 de maio de 1915. - Transfe~c 
para o Jogar denominado SaiJ<'eiro, do mu-
nicipio de Ouro Preto, convertida em m ix-
ta a 2. • escola do sexo masculino da Vi lia 
de Guaxupé...... .. • • .. . . • • . , • .. . . .. . • . • .. 2:~9 

N. 4.3~U- Decreto de 18 de maio de 1915.- Transfere 
para a cidade de Bomtim, com·ertida em 
mixta a 2. • escola do sexo feminino da 
Vil! a de· GuaxupJ ......... ,. .. , ...... ., ., • 239 



X 

:"!. 4.387 - Decreto de 22 de maio dEl Hll5. - Approva 
os estudos definitivos r1a linha ferrea con-
cedida á'Nova companhia E. F. Bahia e 
Minas pelo dec. n. 3,348, de 21 de outu-
bro de 1911, e contracto de 16 de feve-
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reiro de 11Jl2 ........ .•.•.....•....•.. ~. · · · ·, ( 240 
:"!. 4.388 - Decreto de 22 de màio de 1915.-Revoga o 

dec. n. 2.681 que approvou os estudos 
· ····da Cooperal.iva ·Agrícola· de Ubá •. :: . •• · ·• 

:"!. 4.389- Decreto de 25 de maio de 1915 .·- 'fransfere 
· para o Jogar denominado •Matto Dentro·>, 

do município de Ouro Fino, _a escola ru-
ral mhta,-do bairro dos Coqumros, do me~-
mo município ....•••...••• : ••.• · ••••.• .-.··· 

N. 4.390- Decreto de 25 de maio de 1915.-Reconhece 
a jurisdicção, neste Estado, do sr. Alfre-
do Pedro dos Santos, como encarregado 
do consulado geral do Chile, com residen-
cia no Rio de Janeiro ................... · 

N. 4.391 -Decreto de I.• de junho de 1915.-Transfere 
para esta t.apitàl a escola mixta da esta-
ção de Marzagão.... . .................. • 

N. 4.:192 ~Decreto de 5 de junho de 1915. - Abre u~n 
credito de 716:583$676 supplementar as 
verbas dos ns •. 3 r), 3 d), 4, x, 9 e 12 do 
§ 2.o da lei n. 61?:, de 18 de setembro de 
1913 ...................................... . 

N. 4.393 - Decreto de 5 de junho de 1915. -Abre :um cre-
. dito supplementar de 92:62:'J$55\1, a verba 

do n. 34, !! 1.•, art. 4.•, da lei n. 617, de 
. 1913 : ........................•....•.•• ~: •.• 

N. 4.:~94-Decreto de 15 de junho de 1915.-Cornmuta para 
o grau mínimo a pena a que foi conde-
mnada a ré Leocadia Arruda Machado ... · 

N. 4.395- Decr'eto de 15 de junho de 19lfi.-Indulta pra-
ças da Força Publica.: .. : ........... :.: ..• 

N. 4.396- Decreto de 16 de junho de 19i5.-·Suppnme 
o logar de. adjuncto do grupo escolar de 
Bom Despacho ......... : ..... · ...... · · ...• 

N. 4.397 -Decreto de 16 de junho de 1915. Approv_a 
as instrucções para o serviço da ~xpedi
ção de cademos de talões ás estaçoes fi,;-
caes ....... · ............. · · · · ·. · · · · · ·· ··· · · 

N. 4.398 - Decreto de 16 de junho de HJ15.-Approva o 
accordo entre os l~stados de Minas Geraes 
e Bahia, celelJl·ado a 28 de maio do co~rent(l' 
anno, para I'eg:ulamentação:do _transito de 
suas mercadonas pelo tenltono de um o 
outro, e cobrança e,·entual dos impostos de 

. exportação, aos mesmos gstados de\'Idos. 
N. 4.399 - Decreto de IG de junho de 1915.-Pl o roga por 

trinta dias o prazo para o. pagamento, sem 
multa do imposto territorial ........•.. _ ••. 

N. 4 400 - Decreto de 16 de junho de 1915.-Regulamen-
ta o serviço da .. arrecadação de Impostos 
pela~ <;staçôes qa fronteira •.••• , .. · ..... ··· 
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N. ·1.101 - Decreto de 22 junho de 19!5.~Transfere para .. · / 
·· a Villa Opera~·ia, do di~tricto da cidade de 

~taj?-bá, a escola mixta da Go!onia de !ta-
JUba; ................. -...................... 321 

N. 4.402 - Decreto de 30 de junho de 1915.-Reconhece 
o sr.• dr. Joseph Thon como gerente do 
consulado da Austria~Hungria, nesta Ca-
pital.: ................... • .. :.............. 321 

N. 4,403 - Decreto de 30 de junho de 1915.- Reconl1ece 
o sr. Belli de ~ardes no caracter de ge-
rente do vice-consulado italiano, em Juiz 
de Fcíra................................ .•. 322 

N. 4.404 - Decreto de 30 de junho de HH5.-Reconhece 
interinamente, o sr. Agostino Pardini no 
caracter agente consülal' italiano na cida· 
de de Bal'IJacena ............. :.. .. .. .. .. .. · 322 

N. 4.405 - Decreto de 6 de julho de l\115·, - 'l'ransfe;·e 
para o grupo escolar da cidade do Pará 
o logar de adjuncto creado pelo .dec. n. 
4.184 A, de 4 de maio de 1914............ 323 

N. 4.40fi - Decreto de 13 do julho de 19!5. - Transfere 
para ci logar denominado Claro, districto 
de Guarda-Mó r, do município de. Paracatú, 
a escola mixta de Burity, desse mesmo mu-
nicípio..................................... 3'23 

N. 4 407 - Decreto de .•. de julho de 1915.- Converte em 
mixta a escola para o sexo feminino de 
S. Sebastião do Barreado, município de 
Rio Preto... .. . . . .. . . . .. . . 324 

N. 4 408 - Decreto de ... de julho de HH5. - Transfere 
para o Jogar denominado Ribeirão do 
Bomfim, do município de Pàlmyra, a es-
cola mixta de Capivary, do mesmo mn-
nicipio • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 

N. 4.409- Decreto de 14 de julho de 1915.-Indulta os 
soldados Gregorio Antonio Teixeira e An-

. tonio Rosa das penas a que estão ~ujei-
tos ....... -................................ 324 

N. 4.410 - Decreto de l4 de julho de 1915.-Perdôa aos 
• reus José Camillo e Melchiades candido 

do Espírito Santo o resto das penas que 
estão cumprindo. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 325 

N. 4.411 - Decreto de 16 de julho de 1915 - Distribue 
creditos para as despesas da Secretaria das 

· Finanças, no ,emestre de julho a dezem-
bro de 1915 ............................ :... ; 325 

N. 4.412- Decreto de 20 de julho de 1915 -Converte em 
escola para o sexo feminino a D"iixta de 
Nossa Senhora dos Prazeres do Milho Ver-
de município do Serro................ .. • · 328 

N. 4.413- Decreto de 20 de julho de 1915.-Reconhece 
como con'sul geràl interino da G1·ã-Bretanha 
o ~r. Francis Edward .Drummond-IIay .. ,. ~28 



XII 

::->. 4.414 - Decreto de 20 de julho de 1!J15 -'-Tran~fere 
para a 2. • escola mixta da cidade de Tr-es 
Pontas o Jogar de adjuncto á J,• escola 
do sexo feminino da cidade de Catagua-
zes ..................................•..•.• 

::->. 4.415 - Decreto de 20 de julho de 1915. -Supprime a 
escola do sexo masculino de Po1·to das 
Flôres, município de Juiz de Fóra ....... . 

N. 4 416- Decreto ce 20 de julho de 1915.-ConYerte em 
mixta a escola do sexo feminino de Porto 
das Flôres, município de Juiz de Fóra ... 

X. 4.417- Decreto de 24 julho de 1915.-Distribue cre-
. ditos para as despesas da Secretaria da 

Ag1 icultura, Industria, Terras, Viação e 
Obras Publica ........................... .. 

~. 4.418- Decreto de26 de julho de 1915. -Transfere 
para a escola mixta de Antonio Dias, ci-
dade de ÜUl'O Preto, o Jogar de adjuncto 
á 1. • escola mixta da Estação de Lafayette, 
do município de Queluz ................. . 

N. 4.419 - Decreto de ~7 de julho de 1915. - ConHrte 
em mixta a escola do sexo masculino, do 
Jogar denominado «ChaYes•, do município 
de Itabira ................................ . 

N. 4.420 -: Decreto de 27 de julho de 1915 - Distribue 
credito para as despesas da Secretaria do 
Interior, no semestre de julho a dezembro 
de 1915 ...•................................ 

::-\. 4.421- Decreto de 28 de julho de 1915. - Imrõe a 
companhia de Estradas de Ferro Fedc-
raes 8rasileiras, Rêde-Sul J\Iineira, a mul-
ta de 4:000$00 '· .•......................•.. 

::->. 4. 422 - Decreto de 28 de julho de lfii5.-Concede ao 
cidadão Manoel Corrêa Ribeiro ou empre-
fa que organizar, privilegio p.ara constm-
cção, uso e goso de uma linha de bondes 
entre a villa Nepomuceno e a cidade de 
Lavras ................................... . 

::->. 4.4~3- Decreto de 3 de agosto de 1!)15.-Transfere 
para o grupo escolar de S. João Nepomu-
ceno o Jogar de adjuncto creado pelo dec. 
n, 3.551, de 2d de abril de 1912 .......... . 

X. 3.-!24- Decreto de 4 de gosto de 1915. -Transfere 
para o grupo escolur de Baependy o Jo-
gar de adjuncto creado pelo de c. n 3.297, 
de 29 de agosto de Hlll .................. . 

~. 4,425 - Decreto de 3 de agosto de 1915.--Convcr-te em 
escola para. o sexo masculino, a mixta de 
Ribeirão do Bomfim, municipio de Pal-
myra ..................................... .. 

::->, 4.12G - Decreto de 3 de agosto de 191!'>.-ConYerte em 
escola para o sexo ma~culino, a mixta de 
Natividade, município do Rio José l'edro. 

N. 1.427 - Decreto de 10 de agosto de 1\JJ;,.-Supprime 
uma cadeira no grupo escolar de Sabará. 
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315 
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:::,; , 4.<128- Decreto de 10 de agosto de 1'.115.-Cia~~ifica 
como urbana a escola mixta do bairro da 
Tapera, cidade de Juiz de l•'óra ......... .. 

X ·L 42'.! - Decreto de 1'1 de agoRto de 1915,-Transfere 
para o Jogar denominado Sobradinho, do 
districto da cidade de Santa Rita do Sapu-
cahy, convertida em masculina, a escola 
do sexo feminino da Villa Apparecida do 
claudio ................................••• 

N. ·1.430 - Decreto de 17 de a~?o~to de l!J15.-Supprime 
o Jogar de alferes veterinaJ·io da Força Pu-
blica ...................................... . 

N. 1.431 - Decreto de 17 de agosto de 1915 -Reconhe-
ce a jurisdicção, neste Estado, do sr. D. 
Carlos F. Saguier, como conRnl geral da 
Republica Argentina ................... .. 

::-;, 4.432- Decreto de l7 de agosto de 1915.-Reconhece 
provisoriamente o s~. Sadao l\latsumura 
como consul geral do Imperio do Japão •. 

X. 4,433 - Decreto de l7 de agosto de 1915.-Transfcrc 
a escola do sexo masculino do bairro do 
Piranga, município de S. Gonçalo 'do Sa-
pucahy, para o bairro do Dourado, do dis-
tricto do Retit•o, daquelle mesmo municí-
pio .•..••••....... ·· ...................... . 

N. 4.'131- Decreto de 23 de agosto de l~ll5. - Crêa um 
nuclco colonial denominado colonia «Vaz 
de Mello~ no districto da cidade de Vi<;osa 

N. 4,435 - Decreto de 23 de agosto de 1915. -- Declara 
caduca a concessão de uma linha ferrea 
entre Cataguazcs c a Usina ~.fauricio, feita 
ft. firma Carvalho, Pires, Silveira, Ramos 
& Comp ................................. .. 

N. 4.43G - Decreto de 23 de agosto de 1915. - Concede 
priYilegio ao cidadão Francisco José Leite 
Guimarães para construcção, uso c goso 
de uma linha ferrc'a entre a cidade de ca-
taguazes c a Usina Mauricio ............. . 

N. •1.437 - Decreto de 23 de agosto de 1915 .-Approva as 
tarifas e tabellas dos Armazens Geraes do 
Estado de Minas Geracs, na Capitlil Fe-
deral c revoga ó de c. n. 4. 21G, de 23 de 
julho de 191<1 ............................. . 

X. 4 438 - Decreto deU de agosto de 1915.- Transfere 
para Villa Silvianopolis a 2 • escola do 
sexo masculino da cidade do Rio I3ranco 

N. 4A3:1 - Decreto de 2-1 de agosto de ]\11:1. - Transfel'e 
para o di.st,ri~to de Santa Rita da Jbitipo-
ca, mumctJHO de Rat·hacenn, a 1.• cs-
col:l do srxo masculino da cidade do Rio 
I3ranco ....... · .......................... .. 

X, -1.110 -Decreto de 21 de agosto de 19!5.-Transfere 
pat'a o Ioga!' denominado Sant'Anna, do 
di:;tricto do DiYino de Guanhães, municí-
pio de Guanh:i.es,a eocola mixta de Beribil'í, 
município de Diamantina ................•. 
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XIV 

:'i. 4.4-H- Decreto de 2-1 dC) agosto ue l\Jl5.+-Transfcl'e 
· para a escola do sexo masculino do Bano, 

suburbio da cidade de S. João d'El-l{ey u 
Jogar de adjuncto á 2. • escola do sexo mas-
culino da cidade do Pomba .............. . 

X. 4.·142 ~Decreto de 24 de agosto de l\Jl5 -Transfere 
para o grupo escolar de Dionysio municí-
pios de S. Domingos do Prata o logar de 
adjuncto creado pelo dec n. 3.558, de 30 
de abril de HH2..... .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .•• 

N. 4.443 -Decreto de 24 de agosto de 1915 -Reconhece 
a jurisdicção do sr. Bel! i de Sardes Gio 
Battista como agente consular da Italia 
em Juiz de Fóra .......................... . 

:'i. 4.444 _: Decreto de 28 agosto de 1915 -'Approva os 
planos c planta do traçado da estrada de 
rodagem entre Oliveira e Passa Tempo ..• 

N. 4.44& -Decreto de 31 de agosto de 19.5 -Transfere 
para o logar denominado Egreja Nova, 
districto de Itambacury, município de 
Thecphilo Ottoni, convertida em mixta, a 
1. • escola do sexo feminino da cidade do 
Rio Branco .........................•.••... 

N. 4.446 -,- Decreto de :31 de agosto de 1915.-Transfere 
para a estação de Camapuam, município 
deEntre Rios, convertida em mixta, a 2.• 
escola do sexo feminino da cidade do Rio 
Branco .................................•.. 

N. 4.447 - Decreto de 31 de agosto de 1915.-Reconhe-
ce a jurisdicção do sr, A ugu~to llloreira 
Falcão como vice-consul de Portugal na 
cidade de Ubcraba ....................... . 

N. 4.448- Decreto de 31 de ago~to de 1915.-Transfere 
a escala mixta da Cachoeira d'Aimas, do 
município do Pará, para o povoado deno· 
minado Soledade do Pará, do mesmo muni-
cípio .........................•...........• 

N. 4.449- -Decreto de :31 de agosto de 1915.-Marca o 
dia 30 de setembro proximo futuro para a 
transferencia da séde do mumcipio do Rio 
Paranahyba para S. Gothardo com esta 
denominação .........•.••....•.•.. 

N. 4.450 - Dedreto de 31 de agosto de 1915. -Pro1·oga 
por 30 dias o prazo para o pagamento. 
sem multas, dos impostos de industrias e 
profissões e consumo de bebidas ........ · 

N. 4.551 - Decreto de t de setembro de l\115.-Concede 
privilegio ao sr. Francisco Leite de Cas-
tro pa1·a construcção, uso e goso de uma 
estrada para aut.omoveis entl·e o districto 
de S. Matheus, no município de Carango-
la, e S .. João do l'llatipoó, no município de 
Abre Campo,- .......................•..•• 

~- 4.452-; Decreto de 7 de setembro de l'Jl5.-Indulta 
praças da Força Publica ................ .. 
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N. 4.453- Decréto dii7 de setembro de 1915.-Perdôa 

:s-. 4.454 ~ D·e~r~~~deua !ee~e~~~b·r; d~· i9i5:::c·;~~-~;·t~ 
em esc<Jlas para os sexos masculino e fe-
ménino as duas mixta do districto de cur-
ralinho, município de Diamantina ........ . 

:'i. 4A55 ·- Decreto de 14 setemhro de 1915.-Transfere 
para o districto de Vermelho Sovo,· mu-
nicípio de· ca~atinga, convertida em- nias~ 
culina, a escola do sexo feminino de Santo 
Antonio do Manhuassú, do mesmo muni-
cípio, ............. : ........ ; ..... : . ...... .. 

~. 4.456 ..: Decreto de 1-1 de s'etembi-o de 1915 -Conver-
te em escola para o sexo masculino a mix-
ta de Nossa Senhora do Nazareth dosEs· 
teios, município de Santo Antonio- do 
Monte ... -..... · .............. .' ............. . 

::\. 4.'157 - Decreto de 14 de setembro de 1915.-Classifica 
como urbanas as e~colas, mixtas da co-
lonia «Rodrigo ~ilva», do município de 
Bárbacena ............... ; ....... ; ........ . 

~. 4.458 - Decreto de 14 de setern ?ro de 1915.-Transfere 
para o Jogar denominado S. João do Grarn-
ma, município de Caracol, co:~vertida em 
mixta, a escola do sexo masculino da ci-

. da de de Bam buh:y ....................... .. 
N, 4.459 - Decreto de 21 de setembro de 1915. -Transfe-

re para o grupo eRcolar de Salinas um dos 
. logar'es de adjuncto do grupo çle Pequy 

N. 4.460- Decreto de28 de setembro de 1!!15.-Transfe-
re para o baino denominado ~Bom Succes-
soo, districto de Itanhandú, município de 
Pouso Alto, convertida em mixta, a escola 
do sexo masculino de Santo Antonio do 
Aventureiro, município de Mar de Hespa-
nha .................................•.•..•• 

N, '1.461 ~ Decreto de 28 de setembro de 1915. -Transfe-
. I'e para o Jogar denominado •S. Caetano" 
do município da Villa de Capellinha, con-
ver·tida em mixta, a escola do sexo femi-
nino da cidade de Bambuh:y ............. . 

~. l.4ti2 - Decreto de 28 de setembro de 1915.-Transfe-
rc para o logar denominado «Sengó», dis-
tricto da cidade de Pouso Alto, converti-
da em mixta, a escola do sexo feminino 
de Santo Antonio do Aventureiro, municí-
pio de ::\lar de Hespanha ................. _ 

l'í. ,: 463 - Decreto de 28 de setembro de 1914 - Reco-
nhece provisoriamente, como encarregado 
interino do vice-consulado de POI·tugal, 
na_ cidade de Barbacena, o sr. Augusto Al-
ves Pereira ........ - . . . . . . . . . ............• 

N. 4.464- Decreto de 2!lde setembro de 1\!15.--Crêa a 
Prefeitura do Araxá.: ..... , ......... , ... .. 
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~ . .J.,4G5- Decreto de 5 de outubro de 1\115.-:Marca o 
dia 5 de dezembro proximo futuro para se 
proceder á eleição de um, deputado pelo 
3.0 dislricto eleitoral federal........ , , . • 

N. 4. 466 - Decreto dtl 12 de outubro de 1915. - Perdoa 
c commuta penas ......................... , 

~. 4.467- Decreto de 12 de outul.n'o de HJI5.-Indulta 
J> raças da Força Publica ............... .. 

N. 4.468- Decreto de 13 de outubro g.e l915.1.?ixa o li· 
mite maximo dos depositas na Caixa Eco-
nomica do Estado ....................... . 

~. 4.469 - Decreto de 13 de outubro de Hll5.-Transfere 
· pa~a o dislricto de S. Sebastião dos Pir.-

tos, município de S. João Evangelista, a 
escola mixta do logar denominado «Sar-
dinhas», do mes:110 município ............ . 

l'i. 4.470- Decreto de 15 outubro de 1915.-:\Iarca o dia 
· J, 0 de novembro proximo futuro para a 
eleição do Conselho Deliberativo do Araxá 

N. 4.471 - Decreto de 15 de outubro de 1915.-Marca o 
dia I. 0 de novembro proximo futuro para 

as eleições de juizes de paz dos districtos 
da Capital ................................• 

:K, 4.472 - Decreto del\l de outubro de 191:'1 -Supprime 
os dois (2) Jogares de adjunctos existentes 
no grupo escolar annexo :i Escola Normal 
desta Capital 00 .. 00 oo .... 00 oo 00 .. 00 00. • • , 

N. 4.47J - Decreto de Hl de outubro de 1\115.-Converte 
em escol:t para o sexo feminino, a mixta 
de S. Bom .Jesns da Pedra do Inday:í, 
município de Itapecerica ................. · 

N. 4.474- Decreto de z,) de outubro de 191:>.-Declara 
ser de 100 réis e não de ISOOO, o sello de 
verba devido na hypothese de que trata 
o n. 1, do§ 2, 0 da tabella ll do dcc. n. 
1,381; de 25 de abril de 1000 ............. .. 

N. 4.475-: .Decreto de ~O de outubro de 1915.-Auctoriza 
a emissão de 1.500 apolices do valor no-
minal de 1:000$000 cada nm~ ......... , ... 

N. 4.476 ~ Decreto de 26 de outubro de 1915.-Approva 
• o regulamer:to eleitoral ................. . 

N. 4.477 - Decreto de 30 de outubro de 1915.-Dá instru· 
cções para execução da lei n, 655, de se-
tembro de 1\115 ...........................• 

~. ,1.478 - Decreto de 30 de outubro de 1!115. - Impõe 
aos concessionarios do contracto celebrado 
a ll de janeiro de 1~13, Luiz Catanhede de 
Carval110 Almeida e Arthur IIaas, a multa 
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LEI N. 647- rle 21 de agosto de 1915 
Concede reforma ao soldado Mario Pereira da, Luz 

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

Art. 1. o E' auctorizado o Poder Executivo a eonceder re-
forma ao soldado Mario Pereira da Luz, com todos os vencimen-
tos e no posto de anspessada,. por ter se inutilizado em serviço 
publico, por· um acto eonsiderado de abnegação, pr<~tieado em 
18 de fevereiro de 1912. 

Art. 2. 0 Hevogam-se as dispo~ições em contrario. 
Mando, por tanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento fJ execução da presente lei pertencerem, que a _cum-
pram_ e façam cumprir tão inteiramente como nella se eo.ntém. 

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de :\Iinas Gcraes, 
aos 21 dias do mez de agosto de 1915. 

DELFDl .l\IoRElRA nA CosTA HIIlEII\0. 

Amel'icn Ferreira Lopes. 

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado 
de :\tinas Geraes, aos 21 dias do mez de agosto de 1\115."-0 di-
reelor, Fran~isco de Assis das Chagas Re:;,ende. 

LEI N. 648--DE 24 DE AGOSTO DE 1915 

Auctoriza o Poder Executivo a soccot·rer com um donativo de 
50:000$000. ús populações llagdlad<.ts pela sccca, uos Estados 
do Norte da H.epuulica. · · _,. 

O poYo do Estado de llliuas Geraes, por ~eus rep1·eseutah7 
tes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono, a seguinte lei : 
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Artigo unico. Fka o Poder Executivo auctortzado a soccor · 
rer com um donativo de cincoenta conto>; de réis (50:000$000) 
ús populações flagelladas pela secca, nos Estados do. norte d.a 
Hepublica, entrando para e:>se fim, em accordo pel?- forma ma1s 
·~ouveniente com os governos da Uniiio e dos refertdos Eotados, 
~obre a enli:ega do auxilio pecuniario, consignado ~o presente 
artigo e cuja despesa correrá pela verba orçamentarta de soccor-
ros publico,, revogadas as dispot>ições em contrariO. 

1\Iando, portanto,'a todas as auctor~dades a quem o conhe-
cimento e execução da presente lei pertencerem, que a 
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se 
contém· 

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a faça im-
primir, publicar e correr. 

Dada no I' alacio da Presidencia do Estado de ~li nas Geraes, 
aos 24 dias do mez de agosto de J9H5. 

Dm.Fm l\IoREmA DA CosT.\ RmEmo. 

Americo Ferreira L07Jes. 

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado 
de ~linas Geraes, aos 24 dias do mez de agosto de 1911i.- O 
director, fi'Tancisco de Assis das Chagas Rezende. 

LEI N. 649 -DE 1 DE SETEMBRO DE 1915 

Divide o territorio do Estado de Minas Geraes em doze cii·cum· 
scripções eleitoraes 

O povo do Est;:~do de Minas Ger~es, por seu~ repr~sentanles, 
decretou, e eu, em seu nome, sanccwno a segumte let : 

Art. 1. 0 O territorio do Estado de Minas Geraes, para a 
eleição de deputados ao Congresso Legislativo Estadual, di-yide-
se em doze etrcumscripções, que se compõem dos segumtes 
municípios : 

Bello Horizonte, (séde) Caett'>, Contagem, Santa Quiteria, Sa-
bará. S;mta Luzia do Rio das Velhas, Yilla Nova de Lima, Sete 
Lagôas, Parilopeb.a, Curvelln, Pirapora, Santa Barbara, Piracica· 
ba, Itabíra, Antonio Dias Abaixo, Concei<;ao do Serro, Fenos e 
Bomfim. 

Ouro Preto (séde., )farianna, Ponte :\'ova, Rio Casca, Abre 
Campo, Caratinga, :Jfanhuassú, Hio José Pedro, Piranga, Alvino-
polis e S. Domingos do Prata. 

3.• 

Leopoldina (séde), Carangola, Viçosa, S. :IIanoel, Palma, S. 
José d'Além-Parahyba e S. Paulo do 1\Iuriahé. 

4.• 

.Juiz de Fóra (séde), J{io Preto, Pio Novo, S. ,João Nepomu-
ceno, Ubá, Hio Branco, Cataguazes, :li ar de Hespanha e Guarará. 

Barbacena (séde), Palmyra, Pomba, .:llercés, Guarany, Alto 
lHo Doce, Rio Espera, Queluz, Entre Rios, Lagôa Dourada, Pra-
dos, Villa Hezende Costa, Tiradentes e Lima Duarte. 

6.• 

S. João d'El-Rey "(séde), Oliveira, Passa Tempo, Claudin, 
Bom Successo, Villa Nepomuceno, Lavras, Perdões, Campo 
Bello, Santo Antonio do ~lonte, Itapecerica, Formiga, Divinopo-
lis, Bom Despacho, Pitanguy, Pequy, Parú Itaúna e Turvo. 

l\Iuzambinho (séde), Guaxupé, Guaranesia, Jacuhy, Arce-
burgo, Monte Santo, S. Sebastião do Par;Jiso, Santa Rita de Cas-
sia, Villa Nova de Rezende, Passos, Piumhy, Bambuhy, Dôres 
do lndayá, Abaeté, Carmo do Paranahyba, S. Gothardo' e Patos. 

8.• 

Campanha (séde}, Cambuquira, Aguas Virtuosas, Alfenas, 
Villa Gomes, Tres Pontus, Campos Geraes, S. Gonçalo do Sapu-
cahy, Machado, Paraf.;uassú, Dúres da Bôa Esperança, Tres Co-' 
rações, Varginha, Villa Eioy l\lendes, Ayuruoca, Conceição do 
Rio Verde, Baependy, Caxambú, Pouso Alto, Passa Quatro, Sil-
vestre Ferraz, Virgínia e Carmo do Rio Claro. 

Pouso Alegre (séde), S~nta Rita do Sapueahy, Itajubá, Villa 
Braz, Christina, Paraisopohs, l\Iaria da Fé, Ouro Fino, Jacutinga, 
Caldas, Caracol, Poços de Caldas, Campestre, Cabo Verde, Cam-
buhy, Santa Rita cta Extrema, Jaguary, ~. José dos Botclhos, 
Si!vlanopolis e Pedra Brauea. 
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10.• 
Uberaba (séde), Ubefabinha, Prata, Villa Platina, Carmo do 

Fructal, Monte Alegre, Sacramento, Conquista, .\raguary, Ara-
xá Patrocínio, Abhadia do Bom Successo, Monte Carmello, Es· 
tr~lla do Sul, Paracatú, e Villa João Pinheiro. 

11.• 

Diamantina (séde), Januaria, S. Francisco, Villa Brasiiia, 
Iuconfidencia, Bocayuva, l\lontes Claros, Serro, Pe.;anha, S. João 
Evangelista e Guanhães. 

Arassuahy (séde), Yilla.-lequilii?~onha, Salinas, Fo~taleza, H i? 
Pardo, Grão lllogol, Boa V.1sta do 1 re!lledal, Theoph1lo Ottom, 
:\linas 1\"ovas, S. João Baplista e Capellmha . 

. \ rt. 2. o Em cada circumscripção serão eleitos quatro d.-pu-
tados votando porém, cada eleitor, em lista de tres nomes. 

1\rt. 3. 0 Os recursos de que trata o art. i." da lei n. litiS, de 
!) de ~etembro de 1!H1, serão julgados por uma junta composta 
de dois senadores, 2 deputados e o Procurador Geral do Estado. 

Paragrapho 1." Os senadores e dPputados serão eleitos an-
nualmente pelas respectivas Camaras e suhstituidos em suas fal-
tas e impedimentos por supplcntes eleitos na mesma occasi<io. 

Paragrapho 2." A junta elt:gerú _o seu presidente em sua 
primeira reunião c não poder:·, fnne•·wnar sem a presença da 
maioria de seus membros. · 

Paragrapho 3. o A junta reunir- se-á durante !!S sessões do 
Congresso Legislativ? em uma dqs. salas do edificJ? do Senado, 
servindo de secretarw um dos offi.~Jaes da Secretarm do Senado. 

Paragrapho 4,. o Suas deeisões serão tomadas por maioria 
de votos publicados no diario oflieial do Estado, rem~t~.endo-se 
copi?- ao Presidente do. Estado e ~o da Camara Mumcipal re· 
corrida, para a respec!.1va execu~ao.. _ 

Paragrapho ti. 0 J<Icarfto preJUdicados os recur.;;os que nao 
forem julgados na sessão annual em que forem apresentados. 

Art. 4. 0 Deixando o Presidente da Camara :\Iunicipa! de 
marcar dia para a eleição de vereador, ou de cumprir, no 
prazo marcado no art. 1.0 , § 2. 0 da lei n. 204, de 18 ~e setem-
bro de 1896 a deeisão de recurso, que a tenha determmado, far-
se-ú a eleição no dia que fôr designado pelo ?residente d~ Estado: 

.\rt. 5. o Os impostos, aos quaes se refe1·c o art. 1u, ua Jm 
n. 5ti8, de \1 de setemb!·o de Hl11, são os q~e dependeu~ _de lau-
camento e correspondentes ao anno anterwr ao da € leiçao. 
• Art. 6. o Obtiervar-se-á a actual divisão. (Lei n. 100, de 
1 8!H) nas elcic;ões de deputad?s para preeuchirneu to de vagas 
•JUe oeco!'l'erem dm·antc a lcgi~latu~a _col'l'cnte. . 

A rl. 7. o HcYogam-~e a~ d JsposJço_cs em contrarw. . 
\laudo, portanto, a todas a,; a_uctortdades a quem o coulwl'.J-

u:euto e execução da presente le1 pertencerem, que a eurnpram 
e fat.;am cumprir tão inteir&.mente como nella se contém. 
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O Secretario Je Estado dos Negocios do Interior a faça im-

primir, publicar e correr. 

Dada no Palacio da P1·esidencia do Estado de Minas Geraes, 
em Bello Horizonte, ao 1. 0 dia do mez de setembro de 1\JW. 

DELFIM MoHEilH DA CosT.\ RmEmo. 

. 1 mcricu Ferreira /_rJptJS. 

!:iellada e publicada nesta Seeretaria do Interior d~ Estad.o 
de 1\linas Geraes, ao i. o de dia do mez de setembro de 1 !!1:,.- O dJ-
rector, Francisco de Assis tias Chagas Rezende. 

LEI N. (}50- DE 4 DE SETEMBRO DE 1915 

Concede licença a cl h·erws funccionario~ publico., 

O povo do Estado de illinas Geraes, .por seus r~prese_ntan
tes, decretou, e eu, em seu nome, sanccwno a segumte lei: 

A r L I. o Fica o presidente do Estado auctorizado a conce-
der as seguintes licenças: 

·J) Até dois annos, em pro rogação, para .trata:- de_ sa~~e ao 
cidadão Olyrr.pio Augu~to de lllagalhães, escrtvão do JHdJCtal e 
notas e official do registro de hypotheca~ l~a co_mar~a ~o .Pomha: 

2) De um anno, em prorogaçfío, ao. c1~adao, Chr1s_tmo llo-
mingues da Silva, escrivflO de paz do dJstrJCto de Sant Anna do 
Desel'lo, munieipio de Juiz de Fúr:1: . 

3) De um anno, em prorogaçfio, pa~:a tratar. de_ ~egot:JOs, 
ao cidadão .Josó .\lexandre Je ~loraes, escrn·iío do JUdtcwl e no-
tas da comarca de Camlmhy: 
. 4) De um anno, em }il'ol'ogaçfío, sem Yenei~en~o~, a d. 

Zoraida de ,\breu, professora da cadeira <lo sexo fernmmo do 
districto do Hosario, rnunkipio de .Iuiz de Fúra; . 

ti) De um anno, em prorogaçfío, para tr~tar de saude, .a 
d. Alice Tavares, professora da Escola I nfanttl ,. Delfim_ ::lloret-
ra", desta Capital, sem vencimentos: . . _ 

ti) · De dois annos, para tratar de n:Jgocws, ao ctdadao He-
ginaldo de Sonsa Lima, escriY:1o do crime da comarca de Bello 
Horizonte; 

7) De nm anno, para tratar de saude, em prorogaçfto da 
li<·enr:a e~ cujo g<?so .s~ acha, ao cid~dã? .los!\ Lui7: Pompeu da 
:-lih"a, escnvão do .JUdJcJal e notas e otfic,al do regtstro de hy-
pothecas da eomarca da Campanha. 

Art. 2.0 Hevogam-,·e as disposições em contrario. 
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.. Mando, portarüo, a todas as auctoridades, a qurrri. o conhe-
cimento e execuçuo da presente lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir t<.lo inteiramente corno nella se contém. 
. f! ~ecretar!o de Estado dos :\" egocios do Interior, a faça 
1mpr1mJr, publicar e correr. 

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de lllinas Geraeg, 
em Bel lo Horizonte, aos 4 dias do mez de setembro de i 915. 

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO. 

Americo Ferreira Lopes. 

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado 
de ..\Jinas Geraes aos 4- dias do mez de setembro de 19W. - O 
director, F;·ancisco de Assis das Chagas Rezende. 

LEI N. 65~- DE 4 DE SETEMBRO DE 1915 

Concede licença a diversos funccionarios publicas 

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

Ar-t. 1. o Fica o presidente do Estado auctorizado a conce-
der as seguintes licenças: 

~) De um anno, em prorogação, para tratar de negocias, 
ao ctdadao Carlos José dos Santos Sobrinho, professor da escola 
do sexo masculino d'3 Tabuleiro do Pomba, município do Pomba; 

. 2) De um anno, em prorogação, para tratar de saude, ao 
Cidadão Francisco Cecilia Coutinho, esc:·ivão da collectoria es-
tadual de Santo Antonio do l\Ionte; 

3) De um anno, em prorogação, a partir de jlj de maio 
findo e para tratar de negocias, a d. Rayrnunda Evangelista 
do Couto, professora effectiva do grupo escolar «Paula Rocha», 
em Sabará; · 

4) De um anno, em prorogação, para tratar de saude, a 
d. Davina do Couto, professora effr~ctiYa em Melancias, muni-
cípio de Sete Lagoas. 

5) De um anno, para tratar de negocias, ao bacharel Mar-
cílio Pereira da Silva, promotor de justiça d.1 comarca de Bar-
bacena; 

6) De dois annos, para tratar de negocias, ao cidadão An-
tonelli Bhel'ing, escrivão da collectoria de Santa Rita de Cassia; 

7) De dois annos, para tratar de negocias, ao cidadão José 
Felippe de Paiva Lyra, escrivão do 1.• officio do judical e notas 
do termo de Patrocínio; 
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8) De um anno, para tratar. de sa.ude, a d .. :\fa_ria Haymu_n · 
da Lourenço professora da cadetra m1xta do dJstrJCto de PtJJ-
dade dos Ge~aes, município de Bomfim. . 

Paragrapho unico. Essa,s licenças serão conce~tdas sem 
onus para 0 Estado, com excep~ão lla que se refere a professo-
ra d. :\faria Raymunda Lourenço, que p~rc:~erá vencimentos, 
si a elles tiver direito, conforme a Consttlu,çao. . 

Art. 2.o Hevogam-se a~ disposiçõe~ em •·ontrarw. 
:IIando, portanto, a lodas anct?ridades, a quem o conlleci-

ento e execução da presente let pertencerem, que a t:~m
~ram e façam cumprir tão inteirarnent~ como nell~ ~e coutm~~

Os Seeretarios de Estado dos :\egocws do InteriOr e das l·t-
nanças, a façam imprimir, publicar e mrrcr. 

Dada no Palacio da Presidencia do Estudo de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, aos 4 dias do~ mcz de setembro de 
1!115. 

DELFDl :llnHEIR.\ nA f:, ~TA lllHEJRO. 

Americo Fe;·reira Lopes. 

Theodomiro Carneiro Santiago. 

Sellada e publicada nest'l Secretaria do Interior do E-.~ado de 
:llinas Geraes, aos 4 dias do mez de set~mbro de 1!l1o~. - O 
director, Francisco de Assis das ChagaR T,ezende. 

LEl N. 652-DE 10 DE SETE:MBRO DE 1915 

concede licença a diversos funccionarios publico> 

o povo do Estado de :\finas Gera~s, por seus. repre~entantes, 
decretou, e eu, em seu nome, sanccwno a sep;umle let : 

Art. 1.• Fica o Presidente do Estado auctorizarlo a concc-
t!er as seguintes licenças : 

1) De urn anno, para t':atar de saudc, .a _d. lira ria Sal~_mí· 
Barreto, professarEI da cade1ru do s~xo fcmmmo de C.anduas, 
município de Campo Helio, sem veneJmenlos_; . . 

2) De dois annos, para tratar d~ negoew_s a? ctdadao C~r · 
los Ferreira de Moura, contador, part1dor e cl!strtbn,dor ela co-
marca de Barbacena ; . . _ ~ 

3) De dois annos, para tratar de n.el?octos,. ao .c~daduo Car-
los da Stlva Pereir<>, escrivão do 2.• ofhcw do ]UdJCtal e notas 
da comarca de S. ~I iguel de Guanhães ; 
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4) De um anno, em prorogação, para tratar de saude, e 
sém vencimentos, a d. Julieta Candida de Azevedo, professora 
do grupo escolar «dr. João Pinheiro», em S. Gonçalo do 
Sapucahy; 

5) De dois annos, em prorogação, para tratar de negocios, 
ao cidadão José Pereira da Cunha Sobrmho, escrivão de paz do 
districto de S. José da Lagoa, comarca de ltabira de ~Ialto 
Dentro; 

6) De dois annos, em prorogação·, para tratar de saude e 
sem vencimentos, a d. Thereza de Oliveira Santos, professora 
ell"E>ctiva da segunda cadeira do sexo feminino da cidade de 
Varginha ; 

7) De dois annos, para tratar de negocias ao cidadão Luiz 
de Noronha Netto, professor effectivo do grupo escolar «Bueno 
de Paiva", de Paraisopolis ; 

8) De dois annos, em prorogação, para tratar de negocws, 
ao cidadão Braz Martins da Costa, escrivüo do judicial e notas 
da comarca de Itahira de 1\Iatto Dent!'O ; · 

9) De um anno, para tratar de saude fl com os venrimen-
tos a que tiver d1reito, a d. Olinda Rosa Horta, professora do 
Curso Nocturno desta Capital; 

10) De um anno, para tratar de saude, sem vencimentos, ao 
cidadão Antonio Augusto da Cunha Pereira, auxiliar da collecto· 
ria de Bello Horizonte ; 

11) De dois annos, para tratar de negocias, ao cidadão .Tosô 
Custodio de Oliveira, escrivão de paz de S. Antonio da Iber-
tioga. 

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

mento e execuçüo da presente lei pertencerem que a cumpram 
e façam cumprir tão inteiramente como nella se contém. 

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior e das Fi-
aanças a façam imprimir, publicar e correr. 

Dada no palacio da Presidencia do Estado de 1\Iinas Geraes, 
aos 10 dias do mez de setembro de 1915. 

DELFIM 1\IOREIRA DA CoSTA RIBEIRO. 

_, mcrico Ferreira Lopes. 

T!teodomim Carneiro Santiago. 

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado 
de !\finas Geraes, aos 10 dias elo mez de setembro rle Hllti.-
0 director, Ji'rrmcisco de Assis das Chagas Rl'zende. 
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LEI N. 653 -DE 10 DE SETEMBRO DE 1915 

Concede licença a funccionn.rios publicoR 

O povo do Estado de Minas Gera~s, por seus . repres.entantes 
decretou, e eu, em seu nome, sanccwno a· segumte le1 : 

Art. 1.o Fica o Presidente do Estado auctorizado a conceder 
as seguintes licenças : . . . 

a) ao dr. Francisco de Barros L1ma l\I0~te Raso, .JU17. de 
direito da comarca do Rio Claro, um anno de hcew;.a, para trata-
mento de saude, sem vencimentos ; 

&) ao L 0 tabellião de Pouso Alto, João ::\'etto, dois annos ele 
licença para tratar de negocias, em prorogação. 

Art. 2.° Chama-se Anna Bernardina da Sih·a a viuva do 
soldado Joaquim Bernardino da· Silva, de que trata o art. ·1.0 da 
lei n. 632 de 29 de setembro de 1914. 

1\fando, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencerem, que a ?umpram c 
façam cumprir tão iuteiramente como nella se contem. 

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a faç:a im-
primir, publicar e correr. 

Dada no palacio da Presidencia do Estado de Minas l.eraes, 
em Bello Horizonte, aos 10 dias do mez de setembro de 1!?1ii. 

DELFnr .MOREIRA DA COSTA RIBEIRO. 

Sellada e publieada nesta s~cretaria do Interior do E_stado 
de Minas Geracs, aos JO dias do mez rle setembro de J91b. O 
director, Francisco de Assis das Chagas Rezende. 

LEI N. 654- DE 11 DE SETEMBRO DE 1915 

Reorganiza os serviços de terras publicas 

O povo do Estado dE> l\linas Ger~es, por set~s repr_esentantcs, 
decretou e eu, em seu nome, sanccwno a l)egumte le1 : 

Art. 1.0 E' o governo auctorizado a reorganizar os serviços 
de tenas publicas, fazendo as reformas indicadas pela ~xpe
riencia e promulgando novo regulamento, sob as segumtes 
bases: 
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I. O territorio do Estado!,.será';'dividido.fem districtos de 
terras e colonização, não excedentes a quatro, havendo em 
ca~a um delles uma commlssao composta de um engenheiro, 
dOis agrimens<'res e um escripturario, com os vencimentos 
mensaes de ti008000, 300$000 e 1508000 respectivamente. 

I I. Taes funccionarlos serão em qualquer tempo livremen-
te demissíveis pelo governo. 

III. As despesas com o serviç<l de. medições correrào por 
conta do fstado, revogado o systema introduzido pela lei n. 
263, de 21 de agosto ae 1899. . 

IV. A disposi~ão das terras publicas se fará na Secrotaria 
da Agricultura, deante dos mappas, relatorios e demais infor-
mações do engenheiro do districto, recolhendo-se os preços aos 
cofres do Estado, mediante guias da Secretaria. 

V. Nos pontos julgados convenientes serão estabelecidas 
reservas florestaes. · 

"I. No regulamento serão presériptas as medidas acaute-
ladoras dos interesses do Estado e dos adquirentes de terras 
publicas. · 

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

cimento e execução da pt>esente lei pertencel't'm, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nella se con-
tém. · 

O Secretario de Estado nos Negocios da Agricultura, Indus-
tria, Terras, Viação e Obras Publicas, a faça imprimir, publicar 
e correr. 

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, 
em Bello Horizonte, aos 11 dias do mez de setembro de 191ti. 

DELFBf MOREIRA DA COSTA RIBEIRO. 

Raul Soares de Moura. 

Sellada e publicada nesta Directoria de Agricultura, Terras 
e Colonização, aos 11 de setembro de 191!i.- O direclor Alvaro 
da Silveira. ' 

LEI N. 655 - nE 11 mt sE'I'EMBRo nR 1 <ns 

.concede premi os de animação ao~ agricultores 111 ineit•os 

O povo do Estado de Minas Geraes_, por seus representan-
tes, decretou e eu, em seu nome, s&nccwno a seguinte lei : 

Art. 1. 0 .Para o fi~ de fomentar a producção do Estado, 0 
poder executiVo, I_Dediante ;rerb& orr;amentaria, concederá an-
nualmente os segumtes premws de animação : 
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a) um premio de dez contos de réis _(10:00~00), ao maior 
productor de arroz_, bem como aos d~. mii.ho, feJJaO, assucar de 
canna e um ,de cmco contos de reis (u:ooogooo), ao de al-
"'odão· 10 b) um premio de cinco contos de réis (!J:qoogooo)!.~o segun'-
do productor de arroz, bem como, aos. de milho, fmJao, assu-
car de canna e um de tres contos de réiS (3:0008000), ao de al-
g~~; . . . 

c) um premio de tres contos de réis (3:0008~). ao tercei-
ro productor de arroz, bem como aos de miiho, feiJãO, assucar 
de canna e um de dois contos de reis (2:0008000), ao de aJ .. 
~~; . 

d) um premio de tres contos de réis (3:0005000),. um de 
urr conto e qumhentos mil réis (1:!JOOSOOO) e um de qumhentos 
mil réis (!JOOflOOO), respectivamente, ao primeiro, ao segundo e 
ao terceiro productor de alfafa; 

r) um premio de tres contos de réis (3:0008000),, um de u~ 
conto e quinhentos mil réis (l:tiOOSOOO) e um de qumh~ntos mil 
réis (5001)000) aos tres agricultores que fenarem a maiOr quan-
tidade de capim gordura ou jaraguá, quer para consumo dos 
seus rebanhos, quer para exportaçl'ío. . . 

Art. 2. 0 ~enhum agricultor poderá concorr~r ao.s prem~os 
instituídos no artigo anterior sem haver prehenchido as segum- • 
tes condições : 

a) quanto ao arroz: - Primeira-. haver. ?u.Itivado uma 
área mini ma de cem hectares, que podera s~r d1v1dida_ em tres 
glebas, no maximo, dentro da .m~srna proprwdade agricola ; se, 
gunda ~haver empregado a Irrigação e o~ p:·ocessos de cultu-
ra mecanica ; . 

b) quanto ao milho:- Primeira- haver cul~i~a?o uma área 
minima de cem (100) hectares, gue poderá. ser dtvidida em duas 
glebas, dentro da mesma propriedade agrwola.; segunda - ha-
ver empregado os processos de cultura mecamca ; . 

C) quanto ao feijão:- Primeira- have: ?~ltJVado uma 
área minima de !JO hectares, que poderá ser dividida em duas 
glebas dentro da mesma propriedade agrícola; segunda - ha-
ver empregado os processos de cultura mec~mca; . . 

d) quanto ao assucar de canna : - Prime1ra -haver cult!-
vado uma área mínima de sessenta hectares, que poderá ser di-
vidida em duas glebas dentro da mesma propriedade agric~la ; 
segunda- haver empregado ~s .pro?essos de cultura .mecamca. 

e) quanto ao algodão: -I t'1me1ra -haver cultivado uma 
área minima de cincoenta hectares ; segunda- haver empre-
gado os processos de cultura mecanica ; . . 

[1 quanto á alfafa:- Primeira- haver cult~v?~o uma area 
mínima de (12) doze hectareH, .que poder~ ser dtvJdida em duas 
glebas dentro da mesma pr?prtedade agriCola; segunda - !~a
ver feito pelo menos o terceiro cort!'l normal da alfafa, fenaç<w, 
no mínimo, de dois terços da colheita de cada corte com empre-
go de machinas agrícolas apropriadas ; 



-.14 I 

g 1 quanto á fenação do capim:- Primeira - haver culli-
vado uma área mínima de oitenta hectares; segunda - haver 
empregado o capim f e nado para o r-onsumo dos seus rebanhos 
ou havei-o exportado. . . . 

Art. 3. 0 Xenhum productor sera premiado mais do uma 
vez com mais de um premio da mesma categoria referente ao 
mesmo producto. . 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execw~ão da pre~ente lei pertencerem, que a nnu-
pram e façam cúmprir tão inteiramente como nella se conlórn. 

O Secretario de Estado dos 1\egocios da Agricultura, Indus-
tria, Terras, Viação e Obras Publicas, a faça imprimir, publicar 
e correr. 

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de l\Iinas Geraes, 
em Bello Horizonte, aos H dias de setembro de 19!ti. 

DELFm l\fORElHA DA COSTA RIBEIRO. 

Raul Soares de Moura. 

Sellada e puhlicada nesta Directoria ~e Agt·i~ultura, Terras 
e Colonização, aos 1'1 de setembro de 1 H115.- O dtrector, Alvm·o 
da Silveira. 

LEI N. 656- DE 11 DE SETEMBRO DE 1915 

Fixa a Força Puhlira do Estado do Mi::ucs Goraes para o exet•ci-
cio de 1 ~IH\ 

O povo do Estado de Minas Geraes,_ por seus . representan-
tes der-rotou e eu em seu nome, sanccwno a segumte lei : 

' Art. 1. o A Fo~·ça Publica ~o Esta~o d~ l\Iinas Ger~es, par': 
o exercício de 1916, se compora do d01s m!l homens, mclusJv~ 
cento e onze officiaes e serú distribuída de aecordo com a le1 
da respectiva organização. . 

Art. 2. o Fica o governo do Eslad? auctor1zado . a despe~
der com a manutenção da Força Publica, no refendo e~ercJ
cio financeiro, a quantia de 2.384:os_ogooo, de conformidade 
com as tahellas a e b, annexas a esta le1. . 

Art. 3.0 A Força Publica, sempre que o governo JUlgar 
necessario, poderá ser elevada a quatro mil praças de pret _e 
reRpectiva officialidade e organizada como lhe paracer maiR 
conveniente. 

Art. 4. 0 O governo poderá abrir ?redito P,_xtraordinario 
para occorrer ás despesas no caso dO al'tigo anteriOr. 
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Art. o.° Fica reduzida a setenta mil réis (708000) a grati-
ficação mensal estipulada no art. 46 do dec. n. 4.060, de 16 de 
dezembro de 1913, sem alojamento. 

Art. G. o Fica revogado o art. 2.• da lei t. 1580, de 28 de 
agostc de 1912. 

Art. 7. o Ficam mantidos os cargos de auditores a que se 
refere o art. o. 0 da lei n. 15157, de 31 de agosto de 1\JII, nos i. o c 
3. 0 batalhões, os quaes fiearão exlinctos ú medida que forem 
yan-ando. 0 

Art. 8. o llevogam-se aR dtsposiçõe~ em contrario. 
~!ando, portanto, a todas as auctJridades a quem o eonlte-

dmenlo e execução da presente lei per~encerem, que a cum-
pram e façam eumprir tão inteiramente como nella se eont~m. 

O Secretario de Estado dos Negocios do interior a faça tm-
primir, publiear e eorrer. 

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de ~Iinus Ge-
racR, em Bello Horizonte, aos 11 dias do mcz de setembro de 
1!11Ü. 

DELFD! MoHE!R.\ D.l CosT.\ Hummn. 

Americo Fer1·eira Lopes. 

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado 
do ue lllinas Geraes, aos H dias do mez de s?tcmbro de 191tj.----: 
O director, Francisco de "lssis das Chayas Hezende. 



Tabella A 
Fixação da l<'orça Publica para o cxct•cicio de 1916 

Vencimentos 

"' Classificações 
o ,.. 

I 
"' e 
p Por dia Por anno z 

a) Pessoal: 

4 Tenentes-co roneis .•.....•.•.•• , ...••.•.••..•...•.. - 7:200$000 G Majores, sendo um assistente e um commandan•.~ 
do corpo de cavallaria ••... , ...•.•••....••. , .••••• - 5:100$000 1 Major-medico director do hospital militar .......... , - 6:0001000 fi CapJt~es-medicos.. . • • , ..• , ............... , .•..•••.• - 5:000 000 1 Capi.tao aud1 to r ..•. , . .. • . . . . . . . . • .. • . .. . ., , ........ - 5:000$000 

~ Auditores do 2. 0 o S. • batalhões ................... - 2:400$000 25 CaJ:itães, sendo 1 quartel-m<,stre geral, 1 fiscal 
o corpo de cavallaria e 1 secretario da Secção 

Militar ........................................... - 4:400$000 25 Tenen~es, inclusive 1 cirurgião dentista, 1 pharma-
ceut1CO .••..•. .•.• , ••. , . • . . • . • • . . • • • • • . • • . . . . • . • • - 3:800$000 44 Alferes, incl_usive 1 aggrégado .•......•...•...•.• : .. - 3:000$000 5 Sargentos aJudantes......... . . . . . • . • .•..•••• , ••••. 2$400 -5 Sargentos quarte1s-mestres ........................... 2$400 -18 Primeiros sargentos amanuenses .................. 2$200 -

Vencimentos 
I 

'f< Classificações 
o 

I 
... 
"' e 

Por dia Por p anno z 

18 Segundos sargentos amanuenses ................... 2$000 -
4 Corneteiros-móres .. • .. • • ............................. 11900 -1 Clarim-mór ............... .......................... · .. 1 900 -
5 Cabos corneteiros e claritos, ............................ 1,800 -
4 Cabos tambores ..................... , .............. 1 800 -
1 Director de musica ................................. - 3:600$000 
1 Mestre de musica.... • ............ , .............. 2$400 -
1 contra-mestre de ·musica. .. ....................... 2$200 -

10 Musicos de I.• classe ......................... _. ••• 2$000 -
lO Musicos de ! • • classe ............................... . 1$800 -
10 Musicos de 3. • classe ..• ,. ........................... 1$700 -18 Primeiros sargentos ................................. 2$200 -
72 Segundos sargentos .................................. 21(00 -
18 Forrieis .............................................. 1 900 -

214 Cabos de esquadra ................................. 1$800 -
216 Anspessadas ........................ , ................ 1$700 -
40 Corneteiros e clarins ................................ 1$700 -
16 Tambores, ................... .................... · .... 1$700 -1.201 Soldados .....................•.....•.•.•••.•...•..•... 1$600 -bf Etapa para 1.889 praçasa$90Qna média, .... - -

c Gratificações a reengajados, a 200 réis ...... - -. 

-· 

Total 

28:800$ 

30:600$ 
6:000$0 

000 
00 
00 o o 

?5:000$(' 
5:000$00 
4:800$00 

110:000$00 o 
9b:OOlJ$ 

13i:OOO·· 00 
000 o o o o 

4:380$ ll 
4:380$•10 

14:454$00 

Total 

13:14.0$00 o 
00 2:774$0 

693$50 o 
000 3:285$ 

2:628$ 
3:600$ 

876$00 
802-$ 

7:300$00 
6:b70$00 
6:2D0$0 

000 """ 000 -.:r 
o 

000 o o 
00 

1-1:4.54$00 
52:560$'-X) 

o o 
12:483100 

l4U:598 0 
134:0281Jl; 

o 
00 

000 
24:820$00 
!1:9281 

701:384 ·OO 
(>20:536$50 

o 
000 o o 

5(>;000$00 o 



Vencimentos 

Classificações Total 

Por dia Por anno I 
----~------------------------~--------~--------------------~----------

d) Forragem, ferragem e medicamentos para Õs 
animaes e forragem para os dos officiaes 
montados ................................... . 

e} Ajuda d-" custo a offkiaes .................. . 
f) Remonta de animaes do corpo de cavallaria 

e dos dos officiaes montados ••..•....•...••••• 
g) Compra de armamento, concertos, munição, 

equipamento e gratificação aos quarteis-mes-
tres .......... ,, ........................... . 

h) Aquartelamento, enterramento, experlicnte, 
luz e conservação da «Linha de Tiro• ... , •• 

i} Bombeiros .................................... .. 

Somma ..................................... .. 

50:000$l00 
10:000$000 

10:000$000 

10:000$000 

30:000$000 
5:000$000 

2.38!:0S0$000 

Palacio da l're,:ideneia do Estado de :\Tinas Geraes, em Bel!o Horizonte, aos ll de setembro de 1915. 
DELFDI -i\IoREIRA IJA CO~TA RIBEIRO. 
Americo Perreil·a Lopes. 
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T_.El N. 65'7 - DE 11 DE sETRMBRO DE 1915 

,\lodiflca disposições referentes ao ensino primario, se·cundal'io e 
normal do l!;stado 

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

Art. 1. • Haverú em cada um dos Externatos do Gymna-
sio Mineiro, de Bello Horizonte e de llarbacena, 1 professor de 
portuguez, 1 de portug-uez e litteratura, 2 de francez, 1 de geo-
graphia e noções de cosmographia, 1 de latim, 1 de inglez, 1 
de allemão, t de ariLhmcLica e algehra, 1 de geometria e trigo-
nometda reclilinea, 1 de chorographia e hi!iluda do Brasil, 1 de 
histor·ia uuivei·sal, 1 de physica e chimka, 1 de historia natural, 
I de histor·ia da philosophia, logica e psychologia, 1 de desenho 
e artes graphicas, 1 de musiea, especia1mente canto coral, e 1 de 
gymnastica e educação physica. . 

Art.. 2. o A distribuição das ma terias no curso do l;ymna-
sio será a seguinte : 

1. • anno- Portuguez, f1•ancez, geographia, arithmetica e 
desenho. 

2. o anno- Portuguez, trancez, geographia, latim, arithme-
tica e desenho .. 

3.• anno- Porluguez, francez, chorographia do Brasil, la-
Lim, algebra, historia universal e desenho. 

4. 0 anno- Portuguez e litteratura, geometria plana, histo-
ria universal, inglez ou allemão, physica c chimica, noções de 
rosmographia, historia natural, latim, desenho e artes gra-
phicas. 

ti.• anno- Geometria no espa(:o e trigonometria rectilim~a, 
historia do.Bra~il, physi_ca e cl!imica, histor!a natu~al, inglez on 
allemão, lustor1a da phdosophia, psyclwlog1a e log1ca. 

AI• I. 3. o E' ohr·igator·ia a freqneneia dos alumnos ús aulas 
de mnsica, nos Ires primeiros armos do curso, e ús de gymnas-
lica, nos quatro primeiros amws, sendo, por•óm, dispensadns de 
exames dc~sas disdplinas para a promo(;flo ao anno immedia-
to, bastando para esse fim qne cxlliham a:tcstado de freqnencia 
subscripto pelo professor respedivo, na fúl'ma e soh as condi-
ções prescripta no !'egimento interno. 

Art. 4. o Fica o governo do Estado auctorizado a modificar 
a distribuição das materias no curso do Gymnasio Mineiro, toda 
Yez que o goYerno federal morlifica_r a rio (;ollegio n. Pedro 11, 
de fórma a haver sempre harmoma no plano de estudo de um 
e •mtJ·o e~tal>eleciiueutu:; de eutJiuo. 

L.-2 
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Art. ti.' Os lentes e professores do Gymasio Mineiro serão 
substiluidos em suas faltas e impedimentos, po1 lentes e profes-
sores da resper;Liva secção do mesmo estabelecimento, e, ra 
falta de:,tes, por pessoas idoneas, nomeadas livremente pelo Se-
cretario do Interior, respeitados os provimentos já feilos de 
ar;r;ordo com o art. 26 do de c. n. 4. 363, de 7 de abril de 
1\llti. 

A distribuição das materias por sccr,õcs para os effeitos des-
sa substituição, devcrú ser feita pela r;ongrcgução, por o,·,:asiriO 
da clabora<;ão do regimento interno. 

Paragrapho unko. Quando a falta ou impedimento fo1· 
por prazo menor de trinta dias, e não se puder verificar a ~uh
stilu;ção pelo cathedratico da secção, o reitor nomeará o substi-
tuto, caso não o tenha feilo''o Ser;retario do Interior, dr,vcnrlo 
sujeitar únmediatamente seu acto á approva\âO deste. 

Art. 6. 0 Os professores actuaes da r;adeira de historia da 
phiiosophia, que fica annexnda á de logica e psychologia, pode-
rão ser p1·ovidos na de ch rog1·aphia e historia do Bras!l, si o 
requererem. 

Art. 7. 0 Quando vagar uma das 2 r;adeira~ de francez de 
qualquer do~· 2 externatos, não será ella prehenchi<la, devendo 
a que vagar ser aunexada á outra. 

Ar L. 8. 0 O anno lcctivo do Externato de Barbacena tcrú 
inicio a 1 de setembro ·c terminará a 1 !i de maio. s 1.0 A matricula de alumnos nesse estabelecimento se reali-
zará de 1ü a 31 de agosto, precedendo edital, que dcvcrú ser pu· 
hlieado no jornal oflicial do Estado. 

§ 2. 0 O proximo anno lcr;tivo terú inido a 1 de janeiro c 
términarú a 81 de julho de 19Hi, c o anno ledivo seguinte tcrú 
inicio a i de setembro desse atmo. 

~ 3. 0 Poderú o governo <lo Estado altcrat· o período do 
anno lectivo do Externato de Bello Horizonte, bem como' o da 
Escola de Pharmaeia de Ouro Prelo, si nesse sentido repres<·n-
tarem as respectivas congregaçües c clle o julgar conveuienle. 

§ 4. 0 Haverá em eada um dos Externatos do Gymnasio 
Mineiro duas ópocas de exame, começando a 1." logo üpós o en-
cerramento <las aulas, c a 2." no inicio dos t,·.,balhos do armo 
lectivo. 

§ ti o Os estudantes não matrienlados no c;ymuasio serão 
examinados na 1. • í~~Jor;a, r;oujundamcntc com os alLuunos des-
~e estabelecimento, o )SCI'vado o disposto no 8 1. 0 do a:-t. IOG, do 
dec. n. (.363, de 7 de ab•·il de 1\Jl!J. 

Art. \l. 0 As aulas do Gyrnnasio poderão flllwdonar das 7 ás 
16 horas, devendo o hora rio, que será organizado pela eong;·e-
gação, no inicio de cada anuo lectivo, ser feito de modo que os 
alumno& não tenham por dia mais de C'{Uatro aulas de língua 
ou scieneía, exceptuando-se desce 1~umero os ll·abalhoh pura-
mente praticos. 

§ 1. o Nesse hol'ario devr,rá fiem· estabelecido o nnme1 o de 
horas de aulas que dará cada _!Jrol"essor, as quaes não podcrün 
ser em numero inferior a seis e nem superior a nove por semana 
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§ 2. o As aulas de suienda serão ministradas de preferen-
cia pela manhã. 

Art. 10. A admissão de alunmas só é permittida no Ex-
ternato de Bel! o Horizonte. 

Parágrapho unico. Fica supprimido o cargo de inspecto-
ra de alumnas do Externato de Uarbacena. 

Art. H. Emquanto nflo estiver definitivamente installada a 
biblioth~c~ do Ext~rnato de Bat·bacena, deverá ser applicada 
na acquHnção de hvros para a formação da mesma a ver};a des-
tinada a pagamento de vencimentos ao bibliothecario. 

Art. 12. Fica o governo do Estado auctorizado a admittir 
gratuitamente em cada um dos Externatos do Gymnasio Mineiro 
até dez alumnos, que obterão os Jogares mediante concurso, 
processado perante uma commissfín nomeada pelo Secretario do 
Interior e presidida pelo reitor, e ao qual sómente podem ser 
admittidos os candidatos que se recommendarem por sua in-
telligencia, seu procedimento e sua applicação no curso pri-
mario, feito em escola mantida ou fisualizada pelo Estado, ou 
os que se distinguirem no exame de admissão. 

§ 1. 0 Em egualdade de condições, teriio preferencia para 
a admissão gratuita, os filhos de funuuionurios publiuos do Esta-
do ou da Prefeitura da Capital, desde que contém elle mais de 
quinze annos de serviço publico, sem nota que os desabone. 

§ 2. 0 O favor a que se refere este at•tigo uessará para o 
alumno que, tendo sido reprovado em uma ou mais cadeiras de 
Jingua ou sciencia na primeira época de exames, for de novo 
reprovado, ou não se submetter a novos exames na segunda 
época. 

§ 3. o Fica manlida a matricula dos actuaes alumnos gra-
tuitos dos Externatos de Bello Horizonte c Barbacena, aos quae!i 
será applicada a disposição constante do paragrapho anterior. 

Art. 13. O exame a que se refere o art. 68, do dee. n. 
4. 303, de 7 de abril de 1 \l !5, para a matricula no 1. o anno do 
Gymna~io, deverá ser processada por urna commissilo composta 
dos professores das cadeiras referentes ás muterias exip;idas 
nesse artigo para hahilitaçiio a matricula. 

Art. 11. Os alumno; aclualmentc matriculados no Gymna-
sio 1\Iineiro ficam dtspensados de exame das diseiplinas classi-
ficadas em annos anteriorBs ao em que tenham se matriculado, 
em consequcncia da adaptação ao regimen instituído pelo dec. 
n. 4.363, continnan(lo, porL\lll, !Jhrigu(\os a frequentar as aulas 
dessas uiseiplinas, na (ÚL'LLW do dis!JOSto no at•t. H\2 desse de-
creto. 

Art. Ui. Fiua o governo do Estado auctorizado a tornar de-
finitivo o provimento interino dos actuaes professores de ,nusica 
e gymnastica do Gymncsio, dispensando-os para esse fim das 
provas de uouuurso si julgar que HO tim de tres armos de exer-
uicio tenham clles dado provas suffidentus de uapauidade pro-
fissional. 
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Art. 1ô. Continuam em inteiro vigor as disposições <.:on-
stantes dos arts. 16ti e 16!! do dec. n. 3.321, de 22 de setembro 
de 1911, referente á justificação de faltas e concessões de licen-
ças aos lentes, professores e funccionarios administrativos do 
Gymnasio Mineiro, observando-se sobre o assumpto o disposto 
no~arts.t18 a 12i) do clec. n. 4.363, de7de abril ele 1!JlU, des-
de que não estejam em contraposição áquelles artigos. 

Art. 17. Todas as disposições legaes e regulamentares do 
Collegio D. Pedro I T t:onstituern legislac;ão subsidiaria para o 
Gvmnasio Mineiro. 

" Art. 18. A matricula no L" auno das E~•:olas :'{o ·maes of · 
fidaes ou equiparadas do Estàdo wio poderú exceder de 00 alu-
mnos, comprehendidos nesse numero os repetentes. 

ParagTapho unico. No <.:aso de haver maior numero de 
<.:audidatos ú matrit:ula deYerú a admissão destes ser feita me-
diante <.:on<.:nrso euju fórma ser{t determinada em o ecgulamen-
to que expcclirú o governo para a exccuçno desta lei. 

Arl. '!9. O desdob1·amento de cad';)iras, tanto das f•;smlas 
Normues do Estadr, corno no Gymnasio Mineiro, só póde ser 
feito por aeto do Congresso Legislai.JYO. 

Art. 20. As disposic;ües <.:onstantes dos arts. 8 c H da lei 
n. 430, de 28 de setembro de 1!106, não <.:omprehendem os di-
reetores de grupos escolares, funccionarios de confiança do go-
verno, c cuja nomeação e dcmissüo devem ser feitas livremente 
pelo Presidente do Estado. 

Paragrapho uni co. Os dircctores de grupos escolares que, 
ao serem nomeados para esses cargos, exerçam o de professor 
publico cffectivo do E~tado, conservarão as vantagens c regalias 
do cargo de professor, caso venham a ser exonerado> sem que 
o tenham pedido, devendo ser-lhes designada cadeira em al-
gmu grupo ou cs<;o]a is,)\ada e ser-lhes ahouado o ordenado de 
professor eruqnanlo não for feila essa designac;ão, perdeu do cl-
Jes essas vantngens si 11&0 a acccilarem, on si, sendo suh!llet-
lidos a processo disciplinar, forem julgados passíveis da pena 
de demissão . 

. \rt. 21. ,\ primeira investidura para cargos do magistel'Ío 
primario c sct:undario do Estado só podecá ser feita mediante 
concurso. 

§ 1. o Si, annunciado o t:oncurso para !1é>llleaçno de pi·ofe~
sores primarios, não apparecerem eoncurrentes, nomcar{t o go-
verno professores inlel'inos, que poderão ser providos effectiYa-
mente apbs tres annos de exercieio e terem dado provas regu-
lamentares de capacidade profissional e assiduidade com pro-
veito para o ensino, verificados esses requisitos por assentamen-
tos officiaes da Secrelaria elo Interior. 

~ 2. 0 Aos normalistas diplomados pelas escolas otliriacs <' 
equiparadas do Estado absistem a~ seguintes Yantagens : 

!. Preferencia, em egualdade de ~:oudiçüe~. coru quaes-
quer outros candidatos, para proviwento tle <.:adeiJ•a;, ern gl'll]Jllb 
escolares ou escolas isoladas. 
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I I. Di~pensa de provas de ~oncur~o, quando neste sú Sf' 
inscrever um candidato. 

Art. 22. Os professores pt·imarws interinos, nomeados 
até a data da publkação desta lei, poderão ser providos efl'e-
,:tivamente nas c:adeiras que regerem, uma vez que tenham o 
tempo e satisfaçam as e'igenc,ias eoustantcs elo § 1. o do artigo 
anterior. 

l' aragraplw unko. Os aduaes professores primarios inte-
rinos que até a data da puhlica.;üo desta lei lcuiJUlll já tlado 
prova '-'~lml de idoucidmle profi8siuual, em regeuda tle catlei-
ras, em periodos maiores de 3 annos, mesmo quando seu exer-
c:icio lenha sido interrompido, ou se tenha verifieado em car-
gos de professor adjnnc:to ou substituto, de grupos escolares on 
escolas isoladas, poderiío, a juizo do governo, ser providos defi-
nitivamente nas cadeiras em que estiverem em exercício desde 
que sobre clles não haja em seus assentamentos, na Secretaria 
do Interior, nota alguma tfUC os desabone. 

Art. 23. Fica o governo do Estado an~torizado a modificar 
o regulamento da Escola de Phar:nacta de Ouro Preto, ele modo 
a l~ormonizal-o com a legislação federal, sempre qne esta ftlr 
alterada. 

Art. 24. Fka o governo do Estado anctorizado a m,,ndar 
admittir a registro nas repartições competente~, os diplomas 
jú conferidos ou que forem cônfel'idos, de aecordo t:om o dis-
posto na legislação fedüral, pelas Escolas de Pltarmac:ia c ( Jdon·-
tologia de S . .João d'EJ-Hcy, Pouso Alegre, Leopoldina e Alff'-
nas ; pela Escola de Odontologia de Ouro Prelo o pelo lnst.ituto 
Tedmieo Profissional ele Alfenas, a seus respectivos alnmno~:, 
JlOdendo para esse fim exercer a fiscalização que julgar con-
veniente so!Jre o funecionamento desses institutos d0 ensino. 

Paragrapho uni co. Fica revogado o art. t .0 da l0i n. 02~, 
de 22 de setembro de 1!114, que extencleu esse favor a todos o~ 
estabelecimmllos de inst.rueçflo sceundaria e superior existen-
tes no Estado. 

Art. 2ii. Fic:a o governo do Estado anc:t.orizado a eonsolidat' 
as disposi<;iJes vigentes referentes ao ensino primario, normal e 
seeundario, podendo fazer as modi1kaçücs qne julgar· noerssa-
rias eom o intuito de reduzir despesas rio Estado. 

Art. 21i. Conlinúa em inteiro vigor os does. ns. :l.191, de !I 
de junho de 1911, 4.02!!, de 1!i t.lc outubro de 1!JI:l, .1-.30:1 e 
1&.373, de 7 e 28 de abril de 1!JI!i, desde que nfto eontrariem o 
disposto nesta lei. 

Art. 27. Esta lei entrará em vigor desde a data ele sua pu--
blicação, excepto na parte relativa aos arts. 2. 0 e 8. 0 , a qual s{, 
entrará em vigor a 15 de dezembro elo anno eorrente. 

Arl. 28. Hevogam-se as disposiçües em contrario. 
Mando, portanto, ·a todas as n,nctoridacles a qnem o conheci-

mrnto e execução ela presente lei pet·teneei'em, qne a cum-
pram e façam enmprir tão inteiramento como nella se contém. 
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O Secretario de Estado dos ~egocios do Interior a faca im-
primir publicar e t'Orrcr. 

Dada no Palaeio da l'residrncia do Estado de Minas Ge-
raes, em llello Horizonte, aos 11 dias do mez de setembro de 
191!). 

DEI.FIM MoREIRA J>A CoSTA RIBEIRO. 

Americo Ferreira Lopes. 

Sellada e publieada nesta Secretaria do Interior do Estado 
de .Minas Geracs, aos 11 dias cls me7. de setembro de 191!i. 
O diJ·ector, f?ranrisr:o tlr! Assis das Chagas Rr.zrntle. 

LEI N. 658 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1915 

Auctoriza o governo a auxiliar com 1:000$000 por kilometro a con-
strucção das estradas para automoveis que de Sacramento \':lo 
a Araxá e S. Miguel da Ponte Nova. 

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represenlan-· 
tes legues, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguin-
te lei : 

Ar L. 1. o Fica o Governo do Estado auctorizado a auxiliat· 
eom um conto de réis ( 1 :0008000) por kilometro as estradas para 
automoveis que, partindo de Sacramento, vão ao Araxá e S. ~li
guei da Ponte Nova, c que já estão sendo construídas pela em-
presa «Auto-Viaçao Sacramento-Araxá". 

Art. 2. • Si os auxílios das subvenções kilometricas rei ali v as 
a cada estrada forem superiores a cincoenta contos de rt'1is 
(!iO:OOOSOOO), serão pagos por prestações annuaes, de modo que 
eudu prestação não exceda daquellu quantia. 

Art. :l. o Bevogam-se a8 disposições em contrario. 
Mundo, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conlw-

<,imcnto desta deva pert.<meer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nella se coutém. 

Palucio da Presidencia do Estado de 1\Iinas Gerues, em Helio 
Horizonle, aos H df~ selemlwo de 1 OI !i. 

DELFIM 1\lo"EIJU DA COSTA HIBEIIW. 

Raul Soares de Moura, 
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Sellada e publicada nesta Dire<~toria <le Viação e Obras l'u-
hlicas, aos B dias <lo nwz dn setPtnhrn de Hll!l.- O dirrrtor, 
Arthur da C. Guimanies. 

LEI N. 65<) -- DF. 14 DI~ SETEMBRO DE 1915 

:\uctor iza o governo a subvencionar com 2:0001)000 por kilometro, 
a const.ruc<;:lo da estrada de rodagem <'OII<:<'dida a Anatolw 
St avrovet.zl;y c a cont.!·ac t ar· a consi t'u•·t:-:ln d" nma para auto-
moveis cntr'<! a csta<;.'lo <I<' Crunapllan ,. a •'i<ladc ele l·:nit'P 
]{j os. 

O povo do Estado de Minas, por seus representantes, de-
cretou, e eu, em seu nome, ~ancciono a seguinte lei : 

Art. 1. o Fica o governo do Estado auctorizado a subvencio-
nar com a quantia de clois eontos <I c r<'ds por l1 ilometro a constrn-
cção da estrada de rodagem que faz objeelo do c·ontra<~to celebra-
do a 2íi de jmwiro elo corrente armo, <miro o mesmo governo e 
Analolin Stavrovclzl1y, ;;;em pr·ojnizo <le outros favores que exis-
tam !.'In leis anteriores para cmpt'Psa~ <IPsta natureza. 

Art. 2. 0 A subvenção seri1 paga ao concessionario ou em-
presa que organizar, por secç<ir·J'l construídas de vinte e cinco ki-
lometros, pelo menos, mna vez que s<'ja a estrada acceita pelo 
liscal do governo e entregur> ao trafego regular rle automoveis da 
empnsa. 

Pnragrapho unieo. Si a snhvrn<;:ã 1 fc'>r superior n dr:1:oenla 
~.:untos de réis (ij0:000$000 ', será e lia paga por prestações du 
modo que cada pre~taçno nílo ex<:ccla daquella quantia. 

Art. 2.° Fica o Presidente do Estado igualmente auctorizatlo 
a contt·aetar com quem maiores ,·aot;~gens ofl'erecer, uma estra-
da de rodagem, por automov<'is, qtw, partindo da estação 1lc 
Camapuan, vú ú eidadc de E. Ire Hios, podcurlo seguir att'• a 
vilh de Passa Tempo, com os mesmos favores con \antes da 
presente lei, sendo paga a subvençflo pela eaixa viação, sem 
prejuízo de qualquer estrada de ferro na mesma região. 

Art. .L • Bevogam-~e as dispoRiÇfles em contrario. 
:\lanrlo, portanl •, a todas as atwlor·itlades a quem o eonlteei-

mento e Pxccmçü·l <la pr·ekcnte lei pertcnl:ercm quo a cumpram 
e façam cumprir tão inteiramente eomo nella se contém. 

Palacio da Presideneia do Estado de Minas (~eraes, em Bello 
Horizonte, aos H de S<'!Pmhro de 191;;. 

DELFDI !MoREIRA ll.\ CosTA Hummo. 

llaul Sou·rf'S dl' Mourn. 
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Sellada e publicada nesta Directoria de Viação e Obras 
Publicas, aos 14 dias do mcz de setembro de 19111.-0 director, 
A rthur da c. Guimarães. 

J.,J<:l N. lí60-m~ 14 DE SETEMBRO DE 1915 

Anc1oriza o g-overno a cont.ractar com o cidadão lzídoro Honorio 
Jloin, ou eni]Wesa que org-anizar, a constJ'ncção de estradas pai'tl 
autornow~is nos municípios de S. Antonio do Maehado, Parrt-
gnassil, Campcslrr. r. oul.rM do snl dP. 1\'linas. 

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

Art. 1.° Fica o governo do Estado auctorizado a contra-. 
ctar com o sr. Izidoro Honorio Doin, ou empresa que organi-
zar, a construeçiio de estradas para automoveis, destinadas ao 
transporte de passageiro!! e mercadorias nos munkipios de S. 
Antonio do Madwdo, !'araguassú e Campestre, com ligação a 
Poços de Caldas e Pontalcle, pa>sando por Bolelhos c d'ahi um 
ramal a Monte Christo, munieipio de Muzamhinho, de Tres Co-
rações a Santa Hita do Sapucahy e Volta Grande, extendendo-
se a Pouso Al··gre, Estiva, Carnlmhy, Jaguary, c Santa Hila da 
Extrema, até a estação de Vargern, com ramaes de Poços de 
Caldas a Cal•o Verde e Je l'edra f ;rande a Alfenas, podendo li-
gar S. Gomialo do Sapucally a l\Jaclmdiuho mediante os seguin-
tes favores : , 

o) privilegio por trinta ·(30) annos; 
b) sulJvcuçiio de doi.s contos de réis (2:000UOOO) por kilo-

metro de estrada constrtuda ; 
c) outros favores constantes. da legislação vigente em fa-

vor de empresas dessa natureza. 
Art. 2. o A sub,·ençüo sei'á paga por src.1ões de vinte e cin-

co (2!j) kilometros, pelo menos, de estl'Jda eomtruida, uma vez 
que seja a estrada acceita pelo fiscal do governo e cnlr<!g\le ao 
trafego regular de automoveis da empresa. · 

Paragrapho uni co. Si a subvenção for superior a c'incoen-
ta contos de réis (liO:OOOSOOO), scrú paga por prestações aJ,nn-
aes, de modJ que cada prcstaçiio nflo exceda daquella q4antia. 

Art. 3,• No conl.I'acto que si fizer com o concessionario ou 
rmprP-sa serão estipuladas clausulas garantidoras dos direitos e 
interesses do Estado e de t"lrceiros. 

Art. 4, 0 Esta lei fntrarú em vigor desde a data de sua pu-
blicação. 

Art. 15.• Revogam-se as disposições em contrario. 
l\Iando, portanto, a todas as auctoridades a qu~m o conhe-

cimento e execução da referida lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir tiío inteiramente como nelle se cont(~m. 
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Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas t ~craes, 
em Bello Horizonte, aos 14 dias do mez de setembro de 1 \IHi. 

DELFIM l\lommtA JJA Co~TA Hummo. 

lloul Suart•s ·de Moura. 

Sellada e publicada nesta Directoria de Viação e Obeas Pu-
blicas, aos 14 dias do mez de setembro de l!llli.- o· •lirector 
Artlwr tia C. l;uimart7P..~. 

LEI N. 661 -DE 14 DE SETEMBRO DE 1Yl5 

Institue o sello especial denominado taxa de viação; dispõe sobre 
o modo por que deve ser arrecadado esse imposto c sohrc a sua 
applicação e cont.Pm outra~ disposiçõ~s sobre as estradas de 
rodagem,~especiatmcntc para antomovcis. 

O povo do Estado de llliuas Geraes, por seus representan-
tes; decretou c eu, em seu nome, :;ancciono a segu!nte lei : 

At·t. 1. ° Ficam instituídos os sei! os especiae~ denominados 
taxa de viaçiío, a qual recahirú sobre to1l•JS os impostos esta-
ll<>aes em vigor. proporeionalmente ú sua ce:.tesima parte, não 
sendo, porém, inferior a cem réis. 

Art. 2. 0 O producto da taxa referida no artigo anterior 
será applicado no desenvolvimento das cstrallas de rodagem, 
principalmente em auxílios ús comtruc~ües das estradas para 
automoveis que directamente hencfidcm a exportação c impor-
tação dos municípios. 

Paragraplw unico. Para a fiel c r1gorosa ohservancia do dis-
posto neste artigo, .se fará eseriptu ração em li nos _e.speciaes, do 
pr•oducto c da applicat:iío da taxa, dcYendo, no fim de cada 
exercicw financCJro a Secretaria ,las Finanças enviar ú da AgTi-
cultura, lndusti·ia, Terr·as, Viat;;iío c ( lbr<~s Publicas a dcmonslra-
ç<io do saldo existente c das despesas cffccluadas. 

Art. 3.• Os auxílios a construeções llc estradas de roda-
gem para aulomüveis niío cxcedcrf10 de dois contos de 1·úis, 
(2:0UU$000), por kilometro e só seriío pagos por trechos de vinte 
kilornelros de estrada em trafego regular. 

Paragrapho unico. Não scriío subvencionadas as e6tradas 
para automoveis cujo percurso fôr menor de vinte kilometros. 

Art. 4. 0 Nos priYilegios concedidos a particulares ou em-
presas, para construcçãu, t:so e goso de estradas de rodagem 
para automoveis os êfUaes comprehenderão apenas privilegios 
de trafego, serão observadas as seguintes disposiçües : 

a) O privilegio não exceder·{t de vinte e cinco armos; 
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b) O concessionario, dentro de um anno contado da data 
da concessllo, apresentará ;, Secretaria da Agricultura, Indus-
tria, Terras, Viação e Uhr·as l'uiJltca;;, os JH'oje<:tos e estudos de-
finitivos da estrada, organizados de accordo com o seguinte : 

1. 0 Planta geral da estrada na escala de 1:4000, em que 
serão indicados os raios de curva e a configuraç<lo do terreno 
por curvas de uivei espaçadas de J metros, hem C(,mo uma zona 
de cincocnta melros, pelo menos, ele cada lado; o,; campos, mal-
tas, terrenos pedregoscs c, sempre que ft•r possível, as divisas 
das propriedades particulares; 

2. 0 perfil longitudinal na escala de 4:4(i00, para as distan-
cias das projecções horizontaes ; 

3. 0 projecto das principaes obras de arte a construir, na 
escala de 1 :':!000; 

4.0 perfil transversal, typo da estrada, inJicando a parte a 
macadamizar, os ac:oslamentos c as valetas; 

lj. 0 orçamentos das escavaçcies, das obras de arte e de ma-
cadamização do lcit,, ; 

c) todos os planos serão ac:ompanhados de cadernetas de 
campo, devidamente authcnticadas ; 

d) as curvas ler;lo raio mínimo de cincocnla melros, que 
poderá ser reduzido exc:epcionalmenle a trinta metros nas re-
giões montanhosas. As que forem reversas ser<lo separadas 
por alinhamentos rec:tos de !lcz (10) metros de extensfw pelo 
menos; 

e) as rampas, ser•ão, no maximo, de 8 °/o; 
f) obrigação do concessionario de eonstruir passagens su-

periores, inreriores ou de nível em todos os pontos em que o 
traçado da estrada cortar as vias existentes; 

g) obrigaçl\o do concessionario de manter em perfeito es-
tado de eonservação não só a estrada e suas dependencias,. <·.omo 
o material de transporte, de maneira a poderem preeueher 
todas as condições de regularidade e segurança no serviço de 
transporte ; 

h) obrigação do concessionario de submellet• ú opprovoç<io 
do governo as tabellas dos preços de transporte de motlo que of-
fereça vantagem sobre os dos meios orditwl'ios de conchu:ção no 
tempo em que forem organizadas as mesmas ta!Jellas que serfio 
revistas, pelo menos, de tr·es em lreo annos; 

i.) gosarão de uma t·educ.,<lo de UO "/o os transportes de an-
doridades e forças policiaes em diligencias; dos colonos e immi-
gr·antcs, das sementt•s e plantas e dos instrumentos agrícolas 
envhdos pelo governo estadoal ; 

j1 os serviços de cc,nslrucção da estrada cleveriío ser ini-
dados dentro de Ires mezes a contar da data em que forem 
npproYados os projectos e estudos definitivos, cleYendo ser con-
··lnidoP por· sec·ções de vinte kilomelros no prazo qne o governo 
··slipnlat•; 
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k) a estrada terá uma largura mlnima de tres metros. 
Art. ü. o O concessionario deverá offerecer garantias de 

permanencia do trafego da estrada no mínimo por cinco annos. 
Art. 6. 0 Si os auxiliares das subvenções kilomAtricas rela-

tivas a cada estrada forem superiores a cincoenta contos de réis, 
serão pagos por prestações annuaes, de modo que cada prestação 
não exceda daquella quantia. 

Art. 7. 0 Hevogam-se as disposições em contrario. 
Mando, portanto, a todas as anctoridades a quem o conhe-

cimento e execução desta lei tenham de pertencer que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nella se contém. 

Pa\acio da Presiclencia do Estado de lllinas Geraes, em Bello 
HorizoniP, aos .Jil. de setembro de 191ü. 

DELFIM MoREIRA nA CosTA Rmr.mo. 

Raul Soares de Moura. 

Sei\ a da e publ icacla nesta Directoria de Viação e O!Jras Pu-
blicas, aos 1\ cie >elembr·o ele 19Hi. -·O clirector, A1·thur da 
Costa t;u.imanles. 

J..;EI N. fi62-DE lú DE SE'I'EMRRO DE 1915 

gstabelece as divisas entre os municipios de Monte Alegre e It.u.vu-
• taha (Platina) 

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
te~, deerctou, e eu, em sen nome, sanc:c:ionn a seguinte lei ; 

Art. 1. 0 As divisas entre os munieipios de ~lonle AlegrG 
ltuyn~aha (Platina) Mo as seguintes :-A partir elo Hío Parana-
hyba, abaixo dn fóz dtJ ribeirão "Pirapetinga,, segnmn as divi-
sas pela linha divisoria das aguas do Paranahyba e Pirapelin-
ga até a serra dos Pilões ou do Bahú, que alcança a linha da 
divis:l.o das nguas do Tijuco e do Paranahyba, ficando toda a 
bacia do Pirapetingo e suas vertentes pertencendo ao municí-
pio de Monte Alegre. Da serra seguem as divisas pelo divisor 
das aguas do rio Paranahy!Ja e Tijuco até encontrar o espigão 
que divide as aguas ~o Corrego do Burity Comprido das do 
corrego do Campo L1mpo, vertendo este ao corrPgo Fundo e 
<iepoi~ pelo divisor das aguas do mesmo Bnrity Comprido e 
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do Corrego Fundo at!• o Tijuen, por !mixo da fúz do Corrego 
Fundo. 

Art. 2. 0 Hevogam-se as disposições em contrario. 
Mando, por·Lanto, a todas as aucLoridadcs a quem o conheci-

mento e execução da presente lei pertencerem, que a cumpram 
e façam <'Umprir tão inLciramcuLe como nclla se eontérn. 

O Secr·etario de Estado dos ;\'egocio~ do Jnter·ior a faça nu-
primir· publi"ar e correr. 

Dada no palacio da Presideucia do Estado de }fiuas r:emes, 
em Jlelln Horizonte, aos 16 dias do mez de setPmhro 1lc 101!). 

DELFIM l\foREIHA llA CosTA nummo. 

A maico FerreiJ'a J.npr!s. 

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado 
de Minas Geraes, aos 16 dias do mez de setembro de 19W.- O 
1lirec.tor, FTancisco tle Assis das Cho!JaS l!esPnile. 

T .. F.I N. ú63- DF; 18 DF; SF,'I'F,JITBRO DF, 1915 

A.tera ~ di1·iMo judieia1·ia do Estado r rontéw outras 
disposit;.t,p:;; 

O povo do Est.:ulo dr, Minas Gr-raeR, por seus re-
prr:sPntanl r~:;, dt>er<~lou, e eu, em SI'U nonw, Ralteeio-
JW a S<~guint.n ]oi: · 

ArL. '1." Fieam reslahdecida.s as comarcas 
Cl'l'ailas pr,h lei n. 11, d<~ 1::1 <l<l IIOvemln·o do 1.H!H, 
e exeln i<l<l" ila Lahnlla A da dn u. :11ti, 1k 1 !I 1lc s~~
f.l'lllhi'O de 1!J08. 

Art.. 2. 0 As comarcas ainda não SUJlJH'imidas,·se-
gundo a disposição do :u't. 6.0 da dita lei, cout.i-
nwun d. suhsistir isentns da condição dP- suppres· 
silo, qu:11Hlo vagnrem. 

Art. a. o A insta Jlaeiio dos termos e comnrcas 
rrcada~ ou reslaiJI'If'<~id;·,s JHll' nsl.a l1•.i fi<•.a. dcJWn-
dendo de verba incluida na lei do orçamento para 
e:;se fin1. 
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Paragrapho 1. o A installação das comarcas a 
que se referem os arts. 1. o e 2. o desta lei só se tor· 
nará effecth a quando a renda da collectoria esta· 
doai, na sécic c nos termos annexos, attingir, nos 
Ires ultiwos exercícios financiros á média de ..... 
1·0 :000$000. 

Paragt apho 2. o A installação dos termos só po· 
llerú realizar-se verificando-se os seguintes requisi· 
tos: 

1. 0-Qualificação de 1õ0 jurados; 
2. 0--Prn,Jio destinado a audicncias c sessões 

do l ri huu;d do .i ury; 
;\." Predio d()slinado á prisão publica, com as 

IH'('.l~ssarias divisões, comlições hygicnicas c para 
•Juartel do destacamento policial. 

,j~. 0--,.-Henda annual excedente dé 25:000$000, 
\'l~rificada pela at'l'C<~adação feita pela collectoria 
(•,;la doai do município nos tres ultimos exercícios. 

Art. 4. o Ficam creadas as comarcas de Poços 
de Caldas e Aymorés que terá sua séde no termo 
1lr•slc nome, e approvado o dec. n. 4.304, de 19 de 
janeiro de HH5, que continuará em vigor até a exe 
l'U~.:in desta lei na parte relativa áquella comarca. 

Paragrapho unico. As comarcas restabeleci das 
· ;1rl. I. o'1, I' as creadas neste artigo são classifica.· 

1I<1S dt• p!'i:1Jcira entrant:ia. (Lei n. 37õ, de 1903, 
art. Ji .• o, patagrapho 3. 0 ) • 

Art. 5." Ficam elevados a lermo pertencente ás 
l'Outarcas em frente designadas, com suas actuaes 
divisas, os seguintes municipios: 

1-Bom Despacho (Comarca de Santo Antonio 
do Monte). 

2-Hotelhos (Comarca de Poços de Caldas). 
il-Campestrc (Comarca de Caldas). 
lt~Caraeol (Comarca de Caldas) . 
ü-Guarará (Comarca de Mar de Hespanha). 
6-Guaxupé (Comarca de Muzambinho). 
7-Fortalezu (CoHwrca úe Salinas). 
g. ·Pn·apuu \Comarca de Cutvt:lh.: . 
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H Po~·os de Caldas (Comarca de Poços de Cal· 
das). 

1 0-S. João Evangelista (Comarca do Peça· 
nha). 

11-Villa Brasília( Comarca de São Francis· 
COJ. 

12 -lneonfidcncia (Comarca de Montes Cla· 
rns). 

J3--.Tcquitinhonha (Comarca de Arassuahy). 
H-Mereês (Comarca de Barbacena). 
lo~~Pacaguassu' (Comarca de Santo Antonio 

fio :Machado) . 
16--Villa Braz (Itajubá). 
17-Perlra Branca (Comarca de Santa Rita do 

Sapucahy). 
18-Rio Casca (Comarca de Ponte Nova). 
19-Passa Quatro (Comarca de Pouso Alto). 
:.!O-Passatempo (Comarca de Oliveira). 
21-~João Pinheiro (Comarca de Paracatu'). 
22--S. Manoel (Comarca de Muriahé) . 
23-Divinopolis (Comarca de Itapecerica). 
21-S. Gothardo (Comarca de Carmo do Para· 

nahyba). 
25-Aguas Virtuosas (Comarca da Campanha). 
26--Capellinha (Comarca de Minas Novas). 
27--Caxambu' (Comarca de Baependy). 
28 ---Claudio (Comarca de Oliveira). 
:w -Vifla Nepomuceno (comarca de J,avras). 
ao -- Villa Platina, dcnominai'-SC-á Huyutu-

ba ( eomarca do Prata) . 
31 - Conquista (comarca de Sacramento) . 
32 - Villa de Cambuquira (comarca de 

Campanha). · 
33 - Villa l)erdões (comarca de Lavras). 

· 34 - J acutinga (comarca de Ouro Fino) . 
3fS - Sylvestre Ferraz (comarca de Chris-

tina). 
36 - Villa Nova de Resende (comarca de 

Passos). 



37 - Guarany (comarca· do Pomba). 
38 - Santa Rita da Extrema, que denomi·· 

nar-se-á Extrema (comarca de Jaguary). 
39 -De Aymorés, séde Aymorés, com as se-

guintes divisas: 
A partir da margem direita do Hio nue,~, 

onde termina o espigão que separa os Estado~ 1k 
Minas e do Espírito Santo, por este espigií.o até 
o divisor das aguas entre S. Manoel e· Capim, por 
este divisor até o rio Manhuassu', subindo por 
este rio até o divisor· das aguas do Bueno c pa-
dre Angelo, por este divisor até ás nascentes tio 
Sant'Anna ( affluente do Rio Doce), pela vertente 
esquerda do Onça· (tambem affluente do Rio 
Doce), até o Hio Doce, e em linha recta e em se-
guimento até á Serra dos Aymorés, por esta ate 
o Hio ·Doce e por este até o ponto de partida. 

· 1-0 - De Santo ·Antonio do Rio .To sé Pedro, 
eom as divisas dos districtos de que se compõe. 

4-1 - De S. Manoel do Mutum, sé de Mutmn, 
emn as seguintes divisas: 

A começai· da scrm dos Portões (no divisor tlas 
aguas de S. Manoel c rlo Capim), por e:;te divisnz· 
até os limites com o Estado do Espirilo Santo, 
Jlor estes limites até ás divisas das aguas de S. 
Domingos c S. Manoel. scguiwlo pelas divisas 
elos districtos de S. Sebastião do Occidcnte e do 
,\luturn, até o ponto de partida. 

Art.. 6." OR tormos de Ayrnorés, S. 1\fauod 
do Mutum, ficam pnrtr.ncr,ndo ;i eomarca rln Ay-
mnrés c o de S. Antonio flo Rio .José Pedro. ít do 
.:\lanhuassu'. · 

Art. 7.n As divisas dos termos existentes, são 
ns mesmas dos municipios que os constituem. ' 

.. Art. 8. · Ficam creados os seguintes distri 
ctos: · · · 

Paragl'aplw 1: No termo tle Ayrnorés: / 
1 - De Aymorés (Natividade), com as sclf1 

tcs divisas: 
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A partir rlo Rio Doce e pelos limites do Es-
tado do Espirilo Santo, até o divisor de aguas do 
f:apim c Travessão, por este divisor e pela ver-
tenl<~ eS<]lH'rda da valla da Conceição, até o ritl 
Capinr, pdo eonego das Bellas, até o divisor d~ 
aguas do C:tpim e do Bugrc, por este divisor at(l 

_o Manhuassu', por este rio até o Doce e ponto tk 
partida. 

2 - De S. Benedicto, com as seguintes di·· 
visas: 

A eonw<.:ar no rio Manhuassu', no ponto <'lll 
quP vai l<•r o divisor 1las aguas deste eom o Ca-
pilll. suhin1lo o Manhuassu' at1\ o liniÍI.Il 1lo tlll'lll'l 
de Santo Anlmtio rlo .Tosó Pedm, por r•stn lirnitP 
ai.(\ ;r os do Lermo rlc S. Manoel do Muturn c por 
Plle até o divisor de aguas do Capim c Manlmas-
su ', e por este divisor até o ponto de partida. 

0 - De Penha do Capim, com a·s seguinks 
divisas: 

A partir do limite com o termo de S. Ma nod 
rlo Mutum, na serra do Hodrigues, e eomprehen-
dendo todas as vertentes do Capimzinho, pelo di-
visor de aguas do ribeirão drnominado "Val\a", 
n té á serra. que separa as agnai'l desse ribeirã.o 
da•s do Capim Grande. atravessando em n•cta at•~ 
o Jimitr rom o Estado do E?.pirito Santo ,~ dcthi por 
drantr <·nn frontanclo eom o mesmo Ei'ltado, eorn 
os dii'itriclos da sérlP r de S. Berwd i c to e com o ler-
mo rlc S. 1\fanoel <lo Mutmn, até o ponto dt> par·· 
tirla . 

../' .1. ---nc S. Sebastião do Alto Capitll. eom :i"' í seguintes divisas: 
., Ao norte, o Jisll'iclo lia Pehha Jo Cavim; a 

MsLe, o Estado do Espírito Santo; ao sul c ao 
o~~ te, com o termo de S. Manoel do Mutum. 
\ o - De ReRplendor. eonfinanllo com os dis· 

lríçtos de Aynwn\s (~aÚvidade) ~~ S. 'lkuedieto. 
e e'Qnt os tennos de Santo Antonio do José Pedro 
e do\ C1!'atiu:;a, eunt'orme o::> limitt::.> eOBt>lJ.ntt·-, 
dt-sta\d. 

\ 



Paragrapho 2.0 No Lermo de S. ~aiioel do 
Mutum: 

J -- Do Mutum, com as seguint~s divisas: · 
Ao norte, pelo divisor de aguas do Capim e S .. 

Manoel, até encontrar o divisor de aguas do Ma-
nhuassu' e S. Manoel, por este divisor até á Bar-
ra do S. Manoel com o José Pedro, por este divi-
sor acima até o divisor das aguas da Santa Eliza 
e corrcgo do Corá, e por este e pelas serras da 
'Floresta, Barnabé e Cobrador, comprehendend?· 
toda a vertente do Mutum, pelo divisor do Mutum 
c Mutumziuho, passando pela Pedra elo Boi, pela 
serra c pelo divisor das aguas do Monte Sinai e 
do S. Sebastião do Occidente, até S. Manoel, no 
Jogar denominado Cachoeirão. atrave!'<sando o S. 
ManoPI, e pelo divisor· de aguas do Faria, e co~·
rego do Hodrigues, até o ponto de partida. 

2 - - De S. Scba stião do Occidente, com as 
seguintes divisas: 

Ao norte, o districto do 1\Iutmn; a léste, o de 
Bom Jardim; ao oéste, o de S. Domingos do Cha-
lct, do qnal é separado pelas serras do Indayá ·C 
Mutumzinho. 

3 --- De Born Jardim: com as seg·uintes divi-
sas: 

Ao norte, com o districto do Mutum; a lés•tc, 
com o termo de Aymorés; ao sul, com o Estado do 
Espírito Santo, até o divisor das agua!ót do Hu-
maytá e S. Manoel, pela srrra da Pirraça, n 
:rtrawssando o S. Mano e I, Jta Cachoeira Bonita, 
sr~uindo em recta atô á Pf'tll'a tlo Boi. nos limites 
tio tlisfrirto do Mutum. · · 

Paragrapho 3.0 No fel'lllO de SaJifo Antonio dQ 
Tiin José Pedro: 

1 - · Sanlo Antonio do Rio José Porlro. 
:! S .. lo~é da Ponlf~ Nova. 
:1 · Prt·~.J<.t!:t~,tfl dU tf~~J.-~ P~t.iJ{J·v. ......) .... 

4 - Púr t~raw~. 
t; - Sant' Anna do José Pf'rlr·o. . .. 

L.- 3 
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. 6- S. Domingos do Rio José Pedro (Chalet) 
cem as divisas actuaes, salvo as IQOdificações con-
stantes desta lei. 

Paragrapho 4.0 No ternlo' de Santa Luzia do 
Rio das Velhas. o districto de V espasiano, co.m as 
seguíntes divisas: da Barra do corrego Sujo, ~o 
Ribeirão da Matta, segue a linha divisoria pelo 
mesmo corrego até o poütilhão da estrada' de auto-
móveis, seguindo d'ahi p·ela referida estrada até 
·encontrar as divisas de Venda Nova, com o distri-
Cio rla Cidade de Santa Luzia e por estas divisas ate 
'ás de V era Cruz com o distl'icto de Pedro Leopoldc·, 
descendo d'ahi pelo Ribeirão do Matuto até á SUcl 
barra no Ribeirão 'da Matta, e por este abaixo' :w 
ponio de partida. 

Paragrapho o.0 No termo de Jequitinhonha, o 
. distric~o de Pedra Grande. cujas divisas serão esta-
belecidas {)elo Congresso, precedendo informação 
da Camara M.unicipal, e no de Barbacena, o de 
Ilhéos, cujas divisa:s serão determinadas· do mesmo 
modo. 

Paragrapho 6. 0 No termo de Extrema: 
De, Palmeiras, com as seguintes divisas; 
A partir da barra do ribeirão de Antonio Ber-

nardo, no rio Jaguary, segue pelo mesmo ribeirão 
até ~ua cabeceira, proxima á fazenda de João da 
(:unha, deste ponto em linha recta ao espigão no 
ponto mai~ proximo á fazenda dJ Francisco Men-
des,: e, seguindo pelo espigão ao alto da serra de 
Anhumas, no ponto determinado Pico de Baixo, 
tl'ahi pela rcfericla. serra até o ponto da divisa com 

, ü distri~l.o rlc Bragança, Estado de S. Paulo;. <leste 
ponfo pela rlivisa com o referido districto até a bar-
ra do ribeirão denominado Extrema. no rio Ja-
guary, seguindo pelo mesmo ribeirão até a sua ca-
beceira, d'ahi á serr?J. denominada Lôpo; deste pelo 
alto da serra até frontcàr o primeiro braço da 
cabeceira do ribeirão denominado Guarayuva, de~
cendo pelo mesmo ao rio J aguary c deste pontQ ao 
de partida. 
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Paragrapho 7.0 De Poucà Massa no tetmo de 
Paraguassú, com os. seguintes limite~: · 

Co.meça na barra do riacho Ouvidor com o rio 
Sapuca)1y · e pelo Ouvidor acima até o cór-
rego Portão de Chave e subindo por este 
até cncontl'ar o correg.o da Olaria, sUbindo 
por este até a stia cabeceira, d'ahi pela 
estrada do Machado até o ribeirão Pont~ Alta 
e ~ubindo _por êste até á ~arta do corr{lgo Papa~ 
gaw. e submdo por este. ate a sua cabeceii·a; d'ahi 
em lmha rec~a. a cabecemi. do corrego Mampàtra d 
por. este ~baiXo até o riacho Ouvidor e por este 
abaixo. ate a barra do cortego Andtequicé e por 
este aCimà a~é a sua cabeceira, d'ahi ao riacho Dou-
rado, e por es,te abaixo até o rio Sapucahy, e por 
este abaixo ate a barra do. quvidor, não se compte-
hendendo dentro destas diVIsas à fazenda da taae 
pertencente a d. Maria Luiza de Salles e outros~~ 
qu~ faz parte do districto de Alfénas. 
. Art. 9.ó Fiéa. dividido em dois o <Íistricto de 
paz do termo da Capitál, sendo as súas divisàs, 
as mesmas. das actuaês · 'circümscripÇões policiáes 
( f.a e 2." delegácias} . 

_ Art. ~O. :Pica extincto o districto,· de paz de 
Sa9 Francisco do Verznelho, no municipio ae Ca-
ratmga, e pertencendo o seu territorió aos disiricto$ 
de Bom_ .Jesus do Galho e Ver.melbo Novo; ás divi-
sas serao traçadas pela Camara Municipal. com as 
suhmetterá á approvação do \!ongresso. ' · 

. Art. _11_. Constituem districtos de paz, com as 
'Jrtl:st;rtas diVISas, os administrativos creadós pelá lei 
n. b56, de 30 de agosto de 1911. 
. A_rt. 12. Fica iransferida para a povoação de 

Franc!sco Sallcs, a séde do districto judiciRdo fr0 
R.osapo, termo ,de Lavras;, para Gamelleira. a d,, 
di.stncto do BreJo dos Martyres, município d2 noa 
VIsta do 'tremedal; e para Espera F.eliz a do dis-
~!~o. de S~o Sebastião da Barra, mu'nicipio de 
,.~ràngola. · 
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Art. 13. As divisas entre os districtos de Pains 
e Pimenta, nos termos de Formiga e Pimnby. para 
()S effeitos judiciarios, serão as mesmas actuae3 
com as seguintes alterações : 

Partindo da Cruz d:if. Alm11s ( anti~N limite) no 
nspigão mestre, em rumo á cabeceírà do ribeirão 
da Matta NoYa, e por es~e ahai :w até o rf)P-irãu dos 
Pa~os e por e:;!e abaixo tl.t4 o ;·•o São i~l'!lllcisco. . 

As divisas entre os termos de Bambuby e Formt-
g~. para os mesmos effPito·', ser-fé.:; as mesmas ado-
ptadas pela lei n. 31\.J, de 16 de setembro de 1901. 

Art. 14. As divisas entre os districtos de São 
Luiz e São João do 1\fanhuassú, serão as seguinte<.;: 
partindo da linha divisor.ia entre os municípios de: 
Manhuassú e Santa Luzia do Carangola, segue pela 
serra que divide as aguas do ribeirão São Luiz das 
do Manhuassú, por aguas vertentes, e d'ahi pelo 
divisor das aguas dos Pontões dos da Gamelleira: 
até á barra dos Pontões. seguindo pela margem es-
querda do ribeirão Gamelleira até encontrar a di-
visa do districto da cidade de 1\lanhuassú com a de 
São Luiz, mantidas as antigas divisas entre os dis-
trictos da cidade, Santa Margarida e o actual dis-
tricto de São João. 

Art. H:i. As divisas dos districtos de Lumina-
rias e de Carrancas no município rle Lavras são as 
seguintes: 

Divisas do districto de Carrancas: 
ConH'ÇillHlo na confhwncia do corrego dos Car· 

nciros con o ribeirão das Pitangueiras, seguem por 
este ribcir • até ao rio Ayuruoca, por este abaixo 
até o ribei (l de S. João; por este ribeirão até as 
antigas dh .as de Carranca~ com o districto de S. 
Antonio da 'ontr Nova. sPguindo por estas até opa· 
rPdão da :-kt"ra de Carranca~ continua por este pa-
redão á direita e serra até o rio Ca:pivary, pouco aci 
ma da estação Paulo FreitM: sf'guinrlo pelo rio Ca-
pivary até o ribeirão de J aguary que a divisa acom· 
panhaní. em s11hi!la nté a nase('tl!e dcsta,em linha re 
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cta, á serra do .Mimlurim e pelo alto desta até 0 ·.::or 
rego dos Cfl.rneiros e por este corrego abaixo até 
su:. confluencia com o ribeirão das Pitangu•)ira<.; 
onde começou esta divisa. 

Art. 16. As divisas do dis' 1icto de Lumina.l'ias 
::ão as seguintes: , 

Da serra do Mindurim á nascente do ribeirão de 
Jaguary e por este abaixo até a sua confluencia com 
o I'Ío Capivil.ry, por este rio abaixo até a conflueu· 
c i~ do corrego do Matto bem Pau; por este corrego 
ate sua nascente na ponta da serra da Fortale~a ~ 
por esta serra até a sua extrrmidade opposta · desta. 
cxtremidad·,~ em linha recta i s8rra d::l. Pedra' ]lran-
ca c po: esia até a sua extremidade; d.:ste ponto d:1 
e:x.lrem1dade a confluencia do ribeirão da Vargem 
Grande com o Pirapetinga e deste a confluencia com 
o rio Cervo; deste. ultimo ponto seguindo as divisas 
antigas do !listricto, eomprehendendo as fazendas 
constantes da lei n. 3.170. de 18 de outubro de 1883 

' ' <1.rt 2.0 paragrapho 2. o, ainda não revogad·a por ne-
nhum acto do Poder Legislativo. 

Art. 17. Fica transferido para o termo de Di· 
vinopolis o districto de paz de Santo Antonio dos 
Campos pertencente actualmente ao termo de Ita-
prw•rica. 

Art. 18. O termo de Agnas Virtuosas compre-
hcnde o município da Conceição do Rio Verde e o 
rlc CambuqtJira, emquanto não fôr installado o ter 
rno deste ultimo município. 

~ rt. HL A installaçã.o dos termos de ql.le se 
rompoPm n romnrca flp Aymorfls e o de Santo An-
lonio rio Hin Jos(~ PPrlrn in(lrpPnde do requisito exi 
~ido no art. 3. o. 

Art. 20. Ficam f'i(wadas a cidades as Villas 
rl.P r.uaxupr\ Poros r]p {;aJrlns, Pirapora, Guarane-
f;l.a, Jh~yulnhn, Divin~polis .. Aguas Virtuosas, Ca-
x.lmlm. Jlnqna . .Taf'utmga, nro Cni-W:J (' {;ampos Ge 
l"iH'S. 
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Art. 2i. SP-rão aproveitados no provimento 
ua.s comarcas restabelecidas os juizes de direito em 
disponibilidade com vencimentos; os que não accei 
tarem a comarca que lhes fôr designada, ficarão 
an1Isos, sem direito a vencimentos. · · 

Art. 22. Computarse·á na antiguidade dos jui 
zc3 de direito em disponibilidade, em virtude de. 
sentença do Tribunal de Remoções, todo o tempo de 
interrupção do exercício por não lhes ter sido de· 
signada cmparea. 

Art. 2:1. A dispo('lição do art. 167, lettra c~ da· 
ki 37ü, de 1 !)03, é extensiva aos juizes de direito 
avtilsos que forem nome;ulos para o cargo de Chefe 
de Policia, Procurador Geral ou sub-procurador, 
eomputando·se-lhef' na respectiva antiguidade todo 
0 terqpo de exercício de qualguer desses cargos. 

Art. 24. Fica creaao na comarca de Uberaba 
o officio privativo de tabellião do registro geral, 
desçl~ que se dê vaga do respectivo serventuario e· 
respaitaflos os provimentos actuaes na fórma do 
art. 4.o, da lei n. 18, de 1891. (Disposições transi· 
I • ) .onas . 

Art. 2t>. Ficam restabelecidas as disposições 
d:1 iei n. 292, de 17 de agosto de 1900, relativas ao 
officio de eserivão privativo dos processos e execu· 
cões criminaes. 
· Paragrapho unico. Esses escrivães servirão pri 
vaLivamente nos processos das acções executivas do 
F.stado ou do município. 

Art. 26. São aptos para serem jurados o!' ci· 
datli":. ~ que :reunem os seguintes requisitos: 

1 . " Ter as qualidades de eleitor. 
2. o Ter a renda annual de sei centos mil réis 

provenientes de bens immoveis, f.'mprego, imlustria 
uu profissão. 

Paragrapho unico. Não poderão ser alistados 
os cidadãos excP.ptuados no art. 60 da lei n. 375, de 
1903. ; 

Art. 2i, O conselho de jurados será composto 
d~ 24 jurados sorteados dentre os alistados e o de 
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scnt~nça d;e. seis d~ntre aquelles; a installa ão da 
sessao venficar-se·a estando presentes 18 j~rados· 
cada uma das partes, durante o sorteio do conselh~ 
de ~entença, poderá recusar até seis jurados se 
mot.JVar as recusações. m 
i .. A~. 28. Serão julgados pelo juiz municipal a~ 
nfJ acçoes de posturas, d(~ termos de h~ut viver (' d • 
,<;e~~uança a!' contravenções e os crimes cou;m~ns(~ 
cu~a._pena nao exceda, no maximo, de seis mezes rl~ 
pnsa.o cellular, com multa ou sem ella. . . 

Paragrapho unico. De suas decisões poderão as 
partes appeHar para o juiz de direito da comarca. 

Art. 29. Inclue-se nas attribuições do adjuncto 
nos ter~os. nnnexos, não estando presente o rom~ 
tor da JUStiça, a de dar denuncia. p 
, ~rt ·. 30 ·.Os j}li~es de direito, na priineirâ quin 
r.en~ de Janetro vmdouro, farão nova qualifica ão 
1r~ _Jurados de accordo com as disposições de~ta 
do. Art. 31 Revogam-se as disposições em contra· 

' ]V ... llo, po~tanto, a todas as auct~ridadflS a 
o:I~-·· o conheCimento e execução da presente lei 
r~Iteneerem, .que a cumpram, t~o inteiramente como 
nella se contc:n. 

O Secretario de Estado dos Nego~ios do Jnt . 
a !aça imprimir, publicar e correr. - ,eriOr 

. Dada no Palacio da Presidenêia do Estado de 
.M.mas Geraes, em Bello Horizonte, aos 18 diás cl 
mez de setembro de 1915. · - · . · 0 

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO ' . 
Americo Ferreira Lopes·. 
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Lgl N. 664 - . DE 18 DE SE'l'EMBRO DE 1915 

Orça:a receita e fi. 1... despesa' pat'a o exercício de' 1915 
T }, ' 

I 
O povo do 'Estado .d~ Minas Gilra.es, p()r sm. 

l'n'fH'I~Sf\lll,:wtn·S, llPCI'('IHII, n Pll 1 ~~~~~ St~ll IIOIIH! 1 í':Ll\-
I~I~ÍOll01 H SPg'IJÍIIII' lni: 

·, · · ·. Orçame.nto da receita 

Art. f.o A receita 'do Estado de Minas Ge:ra<. 
para o' exflrcicio de 1916 fica orçada' ein · ... ;. .. 
28. 656 :4.97$317 e se comporá dos s'eguintes ti t: •. 
1ós: · · · · · · t ·' 

Paragrapho 1.0 Renda ordinari.a.: 
a) Impostos: 

' I 

1' • ~j~portaçãü ..... · ... · ....... : '1 o. õoo :OOÔ$ooo 
2 SobrAtaxa do café . . . . . . . . 3·. 220 :000$00!) 
3 1Sello, custa:s judiciarias e 

emolm:n:entos ............ . 
4 Novos e velhos diveitos . , .. 

. õ Transmissão inter-vivos .... 
6 Transmi·ssão causa-mortis .. 
7 Passagens em estr!tda de ' 

t ferro ...... ~ .... ~ . · .. i • •••• 

i: .. 

8 Imposto sobre a exportação 
de ,ouro e diamantes ~ .. ~ ... 

9 Táxa addicional de 10 ojo so:..· 
bre novos e velhos direitos, 
transmissão causa-mortis, 

.pa~sagens em estradas de 
ferro. industrias e profissões 
e 'consumo de bebidas alcoo-
licas e 'transmissão' inter-
vivos 

' " • ' • ' ~ ••••• ~ • t • ' ' • ' 

1 . 000 :000$00(} 
.1 . 000 :000$00lJ 
1.400:000$001. 

9õ0:000$00li 

200 :000$000 

2õ0:000$000 

ü30:000$000 
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10 Taxa de viacão .......... . 
11 Imposto sob.re aguas miue-

raes(sello) ············:· 
12 Renda de feiras de gado ... . 
13 Industrias c profissõüs .... . 
d4 ImiPosto territorial ....... . 
15 Imposto de consumo . de ... 

aguardente, bedidas alcooli.., 
cas, aguas mineraes, artifi- , 
ciaes, e outras taxas de con-

, sumo c os . impostos dc1 :que 
cogita o dec. · n. 1 .. 793, de 
14 de fevereiro de 1.90o .... 
b) Contribuições: 

16 Matriculas, annuidades e 
pensões c.m estabelecimentos • 
officiaes ................ . 

17 Jlenda da Penitenciaria ... . 
18 Renda da ImprcJ1~a Officcial 
19 Quotas de fiscaliza,ç.ão 'por ·. 

parte ele empresas ou m.st1tu- , 
tutos fiscalizado~ ·pelo go-
verno .................... . 

20 Taxa de estatística .... , .. 

300:000$000 

50:000$000 
120:000$000 

1.800:000$000 
1.ooo:OOO$OOO 

. 900 :000$000 

30:000$000 
õ:000$000 

220:000$000 

1,41 :700$000 . 
~00:000$000 

Som ma ... , . · .. : .. '. '.': . . . , 23: 81.6 :700$000 
Paragrapho 2.0 Renda extraordinaria: 
a) Rendas: 

1 Juros de dinheiros em Ban-
cos, dividendo de acções t:1 • 

.iuros de ap·olices f.ederaes do 
Estado ................. . 

2 .. Arrcndain!ento de proprios do 
· Estacl·o, allugucis etc ..... :. 
3 Renda de terrenos diamanti-

.• . ' • l; nos ....................... , 
.4 Juros de emprestimos a C:{. 

mar as Municipaes e ep1pre- · · 
Si.l8 diversas ... , . , .. , , · .. , . 

\ 

., 

400:000$000 

100:000$000 

10:000$000 ,, 

1.4õ0:000$000 
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õ Multas: 
a) Contr:wenções ......... . 
b) Fianç< 1 crimes ....... · .. 

b) Repo «Ões: . 
6 Reposições restituições ... 
7 Ind~mnizaçih · (liquidação· de 

deb1tos de responsavei.s) ... 
8 Cob11ança da divida activa 

., 
·uso :OOO$ooo 

1:000$000 
'. 

60:000$000 

iõ0:000$000 

orça.mentaria ... : ....... ~ . . 418 :797$317 
9 Amorti~açi1o de emprestimos .. 1õ0 :000$000 
1 V . Y e~ da de terras· e proprios · 1 

• 
do Estado e de lotes coloniaes õ0:000$000 

11 Venda de . machinas agrí-
colas, vaccma, sementé, e 

de . ;reproductores ...... . 200 :000$000 
12 Receitas de origens diver-

. SIJ,~,~nclusivé. beneficio das · ' 

,. 

loter1as do Estado e 10 ojo ., 
!lO lxercicio de 1916, do 
nnp' sto que fica cteado so . 
bre os vencimentos e por-
c~ntagens dos funcciona-
rw~ publicos do Estado 
ac~1vos e inactivos, qu; 
P~_rcebem mais de cem mil 
reis por mez, hem como. so 
h.re quaesqucr subsídios, 
fiCa!ldo excluídos desta ta-

_I 

:x;açao os magistrados vita-
hcws · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 1. 'ioo :OQO$ooo 

r , ·~ 4.839:797$317 

Totai. ·· · ···· ~~.6Q6:497$317 

e a' ~~it~; ~;·c~i~h~?verno auc~orizado a receber 
timos do cofre de Ih~~ provementes. de empres-
e de defunctos P. d~r~utaos, do.s bens de ausentes 

· ~ · -' ·-· ,m~ ongens, 
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Pa.ragrapho uni co. Os saldos ou excessos en 
trc o•s recebimentos e as restituições, poderão ser 
rmprcgados em dcspesns !'o Est(lrlo c Rerão kva-
dos a.o balanço do exercício. 

Art. 3.0 Durante 9 mesmo exereicio, fica . o 
governo auctorizado a r-ealizar a cobrança ami-
gavrl ou judicial da divida activa, podendo en~rar 
l'tn arcordo com os deve~ores, transigir ou alliviar 
multas, eliminando do quadro os devedores insol-
vaveis, resguiJ.rdado•s os intere~ses do Estado. 

Art. 4,0 E' fixarla em 4 o lo a taxa de exporta-
<:ão do gado cavallar, muar e suíno, obsetvâhdo:_ 
se quanto ao systcma de ai'recâd~ção · o regula- . 
mPnto approvado pelo dcc. n. · ~1-.400, · de 16 de 
junho de 19HL 

Paragrapho 1 ." A taxa de çxportação sobre o 
gado vaccum, {~ de ~-$000 por cabeça, com excc-
Jl(,'iio das vaceaF\ de eriar, eujo imposto será de 
8~000 por cabeça. . . · 

Paragrapho 2.0 E' de 4· o\o ap,· valorqm o im-
posto de exportação de borracha em bruto, e de 
cascas de madeira, para uso de cortume"s é tiritu~ 
rarias. ·•· · · - · 

Art. iJ.o Fica o governo do' Estado auctoriza-
do a conceder isenção do imposto , de exportação, 
por praz~ não excedente _de dois· ~n'nos, a peque 
nas fabncas de carnes preparadas, ·existentes no 
Estado, ou que nelle venham a ser fundadas. 

Art. 6.0 Os peculios, seguros, premios, o's be· 
neficios pagos· pelas associações de. mutualidade, 
qualquer que seja a sua fórina e fim ficam su-
jl•itos ao imposto de 3 °\ 0

, sejam os b'eneficiarios 
lwrdeiros dos associa~os .ou er,'.r~nhos, expedindo 
o governo as nece.s•sar1as mstrucçoes para a respe'O 
etiva cobrança, que não recahirá sinão sobre a 
irnportancia effectivamente .paga. 

Art. 7.0 E', desde já, prorogado por mais um 
anno o prazo de que trata o dec. n. 2. 673. fie ti 
de novrmbro de 1909, para que os adquirentes ck 
prop.ricdades;,. immoveis inter-vivos, por títulos 
partwulares1 po~sam, effcctu.ar o pagamento do 
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re'spcctivo imJloslo <lc tr;Htstitissão, c os averhdr 
para Os .fiús· do imposto territorial, imlependcntf:_ 
mente da multa de 50$000, !lc que trata o art. 'l:J ' 
da lei n. 271, de 1.o de setemhro de 1899, obsc~~ 
''\·ando-se''1is !lispnsi~·ÕI'S dos arts. 2~ :~ . . t c 5 d

0 citado déerdo e lavrando-se novos cdi!at'~~ firid\) 
o prazo do art. 1.o do mesmo decreto. : 

1 .Art. 8.o Serão: elevadas dn Ponformitladc coin · 
as .altcraçõés. ·que s~ fizerAm na l<'gislarão l'rdr!'dl, 
a mtpot:L:uwta llHixnua !los !lPJHlsifo~ da C::u~.u. 
Economwa e ~~tas agt)llcias uas eoiiPl•lorias, e .. ~. 
taxa, dos respccqvos juros. , 

. . Art.~ !)~o E' fi~ado em 7,5 ofo o imposto (!(; 
exportaçao ?as madeiras, quo serão divididas e'm 
trcs .eategot•tas, tlc accordo com as respcctiv:t::: 
IJUaltdadcs, para os cffeitos do valor commcrci~l, 
que deve SPr · .'nrneionado nas paul as mensacs.! · 
. Art. Hl. O Imposto 'dr I'XJlot·tariio tio zireonio ~c ra cgual· ao 1lo manrrarwz I 

'.' Art.>II Fica r~lur.Í,·l~J ao ~ninimn de seiscentos 
r·t~r~ o hllhctt~ ou frac~·;\o da loteria' do Estado. 
. Art. 1 ~: A lotcri;t do Estado . fica isenta de 

liU:tcsquer :mpostosalém daqucllcs, eom que jtí foi 
taxada d,umntc o J!eriodo do :ictual contrncto. i 

, , , 
1 Art. 13. Os dispositivos referentes á loteria llo 

hstudo, constantes desta lei entrarão em vigor d~s-
de a data da. sua publicaçã~. , 

· Art. H. Picam· mantidas as disposições d~s 
arts. 3, 4,.7; 8, 9, 11, 19 14 ·H> H>· ·17 18 '>'> '>3. c 

I \ t • -_, ' ' . " ' --, _, ' 
I CSf~CC I VOS Jlaragraphos da lei n, ·. 616, de 8 do Cll· tuLw de l!l14. , . 1 
. Art Hi. J~mquanto o Estado não exportar :c:rr· 

!tes congeladas, poderá o Poder Executivo reduzi; o 1111.Jl~>sto. 1!e exportação do' gado de talho destinado :~. 1 
ngo.rtficn.; d~ fcíra do Esta1lo~ e, findo o prazo tlo 

<.·mtracto H oracJo Lemos, rcscintlil-o, immediatamçn· 
:~i..,.(~ r~noval·o com quem mair!ro~. vantagens offe:l'e-

: . : · ~ rt.. 1 ~ · ~·'i c a .1!. I~rcsidc.nte !lo Estado· auetQl'i~ 
í'•ltln ·~ •lfllllllliit' o nnposto !In expottn~;ão <(Ue itiei· 
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de sobre os artefactos da nova imh~s,tria 
1
dc estam· 

pariu. de mwlo que possam concorrer com as congc-
nercs estabelecidas em outros Estados. . 

Art. 17. Fica redm:ido a 3 o lo o. imposto de 
tmn~1~1i~~ão - f;(lltsa-morlis l'nlrc conJugcs. 

C,\Pl'l'ULO II 

,- AI'. 18. Durante o' exercício de HHG fica () 
P're~illc~ltc do Estado auctorizado a .despender a 
quantia de 28. GoG :1n7~:H 7 pelas trcs. Secretarias 
ân Est:ulo. com os serviços especificados nos se· 
g1 dntes, Il:u-c1g:·aphos: 

Paragro.pho .1: n, -Secretario tlo Intcrio·r.: 
t P rcsidcní!-ia do Estado: 

:i) ;Subsidio ao Presidente 
do Estado ...... :. : ... · 

h) H cpresentaÇão ao vicc-
presitlcnlc do Estado .. 

., GalJinetc do Presidente 
do Estatlo ' .......... . 

a) Ct!31ti:l do Pnlacio e su-
as dcpcmleneias .. : . ; ; 

1.,) Guarda do Palaeio ... 

:1 Seerclaria !lo Interior: 

:1) Pessoal ............. . 
h) E.~petlil'nl.e ........... · 
e) TllttminaQão do Palacio · 
•la Prc,i!lerwia. das Sccre-
lal'ins !lo Inlt~rior t' tla Poli· 
da e das rcparli~·õcs subor· 
d ina1lns ..... · · · ·. · · .... · .. 

30:000$000 

12:000$000 

12:000$000 

12:000$000 
3:000$000 

HH:lW$000 
to:000$000 

14:000$000 
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fi) Custeio 'c automoveis 
do l'aL.tcio, o '.Secretaria do 
-luleri•Jr da 1 Ueia e rcpar 
tições a'nncxab e subordina· 
das ........ · · · · · · · · ··· · · · 

lj, Subsidio aos senadores .... 
ü Pessoal c expediente da Se· 

crctarin. do Senado ....... . 
6 Subsidio aos deputados .... . 
7 Pessoal c expediente da. Se· 

crctaria da Camara dos De· 
putadosl c apanhamento dos 
debates, sendo 500$000 pa· 
r'a aéqu.isição de livros pu: 
ra a llibliotheca ......... . 

8 Ajuda de custo a senadores c . 
deputados .............. . 

n Magistraturà -! Justiça. do E~Íad~: 
a)· Tribunal da Relação .. 
b) , Justiça de 1 . a instan· 

cia: juizes de direito, 
inclusivé o da comarca 
-de Aymorés ......... . 

c) Auxilio aos 76 jhizes,· 
de que trata a lei n. 611, 
de 1.913 .' ............ . 

fl) ·Juiz.cs munieipaus,. ·iw 
elu~ive o~ de ~\yworé::;. 
M:1tl.ll m e Saulo "-\uto: 
nio do rio José Pt·lll'o .. 

e) Promotores <I c j ll!;ilit;;l, 
.inclusive o da comur· 
ea fie Ayrnorús ...... . 

f) Juizes em disponibili· 
dade, grutifiea\'.ão de 

1.0 ojo aos magistrados c 
alugueis de casas para 
Forum ............ . 

'io, e os a' a·har 
'al, independente-

A{}.( trata o art. 13, 
"' ·, de 1899, ohser-
88 :.- 2. 3, 4 e· 5 do 

)s 'cditacs. findu 
66 :teto. · 

176:6J.d'ormidadc com 
lação federal, 
'l da Caixa 
l.orias, e ~. 

'lOStO Õ.(; 
86 :163$00d-idas em 

·· · uectiva~ 

72 :000$000 'l.ercial, 
aes. 
uio se 

246:340$000 'ntos 

de 

528:000$000 
foi 

do 

22:800$000 
lS" 

IS 
e 

A.(jH :200$00/l 

287 :520$001' 

vi :320$000 
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de solmssoal da Secretaria da Po 
paria de licia, sendo 4:800$000, 
nl'res es. ao medico legista e 

A rt1 1 :000$000 a urn~Serven-
trnn,;1:1i te, Gabinete de Identi-

ficação c suas filiaes) 
delegados auxiliares~ 
ajuda de eusto aos :mes 

/ mos, gratificação aos 
collaLoradorcs e 6 :000$ 

. para expediente ..... 

I)• 

Pcs·soal da Penitenciária de 
Ouro Preto, alimenta-
ção dos reclusos e ! ' 

acquisição de material 
para as officinas e pata 
fardamento ......... . 
(200 :000$000) ...... . 

12 Carcereiros das cadeias do 
EsJ.Pdo .......•...... 

13 Suster" J, vestuario e cura-
tivo de presos pobres e 
sendo 13 :000$000 para 
custeio das cocheiras 
da Policia ......... : . 

H Diligencias policiaes e esta~ 
tistica criminal ...... . 

10 }?orça Publica: 
a) Pessoal ............ . 
h) Etapa para 1 . 882 pra-

ças, ?-.. $90~, na méd!a · . 
e) Gratrf1caçao a rccnga~ 

jados, a $200 .... : ... 
(l) Forragem, ferragem, 

medicamentos para os 
animaes e forragem·. 
para os dos officiacs 
montados ....... .' ... : 

e) Ajuda de custo a offi-. 
ciaes ............... . 

. OI . 

119 :310$000 

400 :000$000 

õ9:2('1)$000 

400:000$000 

34_:000$000 

1 . üD8 :ü43$ü00 

620 :ti36$ti00 

50:000$000 

~0:000$000 

10:000$000 
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f) Remonta dos animaes 
do Corpo de Cavallaria, 
c dos dos o l'fieiaes mon 
tados .............. . 

g) Compra e concerto de 
armamento, munição c 
equipamento ........ . 

h) Aquartelamento, cntcr-
rament.o, expediente, 

luz e J:000$000 para 
conservaç:ilo 1la linha 
de Tit·o ........... . 

i) Bombeiros ....... : ... · 
16 Guarda Ci\'il da Capital, pes 

soai e cxp«'llicnle ..... ' 
17 Soccorros publicos, inclu-

sivé a Directorin. de 
Hygicne, pessoal . titu-
lado e cont.ractado, ex-

' . pediente c vehiculos .. 
1 ~ Assistencia a Alienados de 

Min:~s Gcraes: 
a)· Pessoal ............ . 
b) Expediente e despesas 

de alimentação 

19 Inslrucçiío Puhliea: 

l) Grupos escolares, esco-
las infantis c grupo an· 
nexo á Escola Norm·a! 
~Io•h•lo c gratificaçil< 
ao seerctario f' mcmbn 
do Conselho Superior, 
escolas singulares, an-
xilios :ís escolas no-
eturnas de Sabará. ::\Ia-
thias Barbosa, "Cni:ir 
Oprraria de f:urvcllo •· 
F a h ri f' a rlo f:f'rlro ..... 

h) Fomecimento de li v r os 
. e mobiliario cscol:~r .. 

~0:000$000 

1 o :000$0!)1) 

~;o :ooo~oo0 
õ:000$000 

237:400$000 

:-;oo :ooo$ooo 

61 :200$000 

1 0.0 :000$000 

100:000$000 
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c) Construcção ·de preoios 
escolares, inclusivé ... 
3 :000$000 para aluguel 
do predio para o Exter-
nato do Gymnasio de 
Barbacena e 9 :600$000 
pàra a fiscalização da 
Escola de· Pharrnacia 

de Ouro Preto c dos 
•lois Ext<'rnatos da Ca-
pital c de Barbacena . 

20 Esco·la Normal da Capital 
- pessoal c expedien-
te e uma Escola Nor-
mal Regional ....... . 

21 Externato do Gymnasio Mi-
neLro (Barbacena): 

a) Pessoal ............ . 
b) E~pediente ......... . 

22 Externato do Gymnasio Mi~ 
neiro (Capital) : 

a) Pe.• .;oal ............. . 
h) Expediente .......... . 

23 Escola de Pharmacia: 
a) Pt~ssoa I ............ . 
}) ) Exp••tlit'IIIP, eusteio tll~ 

Iaboratol'io e ' 3:000$ 
para officina e remonta 
do nw Lcl'ial tcchnico 

24· Archivo Puhlic'() Mineiro: 
a) Pe,rsonl ............... . 
h) "' ·quisiçiio dt• eopia de 

.• .oeumt•nl.us c t•xpt>diente 
2t; E~q' ·dienl·e eom eleiçõt•s 

estl doaes ............... . 
26 Setlos postaPs para a rorres-

pondeuda offiçial ........ . 
. L.---~ 

'118:200$000 

H0:640$000 
1:000$000 

H0:640$000 
2:000$000 

61:260$000 

-!o :000$00t 

21:600$000 

1:000$000 

3:000$000 

12;000$000 
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27 Custas em procesaos crime!l 
28 Expediente do jury .•••.•. 
29 Eventuaes ....•....••.... 
30 Auxílios: 

a} á Faculdade ~ivre dê 
Direito ............... . 

b) á Faculdade de Medicina 
desta Capital ....... , , . 

c) á Escola de Odontologia 
de .Bello Horizonte ..... 

<i)' a'os hospitaes, asylos, pa-
vilhões de tuberculoso~,· 
associações e institui-
ções beneficentes con-
stantes do n. 30, art. 24 
da lei n. '646, de 19!4 
e n. 30. art. 4.•, --- e 
na fórma do art. 9.0 da 

,. 1 Jei n. 617, de 1913, let-
tras a, b, c, d, e, g, ~, 
l, m, - e 2 :000$000 ao 
Instituto dos surdos mu-
dos, de ltajubá, e 
-2 :000$000 á Santa Casa 
de Santa R i ta de 1 acu-
Vng~ para ~ua manu-
tençao ............... . 

e) á Santa Casa de Divino-
poJis. á da .cidade do Ma-
chado c á da villa Parn" 
gnassú - 2 :000$000 a 
Mda uma - pagos f\m 
1·ateio das quotas da lo-
teria. 
As instituições compre-

hendidas nas lettras {, g, h, 
except.o a da parte final desta 
ultima lettra - e a.s das let• 
tras e e n do art. 24, n. 80 

200 :000$000 
10:000$000 
10:000$000 

60:000$000 

tS0:000$000 

4:000$000 

400:090$00 

f 
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e art. 41, da lei 646, de 1914, 
. e n~ 30, art. 4.0

, da lei n. 
617, de 1913, depois de pagos 
os auxilios palia manutenção, 
constantes das lettras a, b e c 
- concorrerão ao ·rateio do 
restante do producto da lote-
ria. destinado á construcção 
e recolhido ao Thesouro, con-
f.orme o disposto nq art. t.o 
paragrapho 2.0 , n. 12. 

31 Inspecção regional do ensino 
32 Empregados em disponibili-

dade .................... ·. 
33 Exercícios findos da Secre-

taria do Interior ......... . 
34 Passes e telegra:mlmas da 

Presidencia, da Secretaria 
do Interior e Policia do Es-
tado .. , ................. . 

35 Delegado~. de policia ..... . 

:Í.õO:Q00$000 

119:860$000 

õ0:000$000 

60:000$000 
212:800$000 

Somma . · ....... :.... 12 .. 389:823$000 

Paragrapho 2o SECRETARIA DAS FINANÇAS: 
1 Secretari·a das Finanças: 

a) P~ssoal, inclusivé 14:240$ 
. para a Junta Commer-

cial · · · .. · · · .. · :. . .. . . . 377 ·700$000 
JJ) Expediente ( l'ecolhimen- · · · · 

'f~·fle saldos) . . . . . . . . . 81 :000$000 
c•) P dSsagens crn estmdas 

/ de ferro e telegram-
/ mas · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40 :000$000 

2 !lecebedoria de Minas na Ca-
pital Federal: 
a) Pessoal............... 198:240$000 
b) Expediente, aluguél do 

predio, inclusivé gratifi- . 
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cação a oito ooUabora-
dores a 1 :800$000 ..... 40:400$000 

3 Serviços da divida fundada: ' 
a) J urDs da divida interna 
h) Juros da divida externa, 

.despesas accessofi.as dD 
servil}{) da divida e dif-
ferenca de cambio ..... 

c) Amorti~ação de 911 obri-
. gações, a 500 francos ... 

·. "4 'Porcentagens a collectores e 
;'escriyães .......... · . · · ... . 

5 Directoria da Fiscalização de 
Rendas: 
a) Pessoal .............. . 
b) Expediente .......... : . 

G P-essDal de recebedorias e 
pontos fiscaes ......... "' .. 

7 Aluguel de casas para rece-
hedorias e pontos fiscaes .. 

8 Porcentag-em a estradas de 
ferro .................... . 

9 Juros de emprestiffilos de or-
rphãos, de depositos da Caixa 
Economica e de fianças ... . 

111 .luros c descontos .......... . 
1-1 ·· Custeio de automovcl ..... . 
12 ~ll";lminação da Secretaria .. 
13 Imprensa Oficial: • 

a)· ~essoal titulado e expe· 
diente .............. . 

L) Material ............ . 
t~) Encommendas e publica~ 

. ções da Secretaria do 
Interior r repartições 
subordinadas ........ . 

~.682:060$000 

f:>.000:000$000 

366:222$000 

800:000$000 

• i 

255:000$000 
. 3:000$000 

390:060$000 

34:464$000 

400:000$000 

200:000$000 
600:000$000 

H:OOO~OOO 

3:000~000 

60:000$000 
148:000$000 

230 :000$000 
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d) Id0m, idem, da Secre-
taria das Finanças .... 

e) Ia em, idem, da Secre· 
taria da Agricultura ... 

f) Idem, idem, do Senado . 
g) Idem, idem, da Camara 

dos Deputados ...... . 
14 Restituições e reposições .. 
1~ Aposentados e reformados .. 
1 ü Exercidos' findos da Secre· · 

taria das Finanças ...... , . 
17 CustaR em causas da Fa· 

zenda .................. . 
'l8 Eventuaes .............. . 

Som ma 

. 100 :000$000 

50:000$000 
7:000$000 

20:000$000 
100:000$000 
840 :938$317 

30:000$000 

50:000$000 
15:000$000 

13.128:174$317 

P:1r:1grapho 3. 0 -SECRETAlHA DA AGRTCUt-
.TURA 

.Oil'rctoria ua Viação e Obras Puhlieas: 
' ' '1 Secretario e official de ga· 
binete .................. . 

2 Pessoal da Directoria, in· 
clusiV·3 diarias regulamenta· 
tares .................... . 

3 Epedientes e telegrammas . 
~i~ Passe.s e: transportes ..... . 
iJ Automovel, illuminação, tele-

phone, seguro da Secretaria 
c dependencias ......... . 

6 Obras Publicas ·. . . ..... . 
7 Estradas de rodagem ..... . 
R Exercicios findos ....... . 
9 Eventuaes ... , ..... . 

' 25,:200lji000 

273:000$000 
2t) :000$000 
H.i:000$000 

9:500$000 
600:000$000 
300:000$000 
,10:000$000 
10:000$000 

Directoria ela Agricultura, Terras e Colonização: 

1 O Pessoal da Directoria, inclu-
siyé diarias regulamentares 138:000$000 
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11 Custeio e administração de 
colonias .............. . 

12 Catechese .... : . ....... . 
:18,. Acquisição de machinas agri-

colas, insecticidas, adubos, 
,1,,., .sementes . . . . . . . . . . . . . . . . . , , 
i.tl· Institutos João Pinheiro, D. 
•I Bôsco e Bueno Brandão · .... 

I I·. ''• , .. 
1 f) Apprendizados agricolas ".J o-
... , ,sé Gonçalves", "Borges S.3;m 

paio" e "Itambacury . . . . 
16 Fazenda modelo da Gamel-

,, I eira .e campo de demons-
tração de Ayuruoca ...... . 

n Ensino agrícola ambulante. 

~ 8 , Subvenções : 
A Escola de Engenharia ...... . 
A Escola Agrícola de Lavras .. . 
A Escola "D . Bosco" ........ . 
Ao Instituto Electro-Téchniéo de 

.. " ''I· . ·"~1-.. ta]UJJa ................. ,. 
Ao Instituto Polytechnico de .Juiz 

-de Fóra ............ · .... . 
, ,19 Defesa das mattas do Estado 
20 Limites do Estado ... · ..... 
21' · MediÇão e divisão de terras 

publicas ................ ·.- · 
22 Serviço meteorologico . · ... ·. 

I i' Jl ~ . ' (' •. ~ I 

, Qirectoria da Industria e Commercio: 
''23 1 Pessoál da Directoria, inclu· 
1
' " • 'sivé diarias regulamentares , 
21· TMrenos diamantinos ..... 
2n Estancias hydro-mineraes .. 
'26 S~ricicltltura ............ . 
'21 Feiras de gado .......... . 
::!8 ~ostos zootechnicqs .. . 
2~J Importação rlc. reproductores 

95:000$000 
31:000$000 

80:000$000 

1 f 7 :000$000 

79:000$000 

33:900$000 
, 8Q :000$000 

50:000$000 
1 o :000$000 
10:000$000 

35:090$000 

2:500$000 
20:000$000 
30:0Q0$000 

106:000$000 
.M> :000$000 

76:000$000 
7:200$000 

42:000$000 
3:200$000 

50:000$000 
80:000$000 

1 50 :000$000 
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00 Sel~cçã.j de gado nacional . 
31 Forrag~~J)s ...... ··.f· ......... .. 

;i2 Serviço de minas c ri~,J.S, in· 
clusivê' auxilio a Escola de · 
Minas. d~ .Quro Pr<:to, pa;ra 
experifncias . de 1 elec\ro;me- , 
talurgia ............. _ . _ . 

30 V?;CCina;S: ........... , .... . 
~.] Tanques insecticidas : .... . 
~1V Es,t~tlstic?- ag1~o-pecu3;ria .. . 
30 Premios a cooperativas ... . 
ii7 '

1 
Premi.os a pr:oduc~ores,_ in-
clusivé 1 o :000$ de auxilio a 
Exposit;ão Regional de Ube-

... raba. .................... . 
(18 Sltbvenção a União das Coir · · 

perativas .... , ........... . 
I • ' ~ 

Somma ......... , ....... ' ... . 
L d. j 

, . Total ..... . ....... t•' •· ... 

100:000$000 
1o:QOO~OO 

' ,1 o :000$()00 
75:000$000 
1õ:OÔ0$000 
Bô:000$000 
6ó:OOQ$()00 

'•·I• 
1ff):000$000 

' ' . 
60:000$000 

. 3.138:500$000 

Art. 19. Fica o Presidente do Estado auêto-
riiado: · · · 

f ~ .) { i .. f : ~ ' • 

• . I. A abrir. credi\os supplemen~ares, çom a~· for 
malidades .. prescriptas .. no art.,18 ,da-Jei'n. 2.314 
de 11 de junho.tde 1876, ohst~rvadas as disposiçõe~ 
dns pa.ragraphos do art. 3.0 da. lei. n., 19. de 26 de 
novembro .de 1891, ás seguintes rubricás do art. 
18 da presente lei, caso se verifique não terem sido 
sufficientemente dotadas: .. 

'• • • • > • ~ I -

Ao n. 17 --,- Soccorros Publicos. 
· ~ · Ao paragrapho 2.", n. 3, lettd b - Ser~iço da 
divida: fundada. ·· ·. 1· ·• 

Ao n. 4, do mesmo paragrapho-PtJrcentagi:ms 
a collectores e .es!lrivães. . , ; . , 

Ao n-. 9, do mesmo paragtàpho-.T'utos de eln·-
prestimos de orphãos etc. · r · • 
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li. A realizar operações de credito para cobrir 
o de{icU que se verificar, caso a renda orçada não 
seja sufficiente para as des,pesas ordinarias. 

III. A realizar operações de credito para oc-
correr ás despesas com garantia de juros, subven-
ções a empresas que de taes favores gosarem, in-
clusivé o Banco de Credito Hypothecario e Agrícola 
de Minas Geraes. 

IV. A realizar operações de credito liquidaveis 
dentro do exercício financeiro, como antecipação 
da' receita, não excedendo á terça parte da receita 
orçada. 

Art. 20. Os auxilios de que trata o n. 30 do 
paragrapho 1.0 , do àrt. 24 da lei n. 646, de 8 de 
outubro de 1914, só serão pagos depois de recolhi-
do ao 1'hesouro o producto da loteria, de que cogi-
ta o n. 12 da lettra b do paragrapho 2. o do art. 1. o. 

Paragrapho unico. Os auxilios para a manu-
tenção de estabelecimentos, a que se referem este 

· al'tigo e outros desta lei, serão pagos de perferench 
aos destinados á construcção de predios, ficando 
estes sujeitos ao rateio, si a quota não · fôr suffi-
ciente. 

Art. 21 . E' o Presidente do Estado auctori-
zado · a entrar em accordo, para a solução amiga-
V·el, de quaesquer questões pendentes em juizo, ou 
de reclamações por questões de identic·a natureza, 
aos litígios já definitivamente julgados, podendo, 
para isso, fazer operações de credito necessarias, 
submettendo os accordos opportunamente ao co-
nhecimento do poder legislativo. 

Art. 22. E' auctorizado o governo a entrar em 
accordo com os successores de exactores da Fa-
zenda Estadoal, já fallecidos, para o fim de serem 
solvidas as respectivas contas, podendo transigir 
e dar quitação. 

Art. 23. Fica o governo auctorizado a vender · 
rlcsde já os automoveis que forem julgados des-
nrccssarios ao serviço publico. 
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Art. 24. Fica o poder executivo auctorizada 
a suspender, de~de já, temporariamente, quaes-
quer outros serviços de caracter administrativo do 
Estado, sem _prej uizo das demais auctorizações 
para reducçao de despesas já constantes desta lei. 

:\rt. 2t5. As meusageus do l)resitlente c os re-
la.torws ,dos ~ecretarios de Estado e chefes de ser-
VIÇ~, so serao publicados por conta do Estado no 
orgao. o_ffiqial, podendo tambem ser publicados etu 
um so JOrnal de grande circulação da Capital Fe-
dl'I'al. 

Art. 26. Fica desde já approvado o accordo 
~c!cbrado pelo.g?verno .a f.o de julho de 191D, su-
Jeitando-s~ a JUIZO arbitral a questão entre o Es-
tado de Mmas e o dr. Americo "Yerneck. 

Art. 27. :Fica o goverr J áuctorizado a reali-
zar as operações de credi~J Úecessarias: 

~. Para a conversaO' e consolidação da divida 
publica d~ Estado e a diminuição dos encargo.,; 
ac~~aes do 1'hesouro, podendo tanibem prorogar 
até oO annos e mediante favores para 0 Estado, ' 0 
prazo a q~e se refere o art. 11 da lei n. n08, de 22 
d~ setem~ro de 1909,_ bem COJ?O mod~ficar o respe-
ctivo regime~ bancarw, especialmente para 0 effei-
to de se realizarem, em moeda nacional com maior 
prazo e em melhores condições, os empi'estimos á 
lavoura; 

. _li. Para entrar em accordo com o governo da 
Umao, sobre a reversão de diversos trechos da Es-
trada de Ferro Oéste de Minas. de concessão esta-
doai, podendo transigir come éonvenha aos inte-
resses do Estado; ' 

III. Para entrar em accordo com a Companhia 
E~tr~das de Fer;o Federacs Brasileiras (Rêde Su!. 
M_meira), ou agir do modo que julgar mais convc-
~~~ente. e~ ordem a. defender os interesses do Estadí1, 
h,.,ados ~s respectivas. vias-~errcas, espccialmcnle 
os d_ccouentes da dcststencJa c rccrnho!so rla. 1·,~
versao sobre a Estr:1da. ent<io ~cnomin:trla F F 
S:1pucahy; '· · 
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IV. Para entrar em atleordo, si julgar conve-
niente, com o governo da União, p~DR defender os 
interesses da producção mineira, ligados á E. F. 
Oéste de Minas c outras Estradas do territorio mi-
neiro, podendo interterir no arrendàmento dessas 
vias..:.ferreas e fazm• proposbas .' 

Art. 28. E' o governo auctorizado ·a arrendar 
ou vender as fazendas do Estado, qué julgar des-
necessarias. bem como os lotes de colonias; ~uja 
extincção fôr conveniente. · 

Art. 29. Fica o gov.erno auctorizado a dar es-
criptura de doação do prooio onde foi a antiga ca-
deia, em Garangola, á Santa Casa de Caridade da 
mesma cidade. , ·. . 

Art. 30. Serã.o impressos e publi~ados gra-
tuitamente na Imprensa Official do Estado; os es-
tatutos, programmas, theses e demais trabalhos do 
Instituto da Ordem dos Advogados Mineiros e da 
Faculdade Livre de Direito de Minas . Geraes, d:~. 
Academia Mineira de Lettras e do Instituto· Histo-
rico e Geographico de Minas Geraes ·; e bem 'as~hn 
. o poema epico - "O Tir~dentes" -trabalho , do 
professor de portuguez do Externato do Gymriasio 
Mineiro d~ Barhacena1 José Cypriano Soares Fer-

. reira, pod~ndo o governo mandar . publicar ém 
aVulsos a iiitroducção ao mesmo poemá, pará.' dis-
tribuição aos membros do magisterio do Estàdo, dn 
accordo com o auc.tor do referido trabalho'. 

Art. 31.,. · Qs saldos. que forem verificados na;; 
rubricas do p'aragrapM 2.0 • art. 24 da lei n. 64{). 
<lc 8 de outubro de 1.91.1-, serão levados a reforço 
<13. verba de' obras 'publicás do exrrcicio futuro, ap-
plicando-se a terça 11arte das mesmas em obras d·~ 
melhoramentos na's estações hydro-mineraes_ 

Art. 32. ;Fica o governo auctorizado a entrar 
em accordo cóin a Camara Municipal de Juiz de 
Fóra pará auxiliai-a na conclusão das obras da têde 
tlf' Psgotos e canalização d'agua potavel, no distri-
eto da cidade, podendo levantar rapitaes para esse 
fim, fazer operações de credito, até o maximo de 
ilois mil rontog de réis, e estipular no contracto que 

-63-

~l~bJar, claustllas garantidoras dos interesse~ do 
s a o, entre ellas, a de fiscalizar ou dt'r· . ~ obras. • 1gu as 

Art. .33. Fica o governo auctorizado a cone ·der 
f~t:;fau~t~s~:~~ios, págos em rateio pela rend~ da 

. I., De 4:000$000 annuaes á Associa ão As . . 
e1:1 a Pob:esa da Capital, ~endo 2 :OOÓ$OOO s~:=n.
m.umtençao de duas escolas . vl P· a 
tr C d 

· , uma na •' oresta e ou a no ar os o ; ' · · -
li· De 2 :000$000 para a construc :- d s 

Cas~. de Caridade da cidade do Pe~'a~h~ (a . andt:~. aux1ho) ; .,. segun o 

d p IIII De 1 :000$000 á Conferencia de s Vic.,nte 
e au a, para conclusão das obras do A~ lo v • 

pobres, na mesma cidade do Peçailha. . y para 
IV. De 1 :000$000 para o As lo d p b 

tido pela Sociedade 8 de Setembro ~~ J'~-esb mau-
f V. De 2 :000$000 ao hospital d.~ Paraca[t qa~an 
1~. esta que deverá ser paga ao ed ' -
~Ilw para construcção ou com riWv .. orl co~ au 
tmado ao referido hospital. iP , e um predto des-

tal dVIS. _DeS2b:OOO.~OOO para construcção do hospi-
e ao e , ast1ao do Paraíso. 

ta Ri'i!Ide ~~;~i~~0$000 á Casa de C~ridade' de San-

VIII. De 2:000$000, para conclusão do d' 
do Asylo de Santa Ephigenia da cidade de Guag~~~o 
Pa~~~ ~: ~d:OaOdOe$dOOOS, á Associação de S., Vicente de 

o acramento. 
ca~da~~ ~~OZ~tf002 );ra ~onstrucção das casas de 
Duarte, sendo 2 ~ÓOOe$0oOrOta eczad e da cidarle de Lim:t · a a a uma. 

XI. De 4 :000$000 ao Collegio de Arassuahy 
. ~rt. 34. Fica o governo auctorizado a cedec 

r~~~~tamó~nte ao Gy.mn!lsio "Pedro Sanc11CS ",~uso 
na~ rua' /;r ~~poSdú Ohito annos, do predio situado 

• . , ro anc es, em Poços de CaldaR. 



Paragrapho unico. Findo o prazo, si o predio 
houver de ser arr.endado, terá preferencia, em egual_ 
bde de condições, a directoria do mesmo Gymnasio. 

Art. 3ts. Fica reduzida de metade, por um anno, 
<' gratificação abonada pelos arts. 1.0 e 2.0 da lei n. · 
611, de 18 de setembro de 1913, aos magistrados vi-
talicios. 

Art. 36: Ficam conv·ertidos em auxilio para con-
strucção do hospitál de Uberabi~ha as subvenções 
devidas ao hospital da referida Cidade. 

'Parage.apho uniyo. Este auxilio será na presente 
lei orçamenta.ria de (2 :000$000) dois contos de réis, 
que serão pagos ao provedor do referido hospital. 

Art. 37. As subvenções constantes do art. H 
da lei n. 646, de 8 de outúbro de 1914, em favor 
da Conferencia de S. Vicente de Paula. do Bomfim. 
e da Associação das Damas de Carió ade da mcsm;t 
cidade, deverão ser pagas da seguinte maneira: 

Ao _Apostolado da Oração da cidade de Born\fim, 
2:000$000. - -

Ao Asylo da Beneficencia do districto da Piedalle 
dos Geraes e á Assistencia dos Desvalidos do clistri-
cto de D. Silverio, u.m conto de réis a cada um 
2:000$000. ' ,.. . - ' 

Art. 38. Continúa em vigor a disposição do art. 
31 da lei n. ts33, de 24 de setembro de 1910, man-
tida no art. 22, da lei n. 617, de 18 de sct6mln·0 
de 1913, e reproduzida no art. 42 da lei n. 646, de 8 
de outubro de 1914. relativa ao pagamento de custas 
aos escrivães do crime nas comarcas de 3." cntran-
cia, sendo esse pagamento feito pela verba de custas 
em pr.ocesso crime. 

Art. 39. Revogam-se as disposi~ões em con-
trario. 

Mando, portanto, a todas as auctoridades a 
quem o conhecimento e execução da presente ld 
pertencerem, que a cumpram c faça1n emnprir tiio 
intPiramente como nella se contém. 

-65-

O Secretario de Estado d N . _ 
ças a faça im!primlir bl' os egocws das Fillan-' pu Icar e correr. 

D:!da no Palacio da Presid . 
Minas Geraes. ·em Bello H . enma do Estado de 
ternhro de 191~. onzonte, aos 18 de se-

DELFI~f 1\fonEIHA DA CosTA H.Hmuw. 

Am.crico Ferreira Lopes. 

Sellada c publicada na S . 
do Estado de 1\liilas G <. ', ccretana das FiuaH~·as 
18 d 

· eraes em Bell H · - · e setembro de 19H> ' . o onznnt-e, ans 
souro, João de Sousa Le~l-: Pelo mspector do 1'hc-

-·~~·--
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~ ·· H[~~l~~M N. ~1,~ a e ~ ·de setem~ro ue: 1m5 , · · 
,fi\'/ I \1' '" • 

I' li .. '". ,! 

Recurso eleilot•al~Comal'ca de Sete·L'agóas. 
Recorrente '-Haymundo Fránça Simões. · 
Recorrida-A Camara Municipal de Sete Lagoas . 

. I .. " , J.. • • . . . . • •, .Q Cqngre~so Legllslatt,vo do Estado de Mmas Gera e~: 
. Hesolve dar provimento ao recurso interposto pelo clnitor 

J:aymundo França Simões, para reformar o acto da Camara 
Municipal <!e Sete Lagoas,. de 2ü de agosto de 19i4, julgar ·vali-
da a eleição feita em 10 de janeiro do mesmo anno, no dislrict.o 
de .Jequitibá, e mandar empossar no cargo de vereador eleito 
pelo mesmo districto o cidad~o João Nepomu!(eno de Moura. 

. " : .~ ~ ~ I ' I : 

Paço do Senado do Estado deol\linas Geraes., em BeiJo Hori-
zonte, 2 de setembro de 1915. 

ô,.presidérhe; ,(Jh'rlspittz. Jacques 13ias F(Jrtes. 
-O 1.P secretàriô, José Pedro Drummona.' 

O 2.• secreturil), Gomes F'rfire de Andrade . 
• l 

l'uhlicada e registrada nu Sccl'elaria do Senatlo, em 2 de 
setembro de 1Utü. O d}r(')clor, José Augusto de Paula Santos. 

H.ESOI;UÇÃ.O N. 62, DE 2 nn swrrtMBRO DE 1915 
t•l' •.. ,.. 

HqG~u·lio cl~Jiloml,...,Comarea de Se\e. Lagoa~. 
Heeorrente~<:~illt{lrme Gont;alves Colta. ,. 

, Recorrida-A Camara '1uuicipal d~ Setç Lag•J,aH. 
I I Congresso Legislativo do Estado tle Minas Geraes : 
Hesolve dar provim~nto ao recurso interposto pelo ciçl.adao 

Gmlherme GonçalvC$ Cotta, dd aéto· da Camara 'Municipal de 
Sete Lagoas, que anriullou ô seu diploma· de ve'reador do distri-
cto da. cidade, p~ra julg11r ,v~lida a eleiç~o do recorrentt> e man-
dar !)mp~ssal .. o no seu ca,rgo. ' . · , , 
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Paço do Senado do Estado de Mmas Geraes, em Bello Ho-
rizonte, 2 de setembro de 19fi:S. 

U presidente, Chrispim Jacques Bias Portes. 
O 1.• secretario, José Pedro Drummond. 
o 2. o secretario, Gomes Freire de r1ndrade. 

Publicada e registrada na Secretaria do Senado, em 2 de 
setembro de 19W.-O director, .José .lugusto de Paula Santos. 

' RESOI,UCÃO N. 63, lDE 2 DE SETEMBRO DI<~ 1915 

Hecurso eleitoral~Camara Municipal de Sete Lagoas. 
Hecorrente-Theophilo Marques de Oliveira. 
Hecorrida-A Camara Municipal de Sete Lagoas. 
O Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes: 
·Resolve dar provimento ao recurso interposto por Theophilo 

:VIarques de Oliveira, do acto da Camara Municipal de Sete La-
goas, que annullou o diploma do vereador geral Herculano de 
Paula França, para julgar valida a eleição e mandar empossal-o 
no seu cargo. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, em Helio Ho-
rizonte, 2 de setembro de 1 !)15. 

O presidente, Chrispim Jacques Bias Furtes. 
O L• secr_et:>P'o, José Pedro Drummoná. 
O 2.• secLYario, Gomes Freire de Andrade· 

_Publicada e registra na secretaria do Senado,!em 2 de l'e-
temnro de 19Hi.-O àirector, José Augusto de Paula Santos. 

RESOLUCÃO N. M,.DE 2 DESHTl~MBRODE 1915 
Hecurso eleitoral-Comarca de Aragnar~·. 
Hecorreute-Alfredo Ferreira da Silva. 
Heeorrida-A Camara Municipal de Araguary. 
U Congresso Legislativo do Estado de 1\Iinas Ge1·aes : 
Resolve não tomar conhecimento do recurso interposto por 

Alf1·edo Ferreira da Silva, do acto da Camara Municipa1 rie Ara-
guary, de verificação de poderes de· um vereador, por não 
constar dos autos por modo legal, a decisão recorrida. 

Paço do Senado do Estado de Minas t;eraes, em BPllo Ho-
rizonte, 2 de setembro de 191ü. 

U presidente, Chri~·pitn Jacques Bias Fortes. 
O 1. 0 secaetario, José Pedro D·rummond. 
U 2. • secretario, Gomes Freire de Andrade. 

Publicada e regt«trada na ~ecretaria do S~.;nado, em 2 de 
setembro de -19Hi.- O director, José Augusto de Paula Smttos. 

DECRETOS 

!J 



DECRETOS 
DO 

Estado de Minas Geraes 

1915 
DECRI~TO N. 4.2\)6- DE 1.0 DE .JANEIRO DE Hllti 

Perdoa e commuta penas 

O Presideul.e do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
buição que lhe confere o § 4. o do art. 57 da Constituição, re-
solve, em homenagem á data de hoje, perdoar do resto das pe-
nas em cujo cumprimento se acham, os reus Gregorio José de 
Araujo, condemnado pelo jury do termo de Itaúna, em 10 de junho 
de 1 ~07; e Tobias Gonçalves Monteiro, condemnado por sentença 
do jury da comHr·ca de ltajubá, de 14 de setembro de 1DOR; c, 
bem assim, eorrnnurtr para 21 an~w~, de p_risiio simples a l?ena 
a que fo1 üondemnad0 o reu AntoniO l•errelra Penna, em virtu-
de das decisões do jury da comarca de Juiz de Fóra, e para n 
sub-médio do art. 2\H, s 1. 0 , do Cod. Penal, isto é, 19 annos e 
3 mezes de prisão simples, ou o que se apurar no caso, a pena 
imposta ao ren Zacharias Pedro do Nascimento, por sentença 
do jury da comarca de Tiradentes. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em 
Bello Horizonte, '!. • de janeiro de I 9·1ti. 

DELFIM MOREIRA DA CoSTA RIBEIRO. 

Arnerico Ferreira Lopes. 



, 
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DECRETO N. 4,207-·DE 1. 0 DE JANEIRO DE 101Ü 

Indulta praças da Força Publica 

O Presidente do Estado de Mina' Geraes, usando da facul-
dade que lhe confere o § 1.. 0 do art. 57 da Constituição, resolve 
indultar das penas a que estão sujeitas as seguintes praças da 
Força Publica: Dyonisio Soares, Salvador Antonio da Silva, Ma-
rio Cornelio de Lima, .José Haymundo dos Santos, José Barbos.a, 
.José Alves dos Santos, João de !\loura, Joaquim Antonio de Bnt-
to, Joaquim Herculino Alves, Hermes Henrique de Sousa, Ger-
mano Tobias dos Santos, Trajano Hocha, José Bonifacio, Luiz 
de Mattos, Marcelino Florencio Pereira dos Santos, Manoel José 
da Silva Filho, Valeriano Lucio dos Heis, Mario ~ogueira da 
Silva Campos, .losé Tobias, Polycarpo Fernandes 1\Iadeira, Do-
mingos Gonçalves de Sousa c José Estephanio de Lacerda. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello 
Horizonte, L 0 de janeiro de 191!j, 

DELFIM MunE mA DA CosTA HllJEIRO. 

Ame1·ico Fen·eira Lopes. 

DECRETO i\. 4. 298.- DE 2 DE .IA:\ E lHO DE 191 t.i 

DistriiJUe credito para as despesas da· Secrctari<1 do Interior, no 
semestre de janciJ'O a junho de l\115 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidi:.-
de com o disposto no art. 55 do dec n. 587, de f892, e art. 
5°.,~ 3.·, n. IV, do regulamento ,1 que se refere o dec. n. 
2.Hl2, de :lO de mar!;o de 1\l09, resolve approvar' o quadro que 
a este acompanha, de disLI'iiJUi!;ITo de ercdilo par·a as dcspr-
sas da SH:rclaria do lnleri.Ol', no semestre de janeiTo a ju-
nho de 1\H~;, c delcr·minaJ' que pela Secrctnia das Finanr;as se-
jam effectuados os respectivos pagamentos, de accordo com 
as ordens expedidas. · 

Os Secrc!arios de Estado dos Ncgocios do lnlc• ior e das 
Finanças assim o tenham entendif\o e façam executar. 

Palacio da Presidancia, em Bello Horizonte, 2 de janeiro 
de 1!115. 

DELFLII MoREIRA DA Co~n Rnmmo. 
Americo Ferreira Lopes. 
Theodomiro Carnc~~·mltiOfJO. 

~uaar~ aa aistri~ui~ã~ ae creait~s ~ara as aes~esaa 
na ~ecretal1 ia a~ lnteri~r 



Quadro _!.a distribuic;ão de cred.itos para as deS]Iesas da Seeretaria do Inter·ior, 
no semestre de janeiro a junho de 1915 

Natureza da de~pesa 

·1 Presidencia do E~tado: 
a) Subsidio ao P1·esidente do Estado .....•.•..•.......•.....•.. 
b) Representação ao vice-Presidente do Estado .............•.. 

2 Gabinete do Presidente do Estado ........................... . 
:~) Custeio do P,docio e suas dependencias ...•................. 
b) Guarda do Palac~o ......................................... .. 

3 Secretaria do Interior: 
a) Pessoal, ~endo 7:2008000 os vencimentos do official de 

gabin~;te da Presidencia.: ................................. . 
b) Expediente .............................................. . 
c) llluminação do Palacio da Presidencia, d; s Secretarias 

do Interior e da polida e das repartições subordinadas .... 
dJ Custeio de outomoveis do Palacio, das Secretarias do Inte-

rior e d;t Policia e repartições annexas e subordinadas .... . 
4- Subsidio aos senadore;;: ............................ , .......... . 
5 Pes~oal e expediePte da Secretaria do Senado, sendo 6:0008000 

para publicação dos trabalhos do Senado e impressões .. . 
6 Subsidio aos deputados ..................................... .. 
7 Pessoal e expediente da Secretaria da Camara dos Deputa-

dos e ap:mhamcnto dos debates, sendo 10:0008 para pu-
~ blicação dos trabalhos da Cama r a e impressões ..........• 
'V s Ajuda de custo aos senadores e deputados .......•............ 

9 Magistratura e Justiça do Estado : 
a) Tribunal da Relação ..•..... ~ ............ •.• ...................... ' ....... . 
b) Justiça de primeira instancia ................................ . 
c) Juizes em disponibilidade, gratificação de iD o f o aos magistra-

do!', mobilias para salas de jury e alugueis de casa para 
forum •.•.•..•••.•••...•....•.......•..•.•........•.•..•.. 

10 Pessoal da Secretaria da Policia, sendo 3:6008 ao medico legista 
e 1: ooog a um servente, gabinete de Identificação e suas 
filiaes, delegados auxiliares, ajuda de custo aos mesmos, 
gratificaç~os collaboradores e 6:0008 para expediente ...• 

H Pessoal da Penitenciaria de Ouro Preto, a1imentação dos re-
clusos e acquisição de material para as officinas e para far-
damento (200:00t•8J ..................................... , .......... . 

12 Carcereiros das cadeias do Estado ............................. . 
13 Sustento, vestuario e curativos dos presos pobres e sendo 

'13: 0008 pora custeio das cocheiras da Policia .............. . 
H: Diligencias p·oiiciaes e estatística criminal. .................•... 

~ 5 Força Publica: 

a) Pessoal. ..........•........... ; ..................•........ · ......• 
b) Etapa para L882 praças a 900 réis na média ............ , ........ .. 
c) Gratificação a reengajados a 200 réis .. -...................... . 
d) Forragem e ferr;;gem, medicamento para os animaes e fer-

ragem para os dos olficiaes montados ................• , ...... . 
e) Ajuda de custo a officiaes............................... . .. . 
f) Remonta dos animaes do Esquadrão e corpo dfl cavallaria 

e dos dos officiaes montados......... .. . .. . . .. .. . • .. . .. ••.. 
g) Compra e concerto de armamento, munição e equipamento. 

Credito para o De orçamento 
1. o semestre Lei n. 646,de 8 de 

outubro de 1914-

115:0008000 30:0008000 
6:0008000 12:0008000 
6:0008000 12:0008000 
6:0008000 12:0008000 
1:5008000 3:0008000 

92:3708000 184:7408000 
7:15008000 ii5:00o8ooo 

12:0008000 24:0008000 

25:0008ooo 
44:1608000 

150:0008000 
88:3208000 

38:3008000 
88:3208000 

76:6001000 
176:640 000 

48:0768500 96: 1 [j38000 
36:0008000 72:0008000 

!34:8708000 
661:2408000 

269:74-08000 
1.322:480$000 

2!):6608000 151:3208000 

6~:3015$000 124:6108006 

2215:0008000 
29:6008000 

450:0008000 
159:2008000 

200:ooo8oOo 
t5:5oogooo 

4CO:ooo~ooo 
31:000 coo 

816:8915$500 1 633:i9!8000 
309:118$000 618:2368000 

25:000$000 150:0008000 

315:00~000 
!>:000 COú 

70:0008000 
10:0008000 

2:ti008000 5:0008000 
6:ti008000 13:0008000 

0\ 

'-1' 



~S. Natureza da despesa 

h) Aquartelamento, P,nterramento, expediente; luz e 1:000$000 
para a conservação da linha de tiro.; .... ; ...... -:· ..... _-.: ..... . 

i) Bombeiros ........... , .•..............• -.:· ......................... . 
j) Guarda Municipal: pessoal, fardamento e armamento .. -... . 

16 Guarda Civil da Capital, pessoal e expediente .................. . 
17 Soccorros publicos, inclusivé a Directoria de Hygiene, pessoal 

titulado e contt'actado, expediente e vehiculos ............ . 

18 Assistencia a Alienados de Minas Geraes: 
a) Pessoal •. ,; ..................................... ........... i ........ -
b) Expediente e despesas de alimentação ....................... . 

19 lnstrucção publica: 
a) Grupos escolares, escolas infantis e grupo annexo á Escola 

Normal Modelo ...................................... _ ......... . 
b) Escolas singulares, auxilios ás escolas nocturnas de Sabará, 

Mathias Barbosa, União Operaria de Curvello. fabrica do 
Ced_ro, e gratificação de 880$ ao secretario do Conselho Su-
periOr ....... ; .............. , ........ ;._-: .. -................... .. 

c) Fornecimento de livros e mohiliario escolar ................. . 
d) Construcção de predios escolares ............................. . 

:w Escola Normal da Capital, pessoal e expediente e uma Escola 
Normal Regional. ............................................ . 

21 
D 

Externato do Gymnasio Mineiro de Barbacena: 
a) Pessoal tilu!aêlo .................... ; ........... .. 

b) Expediente ......... , ................. . 

22 Externato do Gymnasio Mineiro: 

a·: Pessoal .....•.••.• , ..................•..•.•.•. 
b'! Expediente............. .. . . .. . . .................... . 

23 Escola de P harmacia: 

a) P~ual ........................................................... . 
b) Expediente, custeio de laborc~torios e a:ooogooo para offici-

na e remonta do material tcchnico ....................... . 

2-í- Archivo Publico Mineiro: 

a) Pessoal ................................................... . 
b) Acquisição e copia de documentos e expediente ............. .. 

25 Expediente cum eleições cstadoaes .........•................ 
2G Sellos postaes para a~ correspondencia official. ................ . 
n Custas em proce~sos crimes. . ..................... ; ............ . 
28 E'-pediente do jury .......... ............... · .................... -. 
-:m Eventuaes .............................. :.:: .................. . 
30 Auxilies de que trata o art. It. ·, § 1. , ·da lei n. 617, de 18 de 

setembro de 1013, no n. 17 .............................. . 
(3:0008 ao Instituto Pastem' de Juiz de Fóra e 5:0008000 
para a Liga Mineira Contra a Turberculose, de Juiz de Fóro) 
e no n. 30, lettra<> a, b, c, d, c, f, g, h, i, j, k, I, m, n e o. 

31 Inspecção regional do ensino ................................... . 
32 Empt'egados em disponibilidade .... , ............. .': .. : .......... . 

Cr·edito para o De orçamento 
1·. o semestre Lei n. 6-i':i, de 8 

Hi:000$000 
a:ooogooo 

567:240$000 
118:700$000 

lti0:000$000 

30:600:000 
!j(): 000$000 

2.000:0000000 
ti0:000$000 

100:000$000 

G&-:0008000 

!j7 :Oti0$000 

uoogooo 

o;;:ooogooo 
I :000$000 

29:630gooo 

ti:000$000 

14:91:)0$000 
1:750$000 
3:000$000 
6:000$000 

100:$00$000 
5:000$000 
5:000$000 

2ii 000$000 
75 ooosooo 
59 900$000 

outubro de 1914 

3o.ooogcoo 
10:000$000 

1.134: 480$000 
237: l00$000 

300: ·)00$000 

Ül :200$000 
100:ouogooo 

4.000:000$000 
100:000$000 
200:000$000 

128:000$000 

114:100$000 

1:000$000 

130: ooosooo 
2:000$000 

59:2608000 

. 1 o: ooosooo 

29:900$000 
3:500$000 
6:0001)000 

12:000$000 
200:0001)000 
10:000$000 
10:000$000 

554:000$000 
1Dü:ooogooo 
11 g :800$000 



Ns. Natureza da despesa 

33 fxercicios find( s da Secretaria do Interior ...............•••.•..•• 
34 PasH'S e telegrammas da Presidencià, das Secretarias do lnte-

Jior e da Policia do Estado ............................... . 
35 Delegados de Policia ............................................. . 
36 Imprensa Official- Quota destinada ao pagamento de encommen-

das da Secretaria do Intel ior e repartições subordinadas, 
sendo 1:500$ para a Secretaria da Poiicii:l ..................... , 

Credito para o De orçamento 
1.0 semestre Lei n. 646, de 8 de 

25:000$000 

?o:ocosooo 
106:400$000 

67:tioogooo 
7.067:1~1i8tiOO 

outubro de 1914 

!ío:ooo5ooo 
60:0008000 

212:8008000 

135:0008000 

14.134:3138000 

3.a secção, Secretaria do Interior do Estado de Minas Gfraes, em Bello Horizonte, 2 de janeiro de 
1915 -Antonio BJ'aulio. Visto. O chefe de secção, Luiz Magalhães. -Visto, o director, Francisco de As-
sis das Chagas Resende. · 

...... o 
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DECRETO N. 4.'299- DE 4 DE JANEIRO DE 1911) 

J>i~l!'ibuo creditos para as despesas da Secretaria das Finanças 
·no semestre de janeiro a junho de 1915 

O Presidente do Estado de Minas Geraes. de confor-
midade com o disposto no art. 139 do Regulamento que baixou 
eom o dee. n. 3.755, de 21 de novembro de 1912, resolve ap-
provar o quadro que a este acompanha, da distribuição de 
crrditos para as despesas da Secretaria das Finanças, no 
~emest.re de janeiro a junho de 1915, e determina que, pela 
referida Secretaria, sejam effectuad0s, em termos, os respecti-
vos pagamentos. 

Palacio da Presideneia do Estado de Minas Geraes, em 
Helio Horizonte, 4 de janeiro de HHI:i. 

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO. 

Theodomiro Cameiro Srzntiago. 

QuadJ•o da distribuição de et•edi1olii pa1•a as des-
pesas da. Secretaria das Finanças, uo ~>emes
tre de janeiro a junho de 1915. 

~:ll.nre1.a da des}Besa Credito para o De orcamen-
1." semestre to, le.1n.G46, 

de 8 de ou-
tubro de 1914 

Secretaria das Finan-
ças: 

a) Pessoal ............. 182:855$000 3ô5:7108000 
b) Expr)diente (recolhi-

mento de saldos) .. 40:ti008000 81:000$000 
c) Passagem em estra-

das de ferro e trle-
gr·ammas .......... 20:000$000 'tO: 000$000 

li Recebedoria de Minas 
na Capital Federal:~ 

a) Pessoal ............. 99:120$000 198: 2'•0$000 
b) Expediente, allilguel 

do predio, inclusi-



111 

IV 

Vl 

VIl 

\'lll 

IX 

X 
\I 
XI! 

i\ alnn•t.a da despesa 

v é gTatificação a 8 
eollaboradorcs a .. . 
1 :800~000 ......... . 

Serviços da divirla fun-
dada: 

a) .luros da divida in-
terna ... : ......... . 

b) .luros da divida ex-
. terna .............. . 

c) Despesas accesso-
rias do serviço da 
divida .............. . 

d) l1i!'fercnça de cam· 
. blO ............... . 

r orcentagens a collc-
ctores e escrivães. 

Dircctoria da Fiscali-
zação de Hendas: 

a) Pessoal. .......... .. 
'h) Expediente ......... . 
Pessoal de reccbedo-

rias c pontos lis-
caes .............. . 

Aluguel de casas para 
recebedorias e pon· 
tos fiscaes..... . .. 

Porcentagem a estradas 
de ferro .......... . 

.Juros de cmprestimos 
de orpl!ãos, de de-
positos da Caixa 
Economica e de fi-
anças .............. . 

.Juros c descontos ..... . 
C11Stcio de automovel. 
llluminaçüo da Secrc-

lariH .............. . 
X lll Imprélnsa Off'icial: 

n) Pessoal .titulado e 
rxpedicnlc ...... . 

b) Quota destinada ao 
pagamento dr, en· 
I'Ommendas ria Sr,-
('l't:laria das Finan-
<;a'.. . .. . . ...... . 

12-

Credito para o 
'1. 0 semcsire 

2o:on.ogooo 

1 . 341 :030$000 

2.295:0008000 

12:5008000 

20:0008000 

1,:;0: ooosooo 

125:360$000 
1 :5008000 

200:(1008000 

25:0008000 

20o:ooogooo 

12;; !OOogooo 
:·,o:' >Ot >soou 

:J : uoogouu 
t : :;oogooo 

30:000$000 

tiO : 1100$000 

De orçamento 
lei n. 61-!i, 

de Sdeoutu-
bro de 1.911!. 

40:000$000 

2.682:060$000 

4 . 590: ooosooo 

:w:ooogooo 

40:0008000 

900:000$000 

250: i20$000 
3:00080(Jíl 

400: ooosooo 

ijO : ooosooo 

ltOO: 000$000 

2:>0:000$000 
1 00 : (li >08000 

o:OI>O$OOU 

S:IIII0$0011 

60:000$01111 

1 oo : ooosnoo 

:\"alure?.a da despesa 

\I\' n estit.uições e reposi-
ções ................ . 

X\' Aposentados e rerur· 
mados ............ . 

XVI Exercícios findos da 
Secretaria dGs l"i-
nanças ........... . 

X\'11 Custas em causas da 
Fazenda .......... . 

XVIII Erentuaes ............. . 

13-

Credito para o 
1.· semestre 

50:0008000 

360:000$000 

20 : 0008001) 

2:>:00U$00U 
i:;;oogoou 

De orçamento 
lei n. 646, 
de 8 de outu-
bro de 19M. 

100:0008000 

720:000$000 

.w:ooogooo 
· Ml: 000$000 

15:0008000 

5. ii'i4: 86i.i$0CO 11 : ;;09: '730$000 

Scet·ctaria das !?in~ncas (:5.·' seeçáol, 4 de janeiro de 
1 !I 1 í-.-J. Li bano. Ytslo . ....:. F. 8hering, chefe de secção. Vis-
lo.- Julio Jeal. 

DECRETO i\. 4.:{00- DE 5 DE .lA:-IEIHO DE 1\H!i 

Conwrlc em escoh1 para o sexo masculino do bairro do Machado 
municipio de Uberabinha 

t> Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
dr, com o n. 4 do art. 3. • do regulamento que baixou com 
o de c. n. :u 9·1, de 9 de junho de 1 fJ11, resolve eonverter· 
em escola para o se,w masculino a mista do bairro dos Ma-
chados, município de Uherabinha. · 

Palacio da PreEidencta do Estado de Minas Geraes, em 
r.rllo Horizonte, li de janeiro de Hltli. 

DELFIM MOHEIRA DA C05TA RIBEIRO. 

Ame'l'ico Fer'l'ei'ra Lopes. 
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))I~CRETO N. 4.301-DE 4 DE .JA:->EIRUDE 1!J1li 

Gonvci te em escola para o sexo masculino a m ixta bairro de Bolll 
Retiro município de Santa Rita· do Sapucahy . 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o n. 4 do art. 3. · do regulamento q uc baixou com o 
dec. n. 3.1!H, de 9 de junho de 1911, resolve converter em 
escola para o ~P.xo masculino a mixta do bairro do 13om Hetiro, 
município de Santa Rita do Sapucahy. 

Palacio da Presidencia do Estado de Mmas t;eracs, em 
Bello Horizonte, 4 de janeil'O de 1\H5. 

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO. 

Americo fierrei1·a Lope:s. 

DECHKJ.'O N. ±.302-DE ti DE JANEII\0 llE 1!Hti 

Distribue credit.os para as despesas da i:iecretaria da Agricultura 
lndustria, Terras Viação e Obras Publicas 

O Presidente rfo Estado de Minas ·ce,·aes, no uso de suas 
altribuições, resolve approvar o lJUadl'O 4üe este acompanha, 
organizado de accordo com o disposto no art. 5G do regula-
mento l1Uebaixoucomodrc. n. 3.160,de 17'de abril de 
1911, e relativo á distribuição de creditos p~ra as despesas da 
Secretaria de Agricultura, lnctustria, Terras, Viação e Obras 
Publicas, no semestre de janeiro a junho do corrente anno, 
determinando que, pela Secretaria das Finanças sejam etfe-
cluados os rcspcLlivos pagamentos, de accordo com as ordens 
expedidas. . 

Os Secrclarios d'Estado dos Negocios da :\grieullura, ln-
dustr·i~. Terras, Viaç<'io c Obras Publicas c das l•'inanr;as assim 
o tenham entendido e façam executar. 

Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas Geraes, em 
Bcllo Horizonte, 5 de janeiro de 191:!. 

DELFI~l l\IOHEIRA DA COSTA H.JBEIHO. 

Raul Soares de Moura. 
Theodomiro Carneiro Santiago. 
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Quadro de di~lribuição de credilos J)ara a8 des-
pesas da Secretaria dn Agricultura, Jndullii!h•ia 
'l'e••••as, \'iação e Obras Publicas no scJncsh·.; 
de ~ianeiro a junho de 1 fH5. ' 

'!J Naturezn da despesa E z d) 
~ 

1 a) Vencimentos do Secre-
tario e official de gabi-
nete ................ . 

h~ Engenheiros e condu-
ctores de o oras •••...• 

c) Porteir·o:s, continuos e 
serventes ....•......... 

2 a) Pessoal da Dir·ectoria 
de Viação ............. . 

~) Gratificações addicio-
naes a engenl!eii'OS etc. 

c) Expedirnte ............ . 
d) Passes ............... . 

3 Commissão de limites .. . 
4 Obras Publicas, sendo 

80:0008000. destinados á 
quot;· da Imprensa Offi-
cial, para pagamento de 
encommendas ........ . 

5 Feiras de gado .......... . 
6 Terrenos diamantinos ... . 
7 Gratificações aos Prefeitos 
8 Eventuaes ................. . 
9 Exercícios findos ........•. 
10 Pessoal da Dircctoria de 

Agrieultnra, Ter'!' a" e 
Colonização ............ . 

1\ Custeio dn colonia3 exis-
tentes ................... . 

12 Colonias inctigenas ....... .. 
13 Compra de vnccina ....•..• 
14 Institutos .João Pinheiro, 

D. Bosco e Bueno Br;m-
dão .................... . 

iõ Auxilios de que tratam os 
ns. 17, 18, 20, 39, do § 
3. ·, do art. 1.. 0 , da lei 
n. 617, de18 de setem-
bro de de 1913 e mais 

C1·edito pam o De orçamento, 
:1. 0 semestre lei n. 646, de 8 

de outubro de 
1.914. 

12:6008000 2ó:2008000 

117:4008000 234: l-l00$000 

9:8208000 19:6408000 

51:2008000 102:400800(1 

12:0708000 2.1.: 140~000 
7:5008000 W:OOO 000 

10:000~000 20:0008000 
10:000 000 20:0008000 

400:0008000 l:lOO:ooo8ooo 
15:0008000 30:0008000 
:3:6008000 7:2008000 

15:0008000 30:0008000 
1:5008000 8:0001000 
5:0008000 JO:OOO 000 

76:8818500 153:7638000 

150: 0008000 . 300:0008000 
7:100~000 14:20o$000 

40:000 000 80:0008000 

55~008000 110:0008000 



:Natureza da despesa 

15:000~000 para a com-
ID!~moração do bi-cen-
tcnario de Pitanguy ... 

1li Apprcndizados Agricolas 
de ltambacury, Ouro 
Fino e Uberaba ........ . 

17 Postos zootechnicos, Ga-
melleira, narbacena etc. 
etc ..............•.....•• 

18 Acqnisição de machinas 
agricocolas, sementes e 
adubos chimicos ...... . 

19 Ensino agricola ambulante 
etc .................. ··•• 

20 Medição e demareação dê 
terras .................. . 

21 Guarda c conservação de 
terras devolutas ...... . 

23 1\êde meteorologica ...... . 
23 Direetoria de Commercio 

e Expansão Economiea 
24 Junta Commercial. ...... . 
~5 União Central das Co0pe-

rativas ................. . 
:26 Premi os c propaganda ..• 
37 Custeio de automoveis ...• 
28 llluminaç:,fío da Secret~ria. 

16-

Credito para o 
1.· semestre 

5~::.\ooguuu 

3\l:Ooogouo 

25:000$000 

40:000$000 

25:0008000 

5:0008000 

13.8008000 
25:0008000 

12:7008000 
7:1208000 

40:0008000 
t50:ooosooo 

3:0008000 
1:!)008000 

De orçamento, 
lei n. 646, de 
s de outubro 
de 1914. 

1l4:íOOS000 

;j8 : oougouo 

50:0008000 

80:000$000 

50:000$000 

~0:0008000 

:27:6008000 
tio:ooogooo 

:2o:4008000 
14:2408000 

80:0008000 
300:0001000 

6:000 000 
3:000 000 

1.-1,33:991$500 2.8íi7:9838000 

Sccr~ão de Viação, Li de janeit·o de HH5.- J. Carneiro. 
Confere:- Carlos Pinto.- A. Gnimarães. 
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))Jo:CIU~'I'U X. 1.303 - DE 1:2 DE J.\~ElllO DL I01!.J 

Tmn~furc para a vil la do Pas~a Qnatro a sede ela Escoi<J. :\orma[ 
N. Senhora Apparocida ele Caxambú 

() Presidente elo Estado de !\finas Geraes, ns8ndo da atlri-
lnti!;<"w que lhe confere o art. ti7, n. 1, da C:onslituiçüo do Es-
la!lo, resolve transferir para a villa de Passa <Juatro a séde da 
Esl'ola Normal N. Senhora Appareeidil de CaxarniJú, fkando 
lltauliclas as regalias ele cqnipuraçüo Goncedidus pelo deG. 11. 
LO:II, de 21 de outubro de 1!H 3. 

PalaGiú da Presidencia, em Bello Horizonte, H de janeiro 
Ül l!llü. 

DELFDI l\IonEIRA D,\ Co:-:T.\ l:lt:htl\11. 

. \.merico Fe1TCÍI'a J,upes. 

DECltETtl N. ,.,,;3!1Í- llE 'l!l IJL JA:\EIJ\1) I!E !~)Jtj 

:-;,,rmaliza a sil.uaç;ln cruada pelo Estado dó l·:spirito Santo, no 
lcrritorio fJUO a sentcnç,a arbitral de :30 do no1·cmbt'O do l!Jl,! 
reconheceu pcrtonc·er ao Estado de Minas Gct'aes. c dá outras 
providencias. 

O Presidente do Estado de i\li nas Geraes, co:Jsiuet'ando qt.e 
as leis ns. ;..Ro, de 12 de setembro do 'i !lO~, arl. 1i. 0 , n. :;, c :;:1:1, 
de !H lle sPicml>ro de '1\l'l!i, art. 21l, lell.ra j, au!·lo;'izat·<wl o 
il!'!"!ll'do com os l·:sJados da linifttl ~olJI'C limites tio l.errilorio 
mineiro, c, fuudado nesses disposili\'os, celebrou o governo de 
Minas com n rio 1\.~pirito Sanlo n <:onvenio arbitral dá H; de de-
zemhro ue !911, preecrli!lo da t·onven<:fío preliminar de 1'.- de 
jnllw do mcsmt' anno, lieando eslipt,lado que a sentença obri-
garia, ]Jin•a torlus os r:(!'r:ilos, lngo que fosse communicada uns 
Estadm pactuantes e set'ia Ú'I'CC01Tiret c íi'I'CVO!Jru:P.l. (_Ac<·ordo 
de fi\ de agosto de ·HJUX) : 

Considerando que tacs ae<~ordos foram appro\·ados pelos 
Con~ressos elos Estados do Espirito Santo c illinas (lr~is n. 78't. 
de 31 de dezembro de 1 \!11, c IHH, de li de setembro de 1912) 
"pelo Congresso í\aeional (lei J\\ 2.G!J!l, de 2(i de dezembro de 
1\112), e que a decisão arllitral proferida a 30 ue novembro de 

D. }.1.-2 
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HJ-f4 solveu a contenda, dispondo que os limites entre os dois 
Estados são : 

~ Ao norte do rio Doce, pela linha de wmiadas da Serra 
" do Souza, ou dos Aymorés, preenchidas .por linhas reclas as 
,, soluções de continuidade; ao sul do rio Doce, pelo div1sor de 
" aguas entre os rios Guandú e l\Ianhuassú, passando a linha 
" pelo ponto mais elevado do espigão que se acha entre os mos-
" mos rios na sua entrada no rw Doce, até o ponto correspon· 
" dente ao das ultimas vertentes do Guandú, e dahi pelo }Jaral-
" !elo ao rio .José Pedro, e, em seguida, por este até as suas 
" nasceu tes » ; 

Considerando que o Estado do Espírito Santo, valendo-se 
de auctorização conferida na clausula VII do compromisso de 
18 de dezembro de 1911, aliás súmente ajustada no intuito de 
pacificar a região contestada, creou comarca, nomeou aucto· 
ridades judiciarias e proveu os ofiicios de justiça ; 

Considerando que, findo o litígio, soberanamente reconhe-
cido o direito do Estado de Minas, torna-se necessario normali1.ar 
a situação oriunda desses actos do Estado do Espírito Santo, e, 
assim, para mais uma vez affirmar a cordialidade que Minas Ge-
raes ha mantido e procura manter a todo o transe com os demais 
Estados da União, em bem dos seus e dos altos interesses desta 
e da unidade da Federação, resolve, até que o Congresso se 
pronuncie em sua proxima reunião : 

a) Manter a comarca do referido territorio, as auctorida-
des judiciarias, promotor de justir;,a e os serventuarios dos offi-
cios de justiça, marcando-lhes o prazo de noventa dias, para le-
galizarem seus titulos ; 

b) Nomear o bacharel José de Paula l\Iotta delegado de 
Policia da mesma comarca ; 

c) Hevalidar as conc'.:ssües de terras feitas a. partic:ula-
res até a data da sentença arbitral, fixando em se1s mezes o 
prazo para apresentaçüo dos respectivos titulos á Secretaria da 
Agricultura, afim de serem devidamente notados; 

d) Transferir para a séde da comarca uma das circum-
scripções fiscaes, a juizo da Secretaria das Finanças. 

Os Secretarias de Estado dos Negocios do Interior, das Fi· 
nanças e da Agricultura, Industria, Terras, Viação e Obras Pu-
blicas, assim o tenham entendidn, o façam pubhcar, executar 
e correr. 

J)aJacio da Presidencia do Estado de :\linas Ge:·aes, em Bello 
Horizonte, HJ de janeiro de 19Hl. 

DEtmr l\loREIHA UA CosTA Hummo. 
Americo Ji'en·ei1·a Lopes. 
Raul Soares de Moum. 
l'heodorniro Ca~nei?·o Santiago. 
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DECHETO N. 4.301.i-DE 21 DE .JANEIRO JJE 19J1.i 

Tmn.sfcre para Furtado de Campo~, do município dê Rio Kovo, 
'om eJ·t.Jda em ll1lxta, a e~cola do se:~>.o femcnino da Villa 
rtc Contagem. 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade 
com o n. -1. do art. :J o do regulamento que baixou <:om 0 dec. 
n. :1.1\J-1, de fl de junho de ·J!J11, resolve transferir para Fur-
tar.lo de Campos, rlo município de llio Novo, convertida em 
lllJxta, a escola do sexo feminino da Villa de Contagem. 

_J>alacjo da Presidencia do Estado de ?llinas Geraes, em BeiJo 
llonzente, 21 de janeiro de 1D11.i. 

DELFJ~I MonErHA JJA CosTA Hun:wo. 
A merico Ji'enYira Lopes. 

DECRETO N. L30G - DE 23 DE .L\:\EIRO DE j!)J;; 

Concede ao sr. Anatolio Stavrovet.zl\y, ou empresa que organizar 
flri v!legw, P?l' 25 armos, para const.rucçào, uso e o·oso de 1;m~ 
c~.l.!·~da destma~a ao t;arego do automóveiti,_ entr~ as. cidades 
d,e l, eç,anha o Santa l,arbara, ou ponto m<us convemcnte da 
1;-. l<. Cen~.ral d? Brasil, ~travessando os municípios de s. Joào 
l~1angchs"a, Serro Fno, S. Miguel de Guanhães. Sant'Anna de 
I< c no,; e ltal)lra de 11 atto Dentro, · 

.o l~residen~e do Esta?o .de Minas GPraes, usando da au-
··torJzaçao conl!da na le1 n. 184, de 2t1 d.e julho de ·18fW e 
de ac:cordo :~r_n o regulamento que baixou com() dec. n. '1.d.Js, 
de :w de março de 181J7, resolve eoncedcr ao ~r. Anatolio Sta-
vrovetzk)', ou empresa que este organizar, privilPf(·io por :!!i an-
uo~_, para eonstrucç:ão, uso e goso cte uma esl.rarl<i de~tin;;·da ao 
trafego _de automoveis entre aR cidades de ]'t-çanha e· Santa 
llarhar·a, ou ponto mais :c.oJ_lv_enienle da E. F. C.enlral do Bra-
H)'.! atr,ave~sando os muni_clp!Os dr: S. Jo&o EvangPiisiu;· Seno 
IIIo, S. 1\lJguel de Guanhaes,· San! Anna de I·\·rtos e Itabira de 
~!alto Dentro. 

O ~ecr_e_t_aril) ?a Agricultura, Industria, Terras, Viaç·;w e 
(.lhras lubltcas, fka. aucto_:1zado a c~lebrar o respectivo coutra-
c to, no. qu_al se_ ~S!Ipularao. aR condições de concessiio olJser-
vatlas iiH drspc>~Jçoes da lr:gi~Ia<,:;"IO em vigor. ' 

Palacio da Prrsidencia do E.~lado de Minas Gerae:;, em 
Uello Horizonte, 23 de juneiro de HIHJ. 

DELFLII MollEIHA JJA Cu~H H.BEIIW. 

Raul Suares de Jlfuura, 

' 
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llt·:CHETO N. L :Joi-- nE 2n uE .1.\:--lEllw ni: Hl n; 

Uon verte c r 1 n c:;co a t:ara o ,u~xo fclllinino a mixta do cli:;tricto de 
D. YH;oso, mnn:cipio de Clnistina 

O Presidente d<l I•'sl't<lo <le '!' (' · J· l' 
C l 

•· • ·' mas -'craes de c·onformt< .H c 
orn o n. lt < 0 a!'t 'l o ·' "" 1 ' ~ d n 'l J'li 

1 
·. • · uo rc,..,u amento que baixou com o cc. 

1)
.'
11

:.
1
• · ' < cf\l de Jllllho de Hll I, resolve convPr-t<:r em escola 

• • o sexo <'mini . · ·t 1 · . · · · 
1
•
1
•
1
l·

111 
.1

1
, C! · ·. no d mrx a to dr:;trrcto de D Vico,.;o mum-. u ~ trrslma. • ' · , 

Palacio da l'!'e•·'r<lerrc·r·" I I' t 1 1 ']' I' ll 11 .·., t • . ."' . ··" ' 0 \S <H o< c '' ruas (;crae:; em ,c o 
orrz m c, 2h de J<merro <lo Ull!i. -

DEI.FI~I ~lonEIIL\ ll.\ ( :o~T.\ Hnn:11\o. 

DECl\E'I'() :\. 1. ;;11 ;.; • -III: ;2;j IIJ: .1.\~I-:11\<J JJL 1\ll:i 

O Presidente elo Estado dP ~!' . . , 
ele com o n. 1- elo 'lt'l 'l" l ~ . llllcls ( .eracs, de eonformida-
d, · · ' · · · e o l'e"·n am • t · ?L·. 11 • .\.Hlt, ele \1 de jun1 10 cl•l'l . crt 0 cp:c hatxon eom o 
drsti'H:to dn ]I Vic·o··, · ... L • 11, T'esn!ve lransfPl'ir Jl'lf'l 0 

... I' · ,. ' ·•1 , rnnnt<~ljllo c!<' ('J .· .1. ~ ' • mc~s< lllllo d:t \ t!l·t c! (' 1 • • 111, ma, a <"T<>t·1 ,j,, ··e .. -11 ... ( e .f)Il t.q ... !;crn. ·"'- ( o)_, .... 

l'alac:io da !'J'Psidene·ia d 1 r l 1 
llorizonlc, ::W do j~~cir·o Jtlc -l~l~i~ UI o de ~tinas c;craes, em BeiJo 

lli-:i.l•!lt 'IOIIEIH\ 11.\ Co~T.\ l:IIIEII:n. 

_,-liJ!CI'Ú;I) l•',:rJ·eira '·"ll<:s. 
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DEC:I\ETO N. 4.:300 -- !lE '27 PE JANJW\0 JlE I\IHi 

Anctodza o Senet al'io das FinntH·as a contractar o sct·vi•;o dns 
loter·ias cl•) Estado <) dá. outras pr·ovidencias 

O Presidente do Estado de ~Iinas Geraes, usando da atlri-
bnição. que lhe confere 0 nr·t. !i7 <la Constituição Estacloal e da 
aueto!'lzar;ão eonfcrida nas leis ns. ::n 1, de I O ele setembro de 
·l\103, e !i-;:1!~, do 1!1 de~ sote·~:llro de ·!911-, resolve auetorit.ar o 
Secretario de Estado dos ;\fogoeios das Finaw;as a en.trar em 
aeeorrJO com o aetnal eontractanle da loteria t:oneedtda pelo 
art. 3.", S 3(i, da l\csohH'ilO l'rovineial n. ~l.i30, de ·[(i de agos-
to de 1k8!l, ú Camat·a Jlinnieipa! de Entro Hios, ou com esta, 
Jlara a lransfereneta ao Estado da alludida •:onecssão, e para 
e:ontraet:u· eom quem mais Yantagcn,; ofl'oreecr, mc<lianto con-
cm·rci!l:I~ pullli•:a, o scrvic:o do loterias cstaeloaes, nos lct'IllOS 
da reter·rda lei 11. li':H, do 1\1 de setembro de_J!l!L . _ 

.\o aeeordo e rw eontrado supra refcrrdos, esltpnlar-se ao 
"lansnlas o cotHli•:···<~s que acanlclem os interesses elo Estado e 
as quo eunstem de !eis e regulamentos ostadoaes. 

!'alado da Prc~sidt~Th~ia elo E'tado ele :llinas Gel'i•Os, 27 do 
jatwiro de l!ll!i. 

IJLI.FI\1 :llotn:In.\ D.\ Cos'l'.\ HmEIHO. 

'/'/u•nrlumiro Canu•iJ'o Sanliayo. 

]JECI\ETO :\ .. l,:lJO .:- IJE '27 111: .1.\NEit:O IJE l!ll!i 

,\ppro·•;J. :~:; inst!·uc•:"·•~s para arr,.e:lcl:l<;'ío do ~c!!D tk ~St;•:O sol>!'l' 
· '"'Jl<:etaeulos puhlicos 

.o _Prcsidenlt! do E:-;tado de :l!inas Gcracs, usando da~ 
atll'!llltH;ões qrw lhn conl'ct·':! o :11'l. til da Cunstituiç:io do 
Estado e de con!'onnidade com o a1·t. J !l da ld n. G 16 de I \lI·,, 
1·esul \'C a p J.!l'OVa t' as in sll'ltec;õe!S, que a e~tn ae~<l UIJ.i:lti!Lilll, 
para a _cobranc;a do imprJslo do :;ello de 28(JUO, ct·eac1o p~)la 
crl:tda _lei, sú!H'e cspc;;Laculos pnulicos, indo as n!esma~ ur-
sll'IJCÇOI!S ass1gnadas pelo Seert!lal'io dos Negoetos das l'l-
uane;as, que as f!I':·I e'\•~cnl:!l'. 

Palado da JlJ'i)sideneia do J-:,[ado de! Minas (;el'..l'~, em 
Helio llorizont<', :!.7 tk jane!iro de· J\ll:i. 

IJELJ'Dl ~fnHJ:IJl.\ ll.\ Co.'TA llwJ:W•. 
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lnstrucções para b d 
1 I a co rança o se lo de 2$000, creado pelo art. 19 da 

ei 646, de 8 de outubro de 1914, sobre espectaculos publicas 

CAP!TtiLO 1 

llO SELLO T\ ÜUTI' )'' ·· ., D!Po~nos 

C\PITULO 11 

ll.\ F<Íil~l.\ ))J; CO !li\.\"<,'.\ 
·• no !'\1-:f.l.o 

I 

/. 
j 

! 
' ' ' i 
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P~ragrapho nnico. Comprchcndc-sc por cspectaculo a f~\.lnbH::lo publica dos lt·abalhos da cmprcza c o imposto •\ 
d<)Vtdo tanto nos espectacnlos de dia como nos da noite, in-
díJ}lendcnt<~ das rcpetit;ücs do progr~mmnt. 

. Art. i). o E' facultado o pagamento antecipado para deter-
minado numero de cspectaculos, nunca excedendo de :10 para cada licença. 

Paragrapho unico. O scllo assim pago terú o «visto,, da 
al\(~_toridade policial c a data para eada cspec_l~culo. c hem 
assnn o mnn\)rü corespondente aos espPctaculos J<t reah:.~ados. 

CAPlTIJLO Tll 

Art. 7.'' São isentos do scllo a que se referem estas 
instrHc1;ües os ~~spcclacnlos 1lc qualquer cspede em hcnclicio: 

a) ;Jp casas de caridad1~ c inslitni1:rks pias; 
h) d1~ ;;(JI;iedark~ hPlll'liCPIIIí~S; 
1;! <11~ c:lixas Pscolar1;s; 
1!) da 1:\'llZ \'Pt'llWiha; 
t;; dP ~~aixa~; organizadas para ~occonos. 
Âl'l. ll.'' Cah~; aos inlet·essados solicitarem pt·eviamente da 

aud<H'idadl~ •:ompctente a nect~:->saria lhspcnsa, 
Par:tgrapho unico. St'1 podt;rú ser concedida a ismH;ão 

nos eas1)s do art. 7. ·, quando a ilnpot·tancia que rcvcl'tCI' em 
beneficio fi,r pdo m(mos d1; tiO ·i. da renda liquilbl do espe· ;_;t:.1eulo. 

CAPITlli.O IV 

.\t·t. !l,o A li:>caliznr~ão deste scllo enmpoto: 
a; A' Secr·etaria das Finaw;ag, Dirnntorla da Fisr~alizru::io 

de Ilrmdas, aos lis<::ws de rendas, collectot·es e scns t;~r:t'iv:il•í' 
ou a qualqtwr funeeion:n·io !isca!. in1:llH\IVf; os da t'r•onlüir·a. 

h1 A' Cl1Pfi:1 de Policia flor iulermcdlo Jp qualquer· anctn-ndadr; policial. 
Art. ·10. ils lis<·.aes fk rendas nas suas dr·cumscJ·ipçüPs, 

os colleetores, nscriv:ies ~~ outt·o.., :t\-\l~lltes l'i:icaes, nos mu-
nkq1ios, vnrilie:mlo, por todos os IW~ÍIJS regulares, ~P o ~Pilo 
foi pa~o impondo as I·espt;ctiv:ts multas no caso de infraeçito. 

~ \." l)nando f<lr Vf~t·itkada a rea!isn1;ilo de qualquer· osp~~
cLif'lllo sf~rn pr·Pvio pagamr;nlo do sello, o flllll'do!lat'io lisql 
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i
1
mpoJ·á. a. multa e commuuicarú á anctoridad<' IJOIJ.<'J··tl 't fiJil 

< n <f IH' <;<'J't S\I 0 Jlf'tl · c ·r1c ·t·t · I · ~ > ' ' ' 

I 
. li ... ' . ,, .' "o o s c' Cll o, ;I!P o r<"•'lti'lr !J'I"'tffiPTJIO 

(O SI~ O, Irll!it<t C lffipOS[O, ·n ' 'n' ' 
S C) o (' · l' ;; -· .aso o lll mctor se l'CCltSP •t hzl'l' 0 ,:t lavrado um auto de infl''\l't"tO P 1 ' ' ·J pa~amettlo, sei• 

que garantam 0 !isco. ' · ·' · 1 () <iflprchr)ns;Io de objecto:> 
~ :1." Os objcctos appr<'hcndid . d 

<)!11 müo segura, Iavrando·s~ 0 ... 
0~ evem ser depositadoS 

sq.;nado pelo depositaria Jel't ./ 5~0 ~tm termo, que serú as· 
hens;lo e TJOI' trcs tnsl!:nJun'h>1• 1 Ll~rJdade que fize1' a apprc-

~ ,J,o Feito isto o : t .ts, SI houv·~r. . .·. 1 · . · , .tu o e tPrmo 1 l · cn~ t.~t os t_mmedtalamcnle ao di r~ ·t . 1
1.o < .~pos~to di)VI)t!l snr 

set mscnpta :t divida. c c OI < .1 l<Iscalmll:üo, alnn dn 
~ 1) " 11xii"II 'j .· . ' · · · " ' l!t ;1 :1 ccrtid:ir · • .: . Jlli.tdn l1se.d eopcmtr>nlP em J, sma lo~o r.nnada á a1teto· 

rwoe<~da h t·.obm111 .. 1 ' , ::, . 1~ 0 Let·mn de dcposit\l Jl:ll'a <!lle 
':('o~) ! ··' I,:\I.CIIliV,lllll'll[P ' ' :-; '· ., ll<llH O ~.(' t!Pl' 'I illi'i" I• . " 

l'H~adcs policiar~~ ·por j·. 11 . '1 :<;ao, pr~t· desídia das aucto-
<:<:ni)~, set·ú o factrJ <'tlt 1 .t ~ 1 de cumpnmento d<'sta,; instru-
llPI·t · · ·t · · - 1 muni<::ulo 'HJ <11. · ·t . 1 · •. ' · • . . : ' ~ ·lllC ondadns 1], 1• , . . 1. ' ll~t. OI 1 a lqscahzar~ao hll'llll"\.. '' li.S, .t llll dP ljlll' s ,·. I ·' ' • S llllpo<t·t 'l l'C'J t. ·1 · C]<l pe O SCCl'l~l'll'iO 1l'l,; ~:..."N· .··:,•. "! 1~CI\'a!llltta. . ' ,. 
. • ·l· .f. ,\ .·lllsLncJa ra<) outro. ,. . ,· . . , .tu" r .1 l ont<~ll·a a"iJ· 1 •!· . " .•. unccwn.n·ws il~eacs r"dJC AJ•tr li ()''I" . lt ,\ lllCsll!;I 11JI'!ll'l ' ... 
d •!•., .. l .• - •. I ele de Policia d •I .... ~ :, • . ~.r ·':''11 o,.,. nao t:olte 1 ·d 1 ~rão 1 .• : .. c c,n'tuo~ em geral e os snll-
\~[1~!~;cn~ csp1;et:u;ulos UI' quaY:\ 1

::·:1 .c ll~~~!l permittir;io que se 
~,,.,r J .. Jld:..;o P lllttltlizado. 11 .r I.~)H.ue, ~~'m f!lll) o sdlo 

, I . ,, ~ l l , ~ .,nanr o f<)r ,. 1, ··r .. 1 . . galllr)nlo do SPI[o . . .tllc,l( a a lJdl'a<:c;\o JIOI' I' lt· l' . llllllla .... · ' .t ·ll r:lorul:11!e Jl I'.·. I··. . " ,t 1 c p.l-
1 

' Jll,lJ(.,lJHiO OJli"IZO t) .. I' O ll.l,t lllljl.Ol'a a l'f'S)ll"'tl.\''t 
( I:Vl' SP • J' • t . ' · e ,; Ul'tS ) • .. · ·" '" ' . ' · .1 ~~~o IIJP i ltltr• . ' 1•11 .t o recollnm<·nto IJIH' 
lltals JH'o"· . · · - g1t1a na r• ·1·1 .. · 1·. 1 ' · ' ,,\IJl.l, )l'hS'lrl·t r I ,, 'r..to ISCa :tl'l'I'G'Hi'tllOJ"\ ~ ·• ·• ('· . .' ·' • H: a auetoJ·id·"J · .. ' ' ' si"·ni~d~; . •.tsl; Hao :-<~.iam Jlii"Os o t'Pi[l;u ~~ qur; llllpoz a mulla. 
< tt~e ~ i~1 ;/it!11::~'i;~~~-. a ~~~·~lon~a~l:) . proi:e;lc~:ámS<)1 ·;;c;;;J'nl~~·a ~~n~ 51; 
dt. <lr.!~nsll•J ao eoll,•etor 'ma i~ d:It; .}n, l'ttv~:J·l·Hio o illll? e termo 

,\Jl. 1:2. O~r:oiiPclo··· 1 J. llll~J P•11 •1 os dev1dos Iins. 
J'PIHh~ I 'l · · · . li S, !lOs lillllll''.l ' ·• " '.' I, S SUaS t:It'<'lllll'I'I'lf ~ . '· JlFh, e OS liSI"l"S (j(• 
('('))(''\' ' ' ' :., 1 )('()(>~ (''[0 I • I • •< Lo > 
· · ·' ~ •1f11 •s o pt·imdro <'spc;·t· .' j'' .O ll'l~a< os a visar as li-

i<·,; e de l:í I'IJIIfJ dias lJ<'.io ni ·,lcu.o nas emrn·r)s:ls <lmbulan-
nenll'-.. · .. c no~, as d:!s ~.·mprr•s rs penn:t-

r:Al'ITI ·r .r, ,, 
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Art. H. Os contribuintes que, sem o pr1:~vio pagamento 
r~o sello d<~ que tratam estas instrucçõcs, derem espeetaeulos, 
ficam sujeitos á pena de rcvalirlar~ão do sello. que scrú do do-
br? e_ mais a de 5o~orJO a wogooo: e de !00$000 a 5oogooo na 
remc1dencia r~ unico do art. '·!!l da lein. GMi, de Hll '•). 

Art. 1:;. · As anctoridades polieiacs que permittirem es-
p~e.tac~ulos sem o pagan!ento do sello, ficam _suj.eitnE. _ú multa 
de 21J:-;iOiH) a ;;ogooo c do dohro no easo de reJncldr~ncia. 

Art. líl. os r:ollcctores e outros agentes fiscaes, de 
qnal<{ucr categorin, que consentirem no funecionarncnto ~!e 
especla1:ulos sem o p;~gamento de sello, ou dci:\arem de. hs-
caiJz:u:, ou que nfto vis::rem as licencas nos prazos determma-
dos, fleam sujeitos it mull:l de :;ogou(J a J008000 e no dobro 
nos easos de reineidenl'ia. 

Art. 17. A~ multas ser:io impostas: 
a) Todas pelo Seeretario das FinarH;as. . 
I'! As do art. I í· pr;los t'unecionarios liscaes e audonda-

dc·s policiar•s j;'t mnncionados nestas insii'lltr.;õcs . 
t) As do art. !li pelo Dircclor da Fisr~alizaç:io. 
A_J·L. 1 >;. Sempre que as auctoridadcs fiscaes d.c~ixai'CIII 

de VJS~11· as lienn1;as, as policiaes dcver:io levai' o taeto a_o 
c:onllf~cll11<'nlo do Chefe de Policia, afim dn que o commum-
que ao S<:err>lario das Financ:a;; para os devidos efl'eilos. 

CWITIJLO \'1 

Ar·l. 1!1. ,\s multas de que trata o art. j.i. scmlo dividi-
da~. ~~m du:.,; parlns, ealrendo uma ao l·>;tado () outra á an-
clondade que as ltouvm· Imposto . 
. , .· i'a!'a.wapho unko. (Juando se tratar de depositas, a multa 
s< l a.dtvHIIda <~m tt·es partes, cabendo, neste caso, uma parte 
ao l•,.,lado, ouln ú :nwtoridade e ouLJ'a ao depositaria. . 

Art. :!O. :'\um sr'l J'equerimento podcrú ser solicitada h-
el!ll1.:a para divnr:-;os espct'lacttlos, atr'~ o maximo dn :lo. 

Art. :21!. J·:~t:1~ in~truer;li,;s enlt·ar:io em vigor desde a 
dat:t dP sna Jlltblíear::to. 

. Sl'ct·l~l;n·i:t d:,s Fin:tnl:;,s, ~'lll Jk;lo JloJ'inmlc', aos '2i de 
fdH'II'O di' i'.J!:i. ··· 'J'/u'•Hiul!lii'O Canu•i,·o So!llio!ln. 



DECltETO ~. ·1.:\H -llE ~ l\E Fl:VEitEll\0 Dl: l~lili 

<:t-<·a nm lo!.!;at' tlo aüjuncto á e,;eoi:J. <lo snxo 1lminino Ll;t Yi\\tt 
U.e Caraeol 

O Presidente do Estado de Minas Geracs de conformidauc 
com o regulamento escolar em vigor, resol~e crear um lugar 
de adjunto á eseola do sexo feminino <la Villa de Caracol. 

Palacio da Presideneia üo Estado tle 7\linas (;erae,;, em 
Bello Horizonte, 2 de fevereiro dn 1\H:i, 

llELFI~l jlonEmA nA Cn~TA H11n:n:o. 

lll<:CHETO N. L:\12. -- DE ~ m: FE\'EnEII:o n1: l!"lll.> 

'l'ran~fern para o Jogar üenominaüo Santo Antonio <la il:J.I'l'a, · 
dislrieto da ddaüe <l<l Cabo Y<l!'Ü<l, ·~ollY•.·I·t.ida. <lm m i \ta, a es. 
co\:1. do .sexo mas~lulino <l•J dbtri\;to de Lar•:o;J. Santa, IJJlllli•~i
plo <l•' Santa L11z ta. 

O Presidente do Estado de jlinas < :eraes, de conformidade 
com o n. 1• do art. :\. 0 do re;;ulamento que baixou com o de e. 
ll. :l, 1\li, d•: \) de junho de l~lll, resolve lran'lt'erir varu I) 

lo;.ja!' <lcnc;mma<lo Santo. Antonio <lu Barra, <li~Lrk\cJ ela d<lat\e 
<I e < .aho ~ cr~le, eonV<ll'lHla em mixla, a es<~ola <lu sexo lliUH<~Il· 
l:no !\o 1ll8ll'lclu tle l.up;úa Sanltl, <lo munidpio <ln S.\\1\a Lmh1. 

l'alaeio <la hesillencia do Estu<lo de ~Iinus Ocruc,;, om lln\\o 
llm·i?<lllte, '2 <I e fevereiro li O I!) !li. 

llJ.:LFI\! \lonEJn.\ ll.\ CosT.\ HII\Ell\ll, 

lJECltETO .:\. \ .• :\1:\ -DE ;2 PE FE\'EiiEll\íl lll'. 1\H:.i 

.. . , f minino a 1.• c,;cola mix\:1. dn 
C•)nvot·te <olll es•:nl:t pat.t o s•-;.o e nunicipio U.c Ouro Pt·e\o 

dis\l'ÍC\0 Ü•• \í;tbli'U <lo C.llnpo, I 

, \!' Ceracs de conformiüade 
O Presidente do l·.slado de ' mas t~l c ne' baixou com o dce. 

•·om o n. \.do ar~. 3.'' <lo,re?uhun::~o\v<~ convdrter em es<~?la 
n. 3 .1\H, de \l de ]tmho <le Lll 11• Je .. ·ta <lo -' 1'slricto <le llalnra 

f · · ·1 " e-···o a nnx u · · 1Jara o sexo emnnno a · ·"' · 
üo Campo, munkipio de Ouro Preto. 

Palacio da Presidencia do E~tado de j\inao Ceraes, em Hello 
llorizonlc, ~de fevereiro üe 1\l'la. 

llEi.FI~l ~lnnun.\ nA Co-:TA Hmmno. 

DECHETO N. r •• :ll '• --- lll~ \." nE .lE\'Enmno 111: l\1\:=i 

. , 'ts<'lllino .1 :\.• mixí:t llo llisüido ('<JI•Y•'I'Í•· ''111 •·s•·ol:t p:n:t n '-.•.xo llt •. : .· . \,Ouro l'r<ílo 
~ Ü•l l\;t\ 1i1·:1 llo Campo, Jlllll\l<.qnn 1 '-' 

lh:i.FDI JlOI:EmA IH CosT.\ l\11mmo. 

.\1//t'l'i•·o /o'l'l'l't'Í/'11 Lopes. 
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DECHETO ~. 4.3Hi -DE 2 DE FI•:\'EflEIHO DE Hl!!i 

Transfere para a Fabrica <.ln 'l'ecil~os do Cedt·o, <.li~tricto da ·'d 1, 
de l\lont.cs Claros, a e~cola nuxta do povoado deno · td a\;e 
Jo:\o da Vereda, da<tuellc municipio. lllll a 

0 
• • 

O Presidente do Estado de Minas Geraes d, . 1· ·.1, 1 
com o n .. ~do art. a. o do re.,ulam · • . c con ormtua< e 
n. 3.1!11, de ~~ de junho de l911 r~~~~v~ue. bat.xo~t com o d~c. 
brica de Tecidos do C .1 • ' • • > ti anstertr para a I· a-. euro, a escola nnxta d 1 1 . 
nado S. Joã<.l da \'ercda, daquelle município~ povoat o < enonn-. 

Palacio da Presidencia do Fsta<l d 'li' . 
Horizonte, 2 de fevereir·o de ·J<)'1·,. 

0 e· ma~ (Jeraes, em BeiJo . ,) . 
llELFI\1 ~IIIHEIHA 1>.\ CIISTA l:illLil\11, 

Ameril'll Fl'l'l'eira /,IJJii'S. 

DECCETO i\'. " ,.,:Jl(j -· llE::! m: FE\'EHEmo n~-: l!ll1i 

'l'rans_fere a escola rnral mixta d<l Honotio . 
V1ll:_t No\'a de Lima. para Ven<h :\ }ltealho,. .mnrlicipio lill 
Jlonzonte, · ·' · Ol,l, llllllllcJ!llO de Bnllo 

O Presidente do Estado de ~Iinus Ge . 
eom o regulamento expedido c~m o. de<' rae~i <!e eonformi<lade 
<I e 1 !l ll, resolve transferir a escola r :: !L ': !,) I' de !J de junho 
ealho, mtmierpio de Vi lia :'io~a de I. mal mtxla de llonorio lli-
nieipio de llelfo Horizonte.. .nna, para Ven<la :\ova, um-

•. Palaeio da l'resi<l(;neia do Estado de ~I in as(' .. ', ' 
l!OJtzontn, 2 de feyereu·o de ·tHHi. · •eJaes, em l.cllo 

DELFI\1 ~lom:n:.\ ll.\ Co-;T.\ I\ nn:nw. 

A ílll'l'itu f't'l'l'l'il'll l.opes, 
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I>ECHET() N. 1.317-- m: !i m: FEVEIII·:mo DE 1!JW 

Ap]!l'ova o regttlamenlo 1HU'a o sewiço de lolei'ias 

O Pre~idente do Estado de 'Mhws Geraes, no exerci 
cio da attrihuiçiio <JUC lhe eon fere o art. ti7, n. '1, da 
Constituição estadoal, e para dar execução á lei 
ll. G21·, de Hl de set<'mht·o de Hl11·, resolve approvar 
o regulamento que com este baixa, assignado pelo 
Secretario <le Estadn dos Negocios das Finanças, 
<!LW o fará executar. 

Palacio <la Presidencia do Estado de Minas 
Geracs, aos () de fevereiro de HHti. 

DELFIM MOBEillA DA COSTA lUllElllO. 
1'/wodumiro Carneiro Santiago. 

HEUULA~IEN'I'O A QUE SE llEFEilE O DEC. N. 
4.iH7, DE G Dr~ FEVEllEllW DE HHü 

Art. L" O serviço de loterias do Estado será 
l'<~ito de accordn eom o <JlW dispõem a lei JJ. 62(~, 
<In Hl de setembro de HlB, e este regulamento e 
llOS termos do contraeto que f<ir celc}Jl'<Hlo para a 
sua <'X<~ell<,:<io. 

.\r L 2·" O gowrno do Est:ulo eontr<letadt com 
lpWnl n1ai:-; vaul.ag<'ns offereeer o serviço lle cx-
l.raeção dPssas lot!'rias, faz<'tHlo-o po1· meio de con-
<~IIJT<'nei;~ pullli<~a 011 nu•diauln ac.eonlo c.om l~on~ 
('.(~ssiona rios de loiNias ainda em vigor 110 Estado. 

Art. ::." No <·onl.raelo ser;io in1postas ao <'.on-
lr:wta nl<' ou eonees:-;ionarios as seguintes obriga-
<,:Õ<'S <~SS<'Ill~iaos: 

1·") Contl'ihuiçiio pecuhiarill aiinual 
que o contracto pl'efix.<U' p<H'a. 



i, 
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auxilios conce<lidos por lei es-
tadoal a assoeia<;ões e estaheleei 
mentos de instrueção c assisten-
cia; 
Contrihu ição annual dn q u inm 
<:~mto~ <k réis para o sorvi~~o de 
i1 se a h zanão · . ' 
Deposito dn uma catwão minima 
de eincoeJtla contos (le réis pa-
ra garantir a fid exeetwão do 
conlraclo. • 

. Arl. ~L" As imp~rtaneias a que se rel"ere o ar-
ligo pn~c<~<knte serao recolhidas ao 'l'hesouro do 
E~;lado d;t seguiu te maneira: 

a) A c~mtrihui\;ão destinada a suh-
VPIWiotutr e auxiliar cstahnleei-
munto~ de' assislerwia e de in-

,, slntc\~ao, ·~m presl<wões mcn-
s<-ws, Isto ó, até o ultimo dia de 
eada mcz; 

h) A <ruo la de <ruinze contos de réis 
para .despPsas de fis<~aliza<~ão 
em tt:uneslrcs, isto ó, at<S 0 ~~Jti~ 
mo <ha de ca<la trimestre. 

e) A ,<;au<.~ão d<~ cinco<~nta em\ tos de 
reis. ou <k maior quantia-- que 
s~~ra ~~onsislenl<~ em dinheiro Otl 
Lll,ulos da divida publica f<·d~~~ 

deral o.u esladoal, antes do aelo 
,, <1<~ assignatum do coulraeto. 

1\ r L. D.'> .No. e~so <k falta de pontual pa o·an~t•n-
l.o da:-; eontnhu11~oes do at'lio·o ''> ~ 11 c· ·1 1, •>" ~-

• " r:> ' • -~. , S<'i"lo as quantias neer~s:->aJ·ia:-; Jlat·.·1 <'~"'' 1 .. 1111 11 ~.I · : 1• • · . "''" " Cl llZ J( 'lS 
llliiiH~<IJatamnntn da <~au<'iio ri!''lllfl<l <l 1• L 'l '· , 1 · . : · · ·• .on rae an-
el~ o mgado a llll~·gr;tlizal-a IIO prazo illlfli'OJ'O":t-
VPI do ~~~:->:->enl.a ~IJ~:-;, so]J JH'II:t d<~ ~~adll<'idad<~ ~la 
<~on<:<):-i:->ao e l'f):-\CI:->ao do <:ontrael.o, deelarada p<'lo 
go\~~l'll~l d~l. E:-;tado indo:p<'IHI<'Ill<'llll'lltn dn inLPrpd-
l<~<.~ao .III~IH:lill e. :-><:111 ohl'ig<~!.:;"ío: por parte do Es-
lildo, de Illdr:nlltJZ<tr o eontr;telanle. 
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Arl.. G." O eontraelo poderá ser celebrado pelo . 
pr<~zo que o governo julgar conveniente, podendo 
c:->te s1~r pro rogado; e, ne:-;te caso, ao contractantc 
ficr<Í a:-;segura<la· prderencia em identidade tle con-
did)<•:->. 

• Art· 7:• O eoutracto poderá ser reseimlido, 
alón1 do ea:-;o do art. i):•, na hypothcse de reinciden-
eia <:IH infraeção de qualquer das suas clausulas e 
csl.ipular:õ<:s,-- reineidcneia qw~ consistirA na im-
posi(;ão de !luas multas, ainda que não se trate da 
riolação da nw:->ma clausula ou estipulação. 

Paragrapho unieo. A rescisão do conlraeto, 
dneretada por inexecução ou infraeção de o!Jriga-
~:ões ou ~~lausulas, 11ão dará ao eontrnetante direito 
;i inden111iza<;iio <IP espeeie alguma c determinará a 
JH'nla da <:aurão. 

A ri. ~.'' 1\ ("\Jrae<:ii.o das loterias será feita na 
Capital do Estado, <~,;·l logar franqueado ao puhli-
<'O, soh a pr<•side1wia do fiscal das loterias. 

Art. !):' O valor da emissão das loterias do Es-
1 a do 11 ã.o po<l<)r<Í. exceder da media de mil contos de 
r<~i:-; nwnsaes. 

~\ rt. -1 O. 0:-; premi os ele cada loteria nunca se-
r;io de menos <k sessenta por cento do valor e ca-
pital de cada loteria ou serie. 

~\ri. H. O prc<{O de cada hilhelc ou fraeção de 
hilhele das loterias não ser;\. inferior a um mil 
róis. 

;\I'L '12. ()~ hilhete~ ~crào e~t:nnpado~ n 
;~s:-;ignados dn proprio punho ou de ehancella pelo 
eonlradaniP, deven<lo eonler Lambem: 

a) a importaneia exacla do capi-
la l; 

h) a indicação de lei que auelorizou 
as loterias e a <lata do contraelo 
er~l<:hrado para as suas extra-
<:~:ões; · 

c) a rleelara<'iio de ser o hilltete in-
1eiro on ".rra('eionario c nesl.e ca-
so a imporlaneia da fract~ão c 
de seu prC\iO; 



ü) o mmwro do hilhdo c a ,·ar:rek-
ristiea da lol1:ria e tl<t série re~ 
S[Wetiva; 

e) o dia. hora P logar do :-~orleio; 
f) o plano da lol!'l'ia; 

g) o logar do paganwnlo dos pt·r~
mios ~~ o norrw do n~sponsavel 
!Jill' PSIP; 

h) O IJI':lZO 1'111 (jiiP ]H'C':·ll'l'I'\'C I~SSI~ 
pagatrWJ!IO· 

Arl. '13. Os hilh1'lPS das loterias do Estado se-
riío prnvi:unenl<', <'111 llliHIPio, suhniPilidos ú. appro-
v:q;ão do See]'(:lario das Finan~;as, por inlermc!lio 
elo l'isea\. 

Arl. J 1·. í\lPi;r hor;l :rnl1·s d:r nrn n~:rda p:rr;r a 
<:xlrae<;ã.o não po<kriio ntais aehar·-sp Pxposlos :í. 
yenda os hilhi'II'S da r<'S[ll'd.iva lol<:ria. 

Art. H). O fis<~al. ouvido o <~onlr'a<·l.anl<·. lllill'-
earA o dia, hora ~' logar par:1 s<~ proe<~<!Pr o sorl1~io 
1k eada lolnria <' rwnhun1 ddks se podnn\ l'l~:tliza ,. 
s•'lll próvio illllllltreio p<'la i111pr·<'nsa n Sl'lll a pre-
:-i<~ll\:a do \'.Oitlraelartl<\ ou s<~u r~'pr<·senlanl" halti-
lilado ]Wr:1nl1~ o fis<~ill. 

Art. ·I G. Os pla11os das loiPrias, l:mlo das Sl~
rins, eon1o das lol<:r·ias inl.1:iras ou l'l'llllidas, s1~rilo 
organiza!los dü 111odo qup :r inrporl:1neia lol:1l dos 
pn•rnios a distrihuir, ~~~~~ eada lol1:ria, não sej:t IIH:-
llor d<• SI'Ss<:nta por e1:nto. do eapilal total d1:sta, 
nos l<~I'IHOS do art. '10., d<:sl.11rados os rr•stanl<·s qu<~
renl.a por el'nl.o para. as d<'S[H~sas do !-l<•rvi<·o. eon-
tri!Juirii<'s d1~vidas :10 Estado •: lu<'ros do ··l'OIIlra-
dan L<~. 

;\rL :17. A PXLra<:<.~ão d1~ lol<~rias qtH' !Pttlwm 
sido <'Xposl.as :í V<'IHia, nã.o pod1~r:'t. S<:r adiada, sal-
vo <·.aso dr: for<;a rHaior, provado fH~rani.P o St·<~r<:La
rio das Fin:tnras <~ a Sl'll juizo. 

"\rl. J 8. As listas do pt·omios d<~vurão set' affi-
xadas logo <lepoi:-; da extrae<;üo, registradas em 
Iivr11 proprio com as;it.;tntura dll fiJI~:t! c dn eon-
traetantl; <; puhlie<Hia,-.; intet;I'.1hnu1V: no ''Mina;-.; 

,;,.,.,1,.:;· ,. ''111 uttlro dos orgi\os <k maior eireula-
,.,~1) d:t C;1pil:rl. 1'0111 <lllll'~llas assigtlil~.ura:-;. . 
· \rl. Ll. _\;t'llilliJJJa loll't'ia JHHkm ,.:;er c•xl.ralu-

d:r ~r· 111 IJIII.' lr_'llil:llll sido l'~'<~IJIIlidas ;~o The:-;ouro 
'1' '" ·1·11'<' !r,<l·t,· ·1s I'OIIIrilluii'ÔI'S <kvHlas a este, ( • I Í 1~, • I I . > I · ., 

\lr• ;l('l'iii'IÍI! 1'1!111 11 r·nnlr·;H·Io. 
\ 11. ::<:. \;io p<Hir·r;Í ~:,•r ,.I'I'IIS<ldo o.u ndi:tdo 

0 jJ<<.'.>.:IIIJI'JJiu 1!o l'l'l'lllio ao porlador do llllilell' hr;-
j;.•li,·í:tdo pr·Lt :;od•·. ;rinda 1[111' SI' lr;ll<~ d1• ~lupiJ
'··;•1:1 tlr• 11\!ldt'l'<ll:iio I' li'llli<t ~:ido o dilo [li'I'IIIIO pa-
u.; ;·1 !JIIil·l'lll. 
- ]';rr;t~'.l<<[ditl 1111;<''1. \o l~;rso dP recusa .de pa-
··::11,:·1:1r, ·.1,1 1, 1:·,,;io. o illlt•J·I·~;:,ado IPvarú o I:H'Io :10 
I'IJiiiJI·r·íiJI'·Jilt·, do :-;~'!'l't·l;rrio da,; Fiuaw:as,. ~~ qual 
, 1,,d,·r(l, Lr·111 :t\r·ri:~'IJ<ido o <·a~;o, llliiiHiar dl1:elllilr 
I • ll <h ~~au-() jl<l,".illll<'iil>l do lili'Sillll flri'IIIIO 1,101' l~Oil; ' 
t·;[o dr;jlo:;ii:HI:t 110 Tlll':->ouro do l•,sta.do.. .. _ , 
· .\ri. ::i. ::,j liottYI·t' Sll~·fll:ila tle Jalsilr~:u.~a.o ~los 

],iliJPII•:: l'l.''ltli:tdll:->, o (·.ontrat·la!ll.l~ depostlara lll_l-
lll:·r;i:~i:JJ:I"lil'· !11• Th1·~:mtro do Estado o prenuo 
fllll' l'<!lliwr a I;H·s billtd••7; par:.t ,;n· e!1tre?~w ,.a 
!JIIi'lll d1· dirr•ilo. por ordr•m do ~ccrelano d,t? L•t-
iJ:ItW:'s ll!l rttandado judieial, depois de resolvida a 
duyida. 

\ri. ~::2. o din•ilo ao pagamento <lo premio 
Jli'I'SI'I'~'\'T'Í 11111 <lllllo d<~pois do dia <l~t extrac<;ão 
1'111 1[111' l'lit• ror ('(]IJ I'•• rido ]li: lo sorteiO da lote-
I'Í:l. 

\ 1'1. ::2::. ( ),·. pl:11tos. !nulo das sórics, como d~s 
]r,lr>J·i:J~: inl,•ira::. dP\PI'ilo Sl'l' suj1:itos ú approva!;ao 
1lo :-;'"'l'~"lariu 1!:1~; Fitl:IIH:;r:: Sl'ssenta dias, pelo mc-
JIIJS. :ti!(I·S d:J 1'\:(r:I('I':IO. • 

_ \ 1·1. ::2 L .\s q lll'.sÍõ<:s e duvidas <JLW se s~sct tn-
l'~'lll ::olm·. :rs lo!Prias. no neto <k sua exlrac<;ao, se-
r:io r,·,;rJividas pdo l'is1~;d das HH'SIIWS. 

A ri. ;2;;. :\ 
f'Íiad:1 por 11111 
qu•: p••r,·t>lwr;io 

!J. '1. .. 

1Jr1. f'iscali::;uçüo 
· ' cr ris<~:diza<:ão das lotenas ser:a ex -

l'i::1·al auxiliado por um aJudante, 
:1 ~·ral i fi<~ado annual pro laúore-. _ _"\ .. 
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110 nove contos llc réis para o primeiro -e de seis 
contos üe róis para o segu.nüo, semlo o pa,çamen-
10 !'Pito em11 a quota de qutnze contos <le rets---pa-
~ .. 1 a fiscalização. 

L Art. 26. A nomeação e demissão do fiscal das 
loterias c de seu ajudante serão feitas livremen-
te pelo Presidente do Estado. 

Paragrapho 1." As licenças e outros impedi-
mentos destes funccionarios serão regulados pela 
legislação commum aos empregados da Secretaria 
das Finanças. 

Paragrapho 2.0 Sendo esses cargos de com-
missiio. sPt'ão seus titular<~s dcmissiyeis ad nHlwn 
c não terão direito á aposentadoria. 

Art. 27. Ao fiscal incumbe: 
J.o) Dirigir e superintender o servi-

ço de fiscalização das loterias, 
velando pela boa execução das 
leis, regulamentos e contractos 
a ellas referentes; 

2.o) Abrir, numerar, rubricar e en-
cerrar o livro de registro das lis 
tas de premios e outros necessa-
rios á escripturação do serviço 
de loterias, dando as necessa-
rias instrucções; 

:to) Despachar os papeis que depen-
dem de sua decisão e authenti-
car aquellcs que devem produ-
zir effeito legal; 

1·.0 ) l\lan<lar archivar e ter em lJoa 
guarda tollos os papeis e olJje-

ctos a cargo da fiscalização· 
S).o) Presidir c regular o processo' de 

extracção, examinando por si ou 
por um teehnico de sua confian-
<;a, os apparelhos e ohjectos em-
pregados na extracção; 

H.") Obstar, por meios regulares e ef 
fieazeH, que o contractante cxor 
hitc~ de suas attribuições; ' '' ~ 

7.0
) Apprehender, por si ou por s~l1 

ajudante, os bilhetes de lotena 
euja venda for prohibida c que 
cs li verem expostos para esse 
fim; . , ~ 

8:)) Fazer lavrar autos de mtracçao 
c apprchcnsão; 

9.") Suhmetlcr á decisão do Secreta-
rio das Finanças os autos lavra-
do;; em virtude de diligencia pro 
pria ou de seu ajud~nlc; 

10.) Propor ao Scerctarw das _Fi-
n:ttwa s ml'<lidas lnndcnlcs a llll-

l>etli~· no territorio do Estado, a ' . venda de JJilhctcs de lotcnas ex 
trangeiras e das de outros Esta: 

do;; nos termos do art. 4.0 da le1 
n. G:H, de '1 D·U.. 

H.) Hcquisitar de qualqu?r. aucl?ri-
datle policial ou admuustrattVa, 
por cscripto ou verbalmente, con 
forme a urgcncia do easo, as pro 
vidnneias que julgar neecssarias 
para o regular funccionamcnlo 
da fiscalização; 

12.) Dar guia pam o pagamento dos 
impostos, eontrilmiçõcs c multas 
a que for sujeito o eontractante 
ou eoneessi onario das loterias; 

1:q Communicar ao Secretario ~~s 
Financms c ao chefe de Pohma 
do Estado o dia, hora c logar da 
extrae<~ão das loterias auctoriza-
das c 'i:espectivos planos; 

·H.) Apresentar ao Secretario das Fi 
nan<~as. ató o mez de fevcrcrio, o 
rcdal.orlo dos trabalhos <1o :umo 
:tnU~rior; 

UI.) I' ropor ao Secretario das Finan-· 
~~as todas as medidas tendentes 
.~ melhorar a execução dos servi-



·-·-----------·111 : ~------~===========-

\:.o;; a s<~U; ea rgo ~~ [ll'llltto\·1·r o qu<~ 
Jor do Illlt'l'c;;se da F<~z<'lld<l c 
J:I:<:star as Jnfor!lla\:~<·;; <[ 111~ o go 
' 1 IllO do bstado cx1gi r. 

Conlpi'L<~ ao aj llllaule: 
a) Substituir o fised 0111 seus illl-

pedimenlos · , 
h) Conununit•at' ao fiscal o impedi-

1111~1110 Jll) I~XI~I'Cil•io df' ;;eu car-
go c. 110 • e;~:.;o d·~ <'sl.ar ;~qu<~llc 
lanth.<'lll _lmp<•dido, l';lWI' a l~OIII
IIllllllt~a\;<IO ao Si~t·rdario da;; Fi 

, 11::n~:as; 
e) Solwll:ll' do l'i:-;<~;1! as provid<~ltci:ls 

1llll\ Ih<· ll'll'l'(' 'L' . .• ' > .L 1'111 IWl~I'S:-i<ll'l;tS 

para 0 hom tlese1np<~nho do st~IL 
e;J_rgo o dfit~az. oh;;<~rvanei:t da;; 
lt•ts rPhl'v· . · l . .. • • • > ' .I ,ts as oLPrws e sua 
ltsealtz:t\;ão; 

ti) Ext~eutar os SPL'VÍ<'Il, li 1. ' ,. : • > ,f :; lJll c li~ o-
J(~Ill ( tstrdmidos IWlo r ... 1 . '-
1

)1'1' '(' t I J:;C,t , l c 
·~ ·!1 <llH.o-o ~~m lodo:,; o:-> actos 

c <ltlJO'(\Jl('l'lS I' " ' 
I

• 
1 

"' · · '· 1 c 1[111~ for IIH'lltn-
Hl ll; . 

c) Faznr a <'Sl'l'.lll .. -
1

, ••• · •• • .. 1 lll ,u,:ao n eorrespon 
',. < nct:ll. da llst~aliz:wão de• l'Oll-
OI'IIIII :ldl' ('O , . ~ ' ·- ' fi!-W:tl: . lll ,ls 111Sli'IH'J;.oe~s do 

1') \ 1 rcltivat• n li!l' <'111 )lll;t guardn os 
llli[I'O:-> oh-~loellllll'lllos. paJwis ~' 

J?el.os pertenet'llles Ú;; lok-
n;t:-;; 

!!'') \ . ,. 
u 1 :-iSIS .11' ;}() :-iOI'll'.l() tl·t' I l. ' • ' • '~ O l'l'l'lS 

110 Illlfll'dirnPnl.o do J'i;;t~al. ''' 

\rl '>f) J' 
' 

' .· .-.. · •.mqti:llllo vigorar llll:tl<IIIP.J' 
elo IJlli. I o r l'<'ll'ill"lllo I . .. - <'onlrn-
I<· lolt'I'Í't•' I r. ' '·!I .t a 1~\l'('lll:ao do SI'I'Vie~l) 

" . '·' (O ~~lado: 11:10 podl'J'<Íil :-il~l' CIJIICI~did;;·S, 
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llí'lll w...:Lrahid:1s d<•tllro tln lr~rrilorio <Inste outras lo-
LPria:-;. 

1\rl. ::o. ~iio st•r;\ p<'l'lllÍILida no Est;ulo a ven-
d;~ d<· hilhdl';; tk loleri<ls extrallg<~irns, .111~111 das de 
o~Llro:-> Estados mn <JW~ ;;cjalll tamllem yed:ulas. a 
e·tn·ttl:ll'iio ~' Vl'llda do;; biiiH'l<•s da lolnna que lor 
eo1~ePdi;la I' t'llltlraeln.da 1wlo Es!:Hlo de .i\linas Ge-
rae;;. 

Paragrapho 1." 1\ inl'r:w<;iio da disposi<;iio des 
k artigo d:í. log:u· ;Í appr<'llt•n;;iio do;; llillwl.t•s n?llo 
11l<'1Wiollados ~~ ;Í imposi<.;iio ti<~ 11111:1 mull.a ale a 
<Juanlia de doi~; eonlos de róis. 

Paragrapho 2.'' "' apprehensão e a illlposi~iiio 
da multa snrii.o kv:ula;; a effeilo pelo J'iseal das lo-
l<~t·ia;; ou por qualquet' auetoridade policial ou fis-
eal do E:-.;l.a<lo. 

Paragrapllo ;),o Alótn tias auctoridades eons-
l<~lll~·;; do paragrapho ante•rior. {~ comp<'l<~nl<' yara 
'<•al1zar <1 :tpprehensão o t~onlra<·lanlt~ da lol.<~l'til do 
E~;lado 011 ;;Pu l't'[íl'I'Sl'lllHIIL<' habilitado peranLi' o 
'isenl. 

Par:1graplw 'f." Os auto;; de~ appr<'h<'llsiio, Sl'lll-
pl'P ([111' J'ol' po;;sivl'l. Sl'l'iiO :·il'lllHdOS JlOi' dua;; l.t'S-
,I'IIlllllhas, qtt<' !.<'llh:llll ]li'I'SI'IH~i;HIO a di\ig<~llCia, C'( 

~i·pt::io ll'ila do a)lp1Til<'IIS0l' I' de SI'IIS [l:ll'l~llll~:-i Clll 
~l'ilil prolli\,ido; consi;::n:tl';"ío o~; y;llort•s e mune-
'<H:ilo dos llillll'i<':-i 011 <'il'l'lilltSLIIH'ias que os tor-

n<'fl! <'<·rio~; e• t•onlll'<~idos, o nomf~ do inl'raelor. si 
for ;;ahido, <HI ;;ign:H'S q11<' o indiqu<~lll 011 i<knl.il'i-
<[~11'111, <' o do apprl'hf'll~.or I' o mais que possa <'f!I1-
YII'. 

Art. :)I. () eonlracUtnle dn;; loteri:ts tlo Estado 
q111~ VI~IliiPr ou nnnw1eiar ú venda, pagar premios 
011 f!znr qualquer opera<.:ão J'l~lntiva a hilheles de 
lol<~l'l<l:-i, !-;1'111 hav<~r snlisJ'()ilo as exigt~neias desl·~ 
r~·gulilllll'lllo, qlll) ~;<'ri'io cmllp<~IHli:Hias no eonlrnclo, 
011 qu<~ n·aliznr a <'Xii'<H'I'iio t'lll tlia não d<•signado 
]ll'~o l'iscal 011 r<~t·.usar pa.gaiiH~IIIO dos hilltl'IPs pn•-
IIIL<lllos, 011 l'Oill'.OI'I'I'I' p:ll':l dl'i.III'Jl<ll' O SOJ'It•io ÍII-
!'OI'I'I'I'<Í 1'111 llllill;t <[111' ;li'I'<Í J'i\:tdn 110 l'Ollll'<tl:lo I' 

J 



t . axt'r•t() 1lc 1lcz contos de que poderá ser a c o m, • · 
réis. . 

·\ ·t 3· '> Pela inexecução 1lc qualquer ohnga-
1 

1 
" ~. l · f - I 1 1 I eão do contraeto ou pc ~ m ~·acçao t c c ausu as. to 

• , .. 11.10 1~ 111 ![UC não esttver nnposta pena espeCial, 
HlC:-:> • t t , . lt t' fica 0 mesmo contrac an c .~u.Jclto a mu as a e o 
valor de cinco contos de rms. 

1\rt ;:~a. As multas estabelecidas neste rcgu-
lamc~Ito ·serão i~t;tl~ostas velo ~iscal das lot~rias co~n 
recurso, sem c li etlo suspenstvo, para o Secretarw 
das Finanças. 

Art. :H. Sempre que a caução ficar desfalca-
da, seja qual fôr o motivo, o c.ontractante a inte-
"t'alizará no prazo de sessenta 1ltas soh a pena com 
~li na da 110 a ri igo q 11 i nl o 1lesk r1~gulamcnto. 

A rl. :m. O contractante 1la lol!~ria 1lo Estado não 
poderá ceder ou transferir a concessão, ou o con-
traelo, sem o pn~vio ass1~11limr~nlo do governo do 
Estado. 

Arl. :3G. Na vigencia do contracto não se al-
terarão os onus e obrigações a cargo !lo contractan 

1>, IH~Ill a !'Onlrihui1.:ão constante do artigo tercei-
ro, n. '1, mas fica entendi1lo que o Congresso do Es-
tado poderá modificar a maneira de sua !listrihui-
~.~;to, uma vez !JUP nií.o <H~(~r(~s1:a o seu montante. 

ArL· :n. Nos contraetos que forem celebrados 
para a <~X!'(~IH:iio do snrvi<;o dn loterias, o 
gov1~r·no do Estado estahelee!~rú elansulas c condi-
(;ões ga l'<mlidoras dos direitos n interesses da Fa-
:f.(~Jl!la Estadoal n qnn ass(~gnrcm o fiel eumprimcn-
lo dPsln rgPitlanH•nto. 

.\ri. :::;). J•:sl(~ n~gulamnnlo nnlrarú <~m vigor 
d1•sdr~ <I dala dP sna puhli!~<H.~ii.o. 

rio. 
:\ri. :l!l. 11 ~~voga 111-sn as di spos i (:õr~s <~m (~on tra-

s~~~~r~~ta ria dt~ Estado dos \'(~go<~ios das Finan-
(.~as, nn1 lkllo llorizonl1~, G dt~ l't~VI'I'(~ÍI'o dn ·I !lU::- -· 
'l'lworl oi// i to r: o r rwi 1'0 S 11 11/itt! rn. 

' 'li <J - J)j<' I() I li'. l·'E\'EI\EllíO DE HH!i IJECHETO N. ·h· "- · 

. . . .. , l l 1\1' 'ts Cr.racs. u~ando da al.-0 P1·csJdento do I·.~ lar 0 1 0 ' 111 ' 1· c )tJst1·t111·1 .. ·to (' <'XPrei-. r· • , · rt ''7 r a ( · ,' ' ' · tri!Juk;io qu;J llle co11 m L 0 .t • ·' .,. h lei n lí4-G dn H de 
tando ·a fac11ldade eont1da 110 .:1'

1' 1:- .-·1 .<
11

:.
1 

•
1 
SP~retarla das Fi-

1 • li'Pil"!lhl'lllP•••·· · .. ouluhro 1 tl lül •, rr~~~ ' · ' '. · pn·hl r•n·ada pt~la lnt n." 
naw.:as a SPcretari;! da .I unia ( mnm .· 1 ~' · :1. ·ll'i n. u;•,s de · lJ d tc·n" p I'''OI'""llll/.tl ,[ j)f. ,) . · • 
rir: 5 d1~ Jll lO e "·" • '· ,.,. ·ln\"l whortiillada <L ~n-
-1:1 de _Jwvemhn_> dP !!lO:!, qnc_>,::;el;:t;d, rlr~e·. 3-.11)0, dP 17 de 
eretarta da .\(.it'leultnra, em! ~-!111\\IPLfot renegarlo. abril de l\1!1, art. 1():2, n. ~I • , 

. I 1' ·I· 1) tk Minas Gcraes, em Pal:wio da l'l'l~siclnllr'J:L 1,0.,.':':'.'\1\e \O.I\\. · 
Bello llorizonte, aos lO rk ÍC\Cl Lll 0 1 

( ' S'l'\ J'IBFIHO. llt:LFI\1 :\loHEIHA ll.\ ,U .. ' ' . 

Tltr:ullomiro Cni'Hciro Sanliauo. 

/!rt.nl SIJru·es i/t• Mo!l/'a, 

Í·. ;l! \I _ m: I :l llE FE\'E 1\Ell\IJ llE l!ll !i llECIII'~TO :'i. 

· 'L SO jli'OCOil<~l' l . 1 1 l , .. 0 proxÍll!O lntm·o ]l:t!'. 
\!arca o t 1a . 11 '-!.ll~.u•,l 1111 ·,,n·utor esüvloal a e o 1 t;.aq ( ~~ 1 • , , • 

1 :\1' , . CPr JPS nsando da at-O Pt·c~sidentr~ do E~t:Jdo 1 
(! • u;:~" 1j~ (';;

1
;stitnido, 1', de 

trihltir~:io qnr~ llt!! t'OilÍ<!I'I! o art. :'~·lonl 'a i ne ~Í! !'l!l'<•re o 
collformithdP com o n·t!nlanr.nlo lc:~.;'.ltl' l'l~s~~lve designar· n 
d<!C. n. :L:J:ll, dr~ :2 tk_ontnno .< '· '1ra '·unlamnnte com as 
dl .. t \.} de marm proxuno liillll o P•l, ·I.'· Jll I r' l'l'llOV:tl'ao do 

' ' (' ll''I'I'SSO I~,)( ).t ' ' -PIPÍI'r·11,s dn di'IJI\tados ao .r1 ~ 
1
· · ~·. 11 m. 'l'll'ldiJl' na \':tga ' . ' .. J · : I']I']I"ÍO I 1'. m:il~ ' ' .' [' , l''l Sen:tdo, Jli'Or:c'( er·s!~ ,t . .• rlo <'oronPl FraneJsco •en 1'1 , 

verificada eom o Ltlkeunenlo ' ' 

Alves. . I ·. lo F,·t ,do dr~ ~linas (;r~ran,, em P.·lar;in da Prc~'il 1 l)llt.:J,t 1 . ·' 
1

, 
1
, F 

lkllo llorimHlP, l:l de kvereJm <' ·' ·•· 

I lt:IYI~I :llnnl\IIL\ IL\ Cn~T.\ ltWEIHIJ; 

;;lml'ril'o Fan:ira l.oj!I'S. 

/ 



) 
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DECRETO N. 4-.ll20 -· llE l:l DE VI,:YE!\Fll\0 llE '1~)[:; 

ModiJlca o t·cgulamcnto tla l{rJcelJrJdo!'ia drJ :\lin~ts no JUo 
de .Tancit·o 

o Presidente do ~lstado de í\l!nas Geraes, n~a~1do d:;. 1:~~ 
tribuk:io que lhe contere o art. :, 7 da Con~tJ lutc::w do L::, I _ 
do e "para a execu<;:lo do at·t. ~:l eh1 lei n. lí1G, dL: 8 dn. ot·~
Lubro de 1 '314, resolve :qlpl'ovar ns modi!icae;ües do _reg 1

0
1l.'" 

menta n. 3.586, dn 2:3 de maio de l~Jl~, qui\ se;.;uemasstgna ~~ 
pelo Secretario d'E~tado dos Negocios das J<inaw.~as, que '1::, farú executar. 

Palaeio da Presírlenda d~) Estado de l\Iinas (;eracs, mn 
Helio Horizonte, 13 de fevereiro de 1 \li:;. 

llEI.FI~I l\loHEIIL\ DA Cu~TA Hnn-:n:o. 
T/u;orlomil·o Cm·ndi'IJ .'l'mzliaU 0 • 

Modificações a que se ref'ere o dec. n. 4.:120 de 1:; de fevei'CÍfO 
de 1915 

Art. Lo Ficam revogndos o ~ \J." do a1·t. 1.'' e paragra-
phos 1~ c l:l do art. !i. 0 do dec. n. :LtiSG, dn 2:1 de maio de 
191~, cujos dispositivos se referem ús attribuie~ücs da Dire-
ctoria da Fiscalizaeào das Itendaii i\lineiras. ' 

Art. ~.o O Sr;i~retario das Finaneas ctest:w:nú, junto ú 
Hccehedoria de Minas, no llio de .Janeho, e com residencia 
permarH)nte alli, um dos liscar)s das Hnntla:-; ?llinr)ieas, :to qHal 
mcumhe, sob <1 du·ecç:io do respr;divo direcloJ·, exe!'cr>r, cu-
mulattvamente com o ajudante da HPe;t'hedori:t, as l'uncr;rir;s 
do art. G.o, paragraphos 1:!, 14 t;; e -18 do citado decreto n. 3.58G, de 1!JJ2. ' 

Art. a.· Ali\m das alll'ilntir~rir)s e~ommuus aos fi•;caes das 
rrmdas e constantes do dec. n. ·3.llfl, de 21 d.e fevereiro de 
1\Jll, ~~~·~· 17, na r~arto r;m qu.e fore;m HJ•Jllir:nvds, ÍllC_HlllhC-
lhc rn.ns r)xcrccr tmmedtala lisenhz:H;üo sobre o senH~o ex-
terno da Hecehçdorin, i~nmprindo e f:ÍJ.ei.do cumprir· todeJs os 
deveres ]n·escrlpLos no m·t. to do jú citado dee. ll. :J.:isl3, de HJ12. 

Art. Lo l'lo exercício das altrilnüe:tíes e deveres que 
ora lhe silo determinados, o fiscal se entimrlerá dire~etamente 
com o. director da Itecehedoria, a cuja imme;diala auetori-dadc flca subordinado. 

Art. :; . o As presentes modificacües eHlrariírJ (~m vigor desde a data de sua publicar;<\o. · 
S•ocrelaria das Finarwas dú E~tado dr~ Minas 1 :1:rar:~, ·I :1 df) 

f'evereiro dr) l~Wí. -- IJ"See:rnlario ri'lo:'itado 'l'lttodiJmilu Car-neiro San/ iago. ' 
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llECHETO N. 1;,3:21-m; 2:1 llE , .. EVEI1l·:mo nE 191:; 

. , . 1 · , . Silva munieipio de lln.J·h:t-Transf,,rr: p:n:l a ColonJn. J_,,,, rJ(..?Ucs.: 
1

, 'lo "'XO masculino do 
1'1 1 llliXt:l 'l (',CO U . "· cnna, con\·e:r H a e n · ",, · -- 1. 1 daqu~ollu mosmu mu-<lis1rict<J !1,, sanL\nna do Caranc ,tiy, ' 

ni,:ipio. 

I. (' , "lCS <le conformidade ()Presidente 1.lo Estailo ile ~mas _y(.!, ·:
1

. ·. u e·om o J.oc. 
erlJn o 11. 1 do art. :l." do regulamento q~~n~f~;i':. p~ra a Colo-
li. ::.1\ll, de '.1 rlcjnnlw de _19!_1, ri;sol,v~J~~ccna converli1la em 
l li.<l llorlrio·nps Silva, lll\\lllelplO de bai

1
. · 

1
' ·'c '-'a11L' \nna 

" .. )' l t lS[l'll' O u '' . mixla, a eseola do sexo mascu mo ~ ~ · · · 
1Lo Carawlahy, rlaijUelk mesmo mtmlelplO, · 

, 1, ~r s Gcracs, em l'alaeio r la Prosidc~leia ~o l'sla~o ,. r. e 1 lllé\ 
Jli~llo llorizonle, :?:l de lovermro ele .J U l.J. 

DELFDI ..\!onEmA ll.\ CosTA llllllmw. 

·I· 1, e!, Pio llt·anco CJ·•::a 11111 !.'.'i·lljHl ,,~r;ol:u· n:t r:H ,\f '~ L ' 

1 , 1. •ts ( 'el"ll's dP •·onlonnidnrle () I'I'l'sirlrmt.o rio Eslatl" 1 e · m, · '· ' ·".' ,' rPsolvP ITPal' (·e 111 o l'i'·;,.nlamonto "'úl'al do insll'llr~çúo em vwol' . . , 
'' 

0 0 
· 1 l L I'' l'nnt:o nm 1-!;l'llJlO esr:olar na ~~~~ ali) t 0 110 ' ' • 

. . L 1 'I' · · ( · t•rar·;· em Bl'llo Palaeio ela l'rPsitlt~llCla do Lsl.at o I c " lllch ' . ' . ,, 
1\orizonle, :,!:\do fevcroiro de l!li!i. 

DEU'l~t ~lom:uu ll\ CosT.\ llllll·:mo. 

/ 
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Transfere para a ostar;ão do Carmo, municipio de Ponso Alt.o 
corno nwscul in a,,~: çscola do sexo feminino do SanL\nna dr; 
Carandahy, mmnetplo de Darktc<ma, 

O Presidente do Estado de 'linas Geracs, rle conl'ormitladc 
com o n. 1. llo arl .. :1. o do regulamento qnc baixou com o <lcc. 
n. 3.101, de !l <le JUnl!o. <l_c 'l!lll, resolve transferir para a csta-
çüo rio Carmo, m.m~wqno <}c !:ouso Alio, como maseulina, a 
escola do sexo fenumno <I c Sanl Anna do Carandahy, munidpio 
de Jlarhaecna. 

,I'alaeio ria Pr(;sidcn_c:ia <lo Estado de Minas Geraes em Bello 
llor!i':OntrJ, 2:1 de fevermro ele I Dl!i. ' 

lh:LI1I\I MoliEIHA !lA CosTA HmEino. 

DE<:ItETO N. •L:l22 A-DE 23 llE FEVEIH:mo m: l!l!;; 

Cri·a um Gr·upo esr;olar na eidarJq ri~> Santa Bar·hara 

O J>rnsirlenle <lo Estado do ~linas Gnracs, <le eonl'ormirlade 
r·.om o regulanwulo b"·er·al de instrnr:ei\o n111 ,.·I"rlt' 1 · · ~ l'esr, vn r:rnm· um grupo escolar na cidade de Santa Barhara. ' 

Palae.io rla Presidencia elo Estado de ~finas t;m·acs, em 
llcllo llorlzonle, 23 de feve1'eiro ele 1 !l 1 !;. 

lh:I.I·I\1 :llr•HEin.\ llA CosTA Hnnmw, 

;\ l!lf'rir·o Fe/'rei/'11. l.u)JI'S, 
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llECHETO \'. í.:l:W -- JIE 24 DE FI:n:nmno llE ·l!l!!i. 

(J Presid1~nte do Estado de ~Iinas Cerar:;, mando da a!-
tribuw;in que Ilie conl'e1·e P ~ ·L" do art. !i7 da Conslillll-
r;üo, ,.; .. n\ve, em llomen:tgem ú data de hoje, perdoai' ao reu 
t':1rlos C<tndido de Oliveira o resto da pena em t:nJO cmn-
l•l'imelllo se :t!'ha, por s1~nlew:a do trillunal rio jnry da eo-
marca tk B:Jt·haceiw, d1~ 18 d1; sell~mbro de 1887; e, hem as-
"nn, comrnnlando para 17 annos de pris;io ~impl<'>', a pe:1a 
que est:'t eum;,riw\o o ren Adão F1~r1'1'ira (;uimarães, ~~m vtr-
[l;de das di'ChÜI~~ do jnrv da Cflmarca de SPte Lagoas, dn 
:Z:l de m:1rr;o <k !!lOZ, <~ p:ira til annos e seis nwzes a pem•. 
llllJ>O~Ia :~o rn11 Mariano c;onu:s da <:osla, pelo Vtbnnal do 
jnry rl;1 comarca de Serro, em l!í de Jllllilo de 1\JO:L 

l':rl:tr:io da Presirlcnda do Estado dP l\linas (;et·ae', em 
!:Pilo llorizontn, 2i· de fevereiro de 1!11!i. 

DELFDI Mot:EIHA DA CosTA H lllEil\0. 

D EC!t ET( 1 N. 1.:12 ~ -- nE ';H llE FEVJ:m:mo DE 1!1 I !i 

«lmln!Ut p!'ar;as da Fcm;a. Puhlica·• 

O PrPsidt!l!lr~ do Estado de Minas Geran~. usando. d<.l ~11-
ti·ihuir';io que llln eont'nre o ~ \.. 0 do art.. ti7 da ConsttlUH?1~; 
reso!v"l), 1)111 l:om1maw:m ú. data de hoje. inrlull.:n· da~ \wn:!~. ·. 
que nst:io sujeitas as Sl~guin!I)S prar;as da l<f.ll'l::~ I ':llhr~,~~ 
.Jos1'! dos ~<llllo:; OliVI)ira, .lo;\o A_l\'OS Pl:<:xNI~~· salv.Hlo.l '\1.' ~~~ 
da Silva, .los<"! B:~ptista . .Jo:io Lmz da ~J!va, IIIeodomu o .oc 
lho ~IOUl'ÜO n Torquato .Joaquim C~il'!lell'ü. 

!':dado da Pl'I)SidPneia do E.;;tado de Mi•tas t;l)rae~, em 
Bcllo llorizontn, :!í de l'ü\'I)I'eil·o de l~JI!i. 

!lELFDI ~IonEtnA tL\ CosT.\ Itummo. 
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D ECU ETO :\. L :~2;; - lll: " !li 1' ·: ~1,\H~Il DL l !llií 

O Presidente do Estado dP ~li , 
l.t·ibuic;\o qnc lhe (! outor"·,,1:1 ' nas Gera~~~. usando da at-
~l'l . • l ,., .. , pelo 'll'l "- I (' . . . 1 llCl!'il, rc~so ve Jll'oroga 1• por :\li d·· . ' · "' ta .onslttnt•.:.ao 
lo ;.;em multas dos Imposto.; ÜP in \ 15 0. jlraw p n·a paganwn-
sumo de bebidas, a partir d·l 1·n· ,.' ustnas e jlrotis'.üt~.~ c eon-' csente data. 
, Palado da Presidc~nl'ia clr 1 , 

LP\lo llot·izoHlP '~ dP n;.11.1• 1 ) 1 Lstarlo de :\li nas Gc~t-.H~:i, '~lll 
' ' ' - l ' ~~ I \l 1 ~. 

llELFI~l 1\om:tl\J\ 11.\ co~T.\ Htmm:o. 

Ame rico Fet'I'Cit•rt, l.opes • 

llELFnl ~lOI\Fll' \ ll \ ('r)", l' ' " · ·• :-.\A t\1\FII\r). 

,\met•it•u Jt'n·,•eirll /,r,prs. 

Suppl'imc pontos 1\scans 

< 1 l' residente t\•1 E~lado de ~li nas Cen1cs, usando das al.-
tl·ibuü,;õcs que \1!1~ cot\\1~\'(\ o ;1rL :·,1 da Consliluit;i\o do llH\smo 
E,.;tado, 1·csolve ~upprimir os pontos .li:;~:acs de l'onle No~~~, 
Passagem e Tra\'l•.ss:\o, situados nos lnmtes tlcste com o \•,-,-
lado do Espit·ilo Sat!lO. 

n Scerehrio 1\1\ !·:~tatlo dos Ncgodos das Fimm1;as assim 
o lr~nha enlt~nüido e o f;tt:a C);ccnlar. 

\';da•·i•l 'Lt l't•·,i•knd:t t\•1 l•:-;la1lo tlt: Min:ts t;e::l\;,:, em 
l~dlo 1\ol'Í/IJIII!', lj ck nwn:IJ ti•~ l\l\!i. 

\h:LI'Dl ~101\l:\l:.\ \IA ( O .'1'.\ l\ li:Eli:O. 

Tl'aJl:,fn,:. ellnY•'tl.id~t c;n mixla, p:ttn.o ln)!at' tlenomina<lo Coned•.~:trJ 
uo C;tpim. si\11:ul:t no tm•rit<Jt·io ~tUl'il,niüo ao Est:11lo ün l\llnas 
Ont'at.·s \)<.:la s"ntr:nt;<t .\t·hilra1 t.lc: :',ll 110 novr,ml•ro li<; l\11·1, a·:z.• 
.,,c.,\a tlo '"'"o f.:mininn cl:\ c,irlalle dq Pal':i. 

() Presi<lcmle 1lo Ef:\a<lo 1lc Min:JS ( :cracs, 1\c eonformidatln 
(',O!ll <J u. "· üo art. :\. 0 1\o n•gu\amonlo que haixou eom o <le1~. 11. 
:1. ·\'.11, üe '.l de jnnho •I e 1\l\1 rPso!Yc tran.-;ferir, convcrliila em 
mixta, para o ln~ar <l<momina1lo Colli:Cii;;ln 1\n Capim, ~ilna<lo 
no terrtl<lrio al\ril,mido ao EsLa1lo <lt• ~li na:; ( :prae> por Sentença 
Arhilral <lo :1n •le novemhro de \\l\1, a 2." ""'·oi<> <lo sexo femi-
nit;o ela eil\a1le 1ln l' arú. 

Palaeio 1\a Presiüom:ia do Esla•lo 1lo ~linas <;crae~ em 1\ello 
llorimnl<', 'l <lo mat·1;o de ·1\l\!). 
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'l'rasforo para a cidad.o de Ahro . Çampo, eonvol'tiÜ<L em n\i;(la, a 
3." escola do sexo fcmmtno da cidade do l'al'<'t 

O Presidente do Estado de )linas (~craes de confornlirla1\c 
com o n. 4 do art: :~.o do regulamento que J;aixou com o Ür\e. 
n. :\.\\lI, de !1 de JUnho c~ e 1 \Hl, t'eso\ve transferir para a d1larln 
de . .\_bre Cat~po, eonverl!Üa em mixl<: a :ta escola. do sexo fe-
mtmno da etdalle üo Para. ' 

Pnlaeio 1la l'residrmcia do Estado ue ~li nas Geraes, etn l\ello 
llorizonle, \l de mar1:;o !le 1\ll!i, 

nm.FI~I 1-lmw.m,\ !lA C<Js'l'.\ \\I!'.Eil\0. 

I lFI 'ltFTO N ' ""11 '-' ' ' '·~··>·> -m: <) DE ~1,\tH;O llE -1\l\l). 

'l'l';tn.\[Cl'~l j)U\'<1. O \o~,Ol' d<mO!llÍII;t<\O C· •\ ,", , , 
<la et<larl<\ rln ·\bt·e c~unpo I' O '' .'"'1·\f)Cll.c_ !IJI'ta, rlo dis\riclo 
do sexo mascolllino <h 1.j1].',,1·, 

11 '1Lll1·
11- ,\em 11\lXIt\, :1. 1.• •J~cola 

( "' n. C I 0 >ar:\. 

O l'resirlen\e do Es\a<lo d, \\' . . . . . r·nm n n '~· <lo .
11

•1 .1 Q 1 c 
1
· llW.S <.eraes, <lc eonfoitntüatle 

' . ' • • • ( () !'('"\\ 'lli '! l 1 . n '\ 1'11 r\<' ') <lr• ]·11111 1 '"'1 ' te 1 o que J<llxou eom o <Inc . .... , ... wrPtl\lr•·\· .. . 
<lPnominarlo ('·t<'lt<J.r>tt'a '[' ·1 · l' cso >e lransloru· lmra o \oc:ar " · ' or a ' 0 1\ ··t ·· ·t l · l l " Campo rJonvertirh em mi ·v' . . lti 

110 0 1 a <'.H a< e < e ,\llre 
eidarle 'üo Parú. ' x a, a 1.• eseo\a rlo sexo masculino r la 

Pa\aein <la \'rPsidenda do Fsla<lo <l l\l' , 
llorimntn, ~~ rle mar<;o (\e \.\I\ \i': e 1 mas I .orae;<, ctn \'.e \lo 

Dt:LFm ~lom:mA lU co~TA Hli\EII\11. 

Alll.l:ritJIJ 1-'t:l'l'drt( /,1/f!t!S. 
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DECHETO :\. 1-.331 ·- nE 3 m: ~IAiv,:o nE l\1\l.i 

Teansfrn·e llal'a S. ,lo;;é cta Ponto:\ _ova, mnnicipio do !tio Jos<· Pedro, 
a <)SC') a mixta do Visl<t Alegre, daqucllo mesmo município 

O Presidente do Esta!lo de )Iinus (;enws, de confonni!lade 
<'onl o n. !i do arl. 3." do regulamento que baixou eom o tlee. 
n. !L 1\11 rle ~1 de junho de 'l!Ht, resolve transferir pam S . .losó 
•la l'ontd \'oYa mimieipio do !tio .Josó Pe!lro, a escola mix\a üe 
Yis\a Alegre, ·l'aquelle mesmo munieillio. 

Pa\ado rla Pt·csidrmcia do Estado rle Minas Gentes, em Bc\lo 
l!orizon\e, :\de marr:o 1'.1\!i. 

TranskJ·n pal'a o <li~ll'iclo rle l'assaç:cm tlo Rio Jo,;c\ 1'1Jdro, do mn-
ni·~ípiiJ tlw<te nome. <t e,;cola rlo ~cxo masculino da narra do 
~Ianhuassú, <leste mesmo nmnídpio. 

11 Presidente üo Eslauo !In :71\inas Cerne~, üe conformir\aüe 
1Jo!ll o n. '~· <lo art. :L• rlo rep;n\amen\o que haixou com o !Ice. 
n. :\.1 \ll, de ~ de ,iunho <I e ·I \l \'\, resolve transferir 11ara n di-
strido de\' assagem dn \\i o .Josó Pedro, do munieipio deste nome, 
a esr·.ola r\o sexo ma~culino de Barra do 'Jianhuassú, deste mcs-
inn m\ll!Jr:ipio. 

Pala<".io ria Presirlem.ia do Estar lo Üt\ ~li na\> ( ;erae~, em 1\c\lo 
1\ori;.(,nlc, \1 de marr;o rln '1\11 !i. 

\11-:ut~l ~1111\I'.IIL\ 11.\ Cm;TA Hllll·:lllo. 

I 

/ 



() Presiücntc \lo Estado de Minas <;<)raes, de conf<H'lll~dtl<\<~ 
eom <>regulamento expe<lido \'Olll o <lee. n. :1. i\ll, <le \l <k .Jl\1\lto 
\lo I~~ 1 rcs0lve transferir para o logar <lenominnüo ~Jarlllls, 
dislrict~ da eidmle üe ()\ivcira, COJiv'(,rticla em mixla, a eS<'o\;1 
!lo sexo ma~nüino da Villa ;\pparceidn elo Clau!lio. 

Pnlac:io da l'rm;i<lonei:' do Esta• lo de :llinas Ccrac.,, Olll lkllo 
llorimnte, \l 1lc li !ai''.~'' !lc I \li ::i. 

llECllE'I'O :\. -I.:~:H- lll: \l DE ~L\1\<:() llE 1\l\!) 

'l'l'ansf•)l'C, <:<m\0 noctm·na, p~u·a a Vi \la <l•: ca,~unhú, :_cl .• <~~<:ob 
<lo sexo maseulino lla d<l:v.k Ü<: :\lnzamhinhr> 

O Prcsidcnl<' elo Esta<lo <In :llinas Gcracs, uc <·.onfonni<ladc 
eom o n. ~- <lo art. :1.o do rcgnlanwnto que haix<m eom" <Ice. 
n. :1.'\\ll, uc \l <k jn11ho <k l'.l'l\, resolve Lran'>fc.,rir, eOlll<> no-
<~lnrna, para a Yil\a <l<: <:nxamhú, a ·1." escola !lo S<\XO IU:IS<'uliuo 
<la <~i<la<lc dü ~lnznmhinl!o. 

J>alnei<J da Pn,siden<~Í:\ <h E:; la< lo de :lliua<.; < ;ert\cs, mn 1\c\ln 
llol'iwute, \l <k mtu·<;<J <l<' 1\l\:;, 

])ECI\ETU ;\. \ .• 3:.\ti-tll: '.l llE ~1.\II<,:<J llE \Hl!l 

, '. . • l'l .. ·t. I município uo Par:\, convcr-II·;.n:-;f,•t·e para o (ll~lrlct.o uc ' O\csl .• \ '. •xo f•·minino lht duauc dr> 
tida •Jm mix1.a, a \.' <)scol;t lo se. .. 
Par[t. 

•1 1 \I . s C !'l"\eS de \'Oll fnl'lllÍlla\b 
( l l'resitlcnln <lo Eslaun ( c1 · ma.lr> '\ 1·u~ ·\;·lixo;\ 1·.om o de<:. 

' 1 rl ·• '' <lo rc"n au1e11 ' · . _,. ·~orn o n. I· ' o a : ''· 7lll .. ·olvc transferi!' para o uL>-
n. :L l!ll, <le \l de JUnho <I?)·. ,11\i.trú r·onverlida em mixta, 
slrkto de Flol'estal, nn~n~clplOl·( ~~- ~~ <1 , do l'arú. 
a 1. ·' eseola <l<J sexo fennmno \ a u< a c 

I . l . l' .. :leJ1\'Í'l !lo Fsla<lo de ?-!inas Geracs, em Bello Pa aeto < '' res1< .. ' .' 
l\ol·izonle, n <lc marr;.o <lc l\l·I:J. 

lh:IYI~I :\loi\EII\\ ll.\ c"~T.\ ltii\Etl\<l, 

() Presidente do Estado de :\linas ( ;cr<~e~l'. ~le l:on>;~1n;>lil~t~~~~ 
, 1 . rt ·~ o \lo l'<""Ulamenlo que Ja1xou Cl · •• 

11 <'0111 ° n. ·• ' 0 .li ·. '·1 1 .. 1,.,1Jll r<'solve transferir para a \·1 a " I'JI <le q (c Jm1to (c . , , l' l 'l lP do n · ·• • · ' · 1', •scoh do sexo maseu 1110 la \'ll a< · \IP < ;uarany a .· c. ' · · 
l'oml>a. 

l'alacio <ia Pt·esidc!H~ia do Esla<io de :\lim\,; (;l:raes, em 1\cllo 
Horizonte, \l \le marr:o <I<~ Wl!l. 

I )EIYI'l ~loi\Ell\.\ \1.\ Cn~'I'A l\1\\EII\O. 

D. ~L-I 
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DECHE'I'o ~. ft .• a:\7 --· llE \l llt: ~L\nl:l) llE t\ll!i 

'l'ranslCl;c para. o ~~~~r d~nominado Cal'ao:udo, dislriclo da cill~llc 
do l omha, c_onvct ttda em mtxta, a 2.• cscoh do ·pxo m<t"culmo 
da mesma ctd<tdc. ' s ~ 

O l'rcsidenlc do Eslaüo de Minas Gerues de conforHli<lade 
com o regulamento cxpe<~tllo com o de c. 11 3' 1 q 1 1, q de junho 
de \\111, resolve lrausfnnr }Jaru o lo"ar 1•'c1' • '· '.

1 ? '('· ru'clt<'o r ·t ··L d· .·u.· d 1 p 1 .., , tnln!na,,o >il , , < ~s nc o a c1 u e' o o!n la, convertida em mixla .1 q n es•·olu 
smgular do sexo masculmo da mesma cidade. · ' ' -· · 

.Palacio da Pre~ideueia do Eslallo 1le '1' 1 ll 
Jlor1zontc, de mar<;o li e l \J1!j. -' mas Geraes, em \c o 

Transfc~c l'ara o lo(.!;ar uenomin,ul< <'· . .. .. , ... Lm.t;:t, como mixta, a <'scola / :~utanc,t":, mnntClJH.o d~ ~anla 
Lagoa ~an\:t <la<tnell<• 1'11 " •111 ,lu l sc.x~l .rcmmmo do dt:>II'H~lo <lc ' .~ 111\\!l]l;]p!Cl. 

Palaeio da Presidencia do Fsl"<lo ü, \\" . 
Horizonte, '!li de março de 1'.\1 ;\." c · mas <.eraes, em 1\e\lo 

DEl.\ I~\ \lol\1-:IIL\ ll.\ CllSTA 1\11\1:0\0. 

. I 1111!/'ir:o Fr!l'l'<!i/'1( /,op•!S 

·-51-

Transfere a e~cola m1xlét uo loi-!al' ucnomin<vlo Pé do 1\lorro, m~mi
cipio do P;n;sa qual r o, par<l o llenominado Serra dos Lannns, 
desse mc:;mo mnnidpio. 

<) Presi<lente do Esla<ln <lc "i na:> (;eracs, <I c eonfonni<lade 
~'Om o ll. !~ <lo art. :\." <In regulam etilo qnn baixou com o d.ce. 
n. :\. \\li, <In \I <k i nn h o <In 1 !l 1 1, ~''~solve tra ns\'erir a eseo\a mtxta 
<lo lo;.>:ar dcnom iÍwdo Pó 1\o )lorro, muni.:ipin de Passa 1 ~t~a~ro 
para o <lenominado Serra 1\os Lamins desse mesmo nnnne1p1o · 

Pala•·io <la Pr•~siüew:ia 'lo Esta,\o <lc 1\\inas Geram;, em 
Bel\ o Horizonte, \li llc março de l \115. 

DEI.l'l~l !\!onEmA ll.\ co~'\',\ nummo. 

Tl'ansf<)t<) pata o haino <l•· P••l'namlmeo <la eil~ad<' de Bocayuva, 
•·onv<'rlida <'m mi\.la a e~•·ola 1\o :;nxo ma:;culmo de Santa Clara 
do municipio t:la<tU<)J\" nom<), 

O !'l'!)Sillnntc <lo Esta1\o de Minas Ceraes, ,\P- conformiuade 
,·om o n. !, do art. :L" <lo I'Pgnlammtln qnn baixou eom o d.ee. 
n. :1.1\ll, dn !l <In junho <le l\l\1, resolve lranc;fnrir. \'ara o l>~trro 
de l'entamlml'.n, l\a d<la,le 1\e 1\oeayuYa, 1:onvcrt.H .a .em mtxla, 
a <)seola do sexo mas•:n\ino de Santa I :Iara, üo mnm<:tp!O 'laqnc\\c 
IIOllle. 

Pala cio <la Pre~iuencia <lo Estado de Jlinas Geraes, em Helio 
Horizonte, \li de mal'c;o de '1\l \!i. 

\lEU'I\1 Jl11HEIH\ Il\ Co~T.\ 1\lln:mu . 

. t HH'I'i'''' Fareil'rt J.opes. 
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DECilETO N. L 3.1,1 - DE W DE ~rAnc .. :o DE 1911J 

'l'r·an,;fqro par.a o l"i!;:tt·.denomirwqo lgnar:ia do Carvalho, do mnni-
crpro de Santa Luzra, convertida em mi~t<t a ·>.e ·cola lo . 
!'eminir:o da cidade do Pomba. · '' ' ~· ~ t sexo 

IJ Presidente do Estado de Minas ( · et•ae, d . f 'd d 
4 d ·t 'l o 1 · · 1 ~. c eon ormr a c com o n. o at • • . <o rcgularrwnto !lHO hai . 1 n. :3.1!11 de U de junho de FH! ·1 ~ou com o! ee • . ' d I ' · • reso ve transferrr para o Jorrar denomma o gnacta de Carvalho rnunidpio d s t L · " vertida em mixta a ·>a esc I· •1 • .e.' an a uzra, con-

l'omba. ' -· · 0 a 1 0 sexo fermnmo da cidade do 

l'alacio da Presidencra do Fshdo 1 ~r , 
Horizonte, !(i de marc.~o de Ul!ii:· ' 1 e 1 mas 1 •eracs, em Bcllo 

DEI.Fnt J[iillElRA lU (~0."'1',\ I' , ·' 1lBElllO. 

.tme1·ico Fen·eira !.npes. 

DECI\JITO :\' 4 ,, "-> . • 
' ' ' '•H~ - llL 1iJ DE ~IAHI_;<J DE 1011) 

Transfül e, convertida om mi t . 
c,;cola do S'!;o fem~~fr'loptalraa, ~lVlrlladcle ArcciJurgo, a !.• • Clt ate o Pomba 

O Presidente do Estado de M'. . G 
com o n :1. do art ·1 o ·do rc 1 

1nas cracs, de conformidade 
n. :l. Hll·, de !J de .ir;r;ho de tW~ lariH~r~to !!ne. haixo~I eom o dec. 
em mixtu JlUt'a a Vil h de ·\r. ,1 ' resolve t1 ansfcru·, convertida 

· d ! ' ' CC >Urgo a i '' escola l · f ' nmo a tadacle do Pomba. ' · · to sexo enu-

Palacio da Presideneia do E ·t· d 1 ~I' 
Horizonte, Hi de março de HJJ!i~ a 0 te: mas Geracs, em Bcllo 

])ELFt\I jJunEU:.\ DA Cc,~TA Hummo. 

.lnu:l'it'J p,; 1·r•:il·a J •• .~pn. 
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llECI\1\TO N. L:H:I- JJE ID llE ~1.\lii_:I.J llE 4DHi 

O !'residente do Eslntlo de ~linas Gernes, mando das atli'i-
buiçõcs CJUe lhe ~;1o c<,nl'cridas pelo art. !i7 da Consliluiçàn do 
Estado, e pat·a exccuc;;1o do disposto 110 art.':'." da lei n. Oill. 
de :2!1 de setembro de ·J!ll1, rcsoh·e mandar oll~cl'\'Ul' as seguin-
tes disposi:c1es regnlandn as alti·ilmit;ües do Clrcl'c de Pulieia 
eomo t·ommatHlantc da Fon;a Pu!Jli~:a. 

Palaeio <la Pr<·sidelH~ia do Eslado ele ~finas Gerao<, em Bel .. 
lo lloi'Ízonlc, l!l de nial')'O de !D!!i. 

llELFI\1 ~lc;!IEIIL\ 11.\ CusT.\ llll!EIIW. 

o I lll!'l'it'O Ft·l'l'l'il'll /.O)li!S. 

])!spnsic:ões n que se l't•l'e•·e o tlel~. n. l.:t 1:!, dest1t 
data 

.\r·t. 1. 0 As func~t·t\e~ d<; c; Hlllll:lli<l:lllte t;•ll';tl da F•l ·,.:a p,l· 
!Jlic:a do l·>;tado, serit ,· exc>t•dda~ pelo Clrde de P11li,:ia, c·orren1lo 
o resptwtivo !'XJH!dinnln pela :-lec'l'daria da p,,Jieia. 

,\:·1. :?.." Em sna,; i'Jila.; c impnJimeai.•H, o Clw\\\ d!• Poli-
t:ia set·ú suhstitrwlo, no e~:'~l't·.ic;iu !le-;;a~ fnnt.:t;ücs, JHll' pessoa 
!lcsignatla pelo Prcsidenln da Jo:-;tntlo . 

.\rl. :l." ,\o Chet'e de l'oliei 1, I'Otno 1:o:nmantbnl! get·al, 
eompcle: . 

. ~ L" Cot'l'espondeJ'-sn t:om o Seerc~lario 1lo lnterJOI' so.hr·c 
tudo qno fút' c:onePI'IWille ú clist:iplin:.t tJ aclmini~ll'~ll:•io da hn·-

. c;a J> nhlica; 
· ~ 2. 0 OhseJ'I'<II' a eonclueta 1le todos os seu~ eo!nmantl:Hlns, 
exarilinamlo si elles enmpl'ülll exa<:lamenle sons dm'i'I'CS .: 

~ !1. 0 !nspoeeional' OS <Jilarlnis tiOs halaf!J(t()S, lro~ptl;_d oll 
enfermarias, c, pol' si on pDlo a~.~islente, as I!SI:tt.:~w .. ;, poslos, 
gnarclas e do.-;tat:amcntos; 

§ :\ .. o Ptmit• e fvzet' punir os oiliciae~ e pr·ac{ns, ]lOI' faltaS 
!l!seiplinm·cs, qne fot·nm snlmwttidas ú sna aueloridadP ou di' 
que tenha ennhcc·irucnlo: 

:; :;.o .Julgar delinilivamentc da~ dcds,)os do _<:O!lselho ck 
diseiplina ot qun forc!nl snhmellido.-; os offieiaes inlcrwre~, por 
mau pr•oeedinwnlo ou fal!a de !Jahililaçiío pm•a o eumpr·rmen-
to de seus devere-; ; 

. ~ 0. 0 · Pcoviclcneiar pal':J que os hatalhiírJs c ~ instr·nclor 
dt.,lll ús pt•at~as a :n.~lntcc~;io tia at·nn 1ln inf.rnlat·:a e eavaii:I-
!'ia par•a qn1; SI' fnt:am !:X<\t'c~ic·io;; gt~r·ac\s; 

/ 
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'7 l · · · L I . f • l I ·til fo,._ ~ , 0 ( I'"UlllZUr, a VIS U ! ll~ lJl OI'!IlaÇoüS l C C011< UC ' -
nceida~ pelos"'eomrnamlanles dos hatalht'ies e dos tloouJ!1°11 t 0 ,B 
<jtl!J porventura possam intlnit· sobre direitos a acccsso dos.~) t-
ftetacs c JHllf{as, as e~c:alas <le prnntn!J!iC.~, rrno s<~rüo retflC t l-
das ú PI·esicleneia do Estado alú o <lia :H de julho de cada allll.<); 
. ~ H. • Prop<~I' ao governo :t. a<lopç;to das provit~ew:i~:s. c~ l.lJ • 
Jnlgne neeessarws pm·a mo~IfH:ar, simplilkar, umformtt•11 _ ( • 
regularizar o systema de admmistraçto, dist:iplina c instrncr:'-l• > 
<los balalhties ; . 

~ !J. o Vigiat· para qne se mantenha em toda a intcgrJda c1 e 
o systema <lo uniformes e o ,]e instt·uee;io pratir:a dos llat~.t-
lhües; · 

~ '1~). :llan<lat' inspn<·<~im.wr os batalhüos, qnant!o jttlp;.;::,t t· 
eonvomenlc e sempre <pw fot• nomea•!o novo <:onunandant •', 
I'<~sponsahilizall<lo o qne se relim por quaesquer faltas qnc ~('~ 
Lenh;~m <lado no tempo de sna ar!ministraçilo ; 

~ 11. Prop_oi' uo g?vcmo todas as medidas qne julgar ace P -
ladns e. que nao e:-;te.Jnm expressamentn previstas, para <[t.l•· 
o exnt'<'ICIO de ~u.as allrihuir;ries possa ter a profi<:nidade <[ll ( ~ 
convóm ú adrmmstrar;ão geral da For<;a Pnhlic:a, sob sou cu1 t t _ 
mawlo ; 

, ~ 12. :lf<:r~r;lar. syntlic:ar, s<lUlpre quo julgar ne,:essai:i,,, 
pr:: .t:~u .o~t rn.t~s of!I~Iaes, de faltas que Ilte eonste tenham sHl u 
Jli att~~.trAas po1 o1hew) ou praça da F'm;a Publica ; 

~ J.,, :llan<!a:· hatxar ao hospital on suhmottm· ú inspccr;i1 0 
<le sande o_ ol1tctal quo allegar moleslia deJHJis <le escabct, 
jlal'a O serVIÇO ; ' ) 
. . ~ 1 ':·· Fo;·mul.at' o pedido t;Mal de farclamnulo, expedielll('•, 
UI m~nu:_nlo e nwts artigos ne<:essarios aos batalhiies ; 
r .· ~ la. ,\prcsentm· nt.i~ .:li de mar,;o ele <:ada anrw, um rekt-

t 11 1°, !lo <f!IUI nxponha c:II'Cumst;mciadarnenlc o~ JW"oeios ( l · 
repar.tt:::'!;~ e~ Iwc:nssida,le ou. utilitlado rle qualquer rn~t:da f)\l.;~ 
lhe pa1 ';<:a hem <:onsnllai' os mtcresses <lo serviço a seu eargo -

;\ :1~•: .'!~lll.<,l~1' rcir.t_dnir nos lmtalhiíes a que portenee.nnt ~: 
os desci lo! r., 1 econduzJdos, que lhe forem apn:sentaclos ; · 

9. 17 •. Ordenai' :rue se deseonlc <lo soldo dos ofliciaes t) 1 t 
Jll'<lf.~as. a, nnpm·taneta. dos ,<lamnos que, sem justo motivo, ea1. 1 _ 
sarem a I•azemla Puhlwa Lslacloal · 

~ 18. Envim· ao Seerolario <Ío Interior, nas épor·as eon:~__ 
)lt1ler.ttes, os mappas mens;ws o annuans, em uso na Forr• • 
Pnb!Jea ; - 'l.. 

~ !!l. As~ignai' a~ fr'1s <lo •dlir:io ou <:orttd<'HlS que mand<-l..l· 
extmfllt' dos hvros da JloJ'<:a Pu!diea; 

. ~ :~il. :llan,laJ' snlmwltm· it inspc<:<;iío da junta medica, ''~ 
oJlu:raes c l>ra<;as rpw re<ruercrcm reforma 011 lieença, pai'· 
tr<t lamento < c sa11dc ; '-l.. 

. ~- 21. Informar e eneaminhar ao Seaclario do Inter iqr <\ ':'.:: 
pclt•;.()(;s1 par~c~ ou queixa.; feita~ por ofliciae~ 011 pra•;as, quan _ 
do dll'IIJ'Idu~ <Hfllella nw:lm·idado; 
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. . . ' " . anno uma commissi'ío, 
~ ::22. :\'omear, em pnmro de c,u[,l 'oral 'Jara balancear a 

da qual fará parte o qtwrtc)-t_Ile~tre g ' I 
urrncadac;to a c:aro·o desse olltetal , _ 'l'tar e os de carga . ' . " 1. 1. ··c<'<''tO In! 1 1 , ~ 23. J:uht•tc:ar os tvros <a ., · ·-: car"O do quarto -mesu r 
0 desearga do material e fm:<lamenlo a , "' 
get•a!, assi"nando os respeel!YOS termo?' <la<los em consumo, . . ,_, d OS •tr!J"OS . 

~ 24. ~[andar e~carregar · ' . ,"'. 
lwm corno os vendidos poi' imprestavets' . ·tel-mosli'ü gc-

" . 11' , Je como o quat bl' ::; 2ti. Nomear o,; o tcwcs qt ' ,· 1 , : Força Pu wa o 
ral, devam examinar o~ at·ligo~ . forne<;~~ 0 ~ '·

1ncluidos na carp;a ; 
providenciar para <JUO estes ~rllgos scJ~~r ~ara outras cornpa-

§ 2G. Transfcrii' os ollicmes de urn. utros batalhões ; 
nhias c as 11ra<·as de uprcl>> de uns par~ 1 .0t· , 1-~111to á Chella de 

\ '· 1 · secdo nn 1 ai · fl'o , t'l. 4. u F1ca creat a uma · · ,. actuahrwnte esta o a -
Policia, cneancgada dos scrvi<;os <Jl.10 , nposta do seguinte 
c.tos ao estado maior. da Fot·ça Pn! 1 ~ 1 ~~J~1 ~~lldo Estado: 
pessoal, <jlle scrú dcstgna<lo pelo I 1081 

1 , ·soai c detalhe; um 
(• • • L "li'I"'"ado <o pe:-.. f' ['· I' a . 1llt lliaJor asstslen e, em:, . v" . Jcmnhido de Isca 11;a 

capll<to auclitnr, bacharel em .<llr~J~o, li Tl' na Força Pnblw~ 0 

execnçüo e arlministra<;üo ria .JUStt<;a ~r11 • 1 arn caJJitão secrctano; 
· · !' la scc<'aO UI 1 <la qne se1·~ o c:onsullor .Jlll'll 100 < .. · ', ~crú 0 cncarrcgat o 

um e<tlHlfto quartnl-mestrn gei ,ti, que. " 1 encliecnte e de todo 
a<lmintstrar;<-to e eseriptn_ra<;ilo <ia ~a!~~~sJ auxiliar. Terá ta~n
o material da F<ll'<:a Puhllca c t~Ill ,tlt . 1 forem necessartOS 
hem <:omo auxilim;es tanto:; infcrwt·es quan os J 

ao servi<:o considerados amanucnses. f J. o r assi~tentc por 
\J•t. {,. 'l ,· s •t•r•·to tcr{t eomo chc c o ma 'Lt!'r·;\· o·t·deilS aos • • • • • ' · 'J ·:• , ' )'··a transiiil • lll!ermedio <l<' quem o Chefe de I 0 101 • · de saudc o a ella 

t:onllnandanl<;~ de batalhões, corsos e scrv,H;o !'I1SL~nctor' da For-
i' d -0 0 ··ot·onc o · Ieará ad<li<lo, com a gra nar;a '' ' 
ça Pnhliea, <1nando estranho a esta. 

AI· L. (j_ o Ao assistente compete : . _ 
I ' . c disrJosir~ões eoncmnci} 

§ 'l. • ConhcecJ' todas «S o r< L li;~ 1· 1 
08' que lhe s;to <h-

tos a;1 sPrvi<'o da For<:a Pnhliea, olll'lgan< 0 a · com exactidilo 
r~ctam·e;tlc j suhordinÚ<los a que as cumpram . 
c pontualidade ; _ · tentes na Capi-. d d · ]Jatalhocs e::us · § 2. o Dar aos aJll antes os ' 
tal o detalhe da Força Pn!Jlica; 1 d' . 0 designar os bala-

§ 3. • Escalar o serVIÇO gera , ,a riO . 
lh<ícs que tenham de prestai-o; 1 1 lhões de fúra da Capttal 

~ 1. o Enviar diariai!!Onte ao~ Ja ~Ia F~rça Publica; 
eopia das ordens do dw o detalhe - nome da 

~ ,,. " 'I'I·arJsmiltir ]lOI' nsoriplo aos hatalh:atcss,dearn<li~ciplina, 
~ • · · · 1 • as regi · " · auetot'ida<le eompctcnlc, c ohscrvat a;~ cdir relativas ao servu:o 

todas as ordens que recebei', para ex1~ L' ' •m si<lo consigna-
<\ue clles tenham do pre~tar e que nao Jvcrc 
< as em <lctalho ; ,5 dos batalhiies a remessa 

::i n. o Solidlar <los eor~mt<md,~~~t~onc~rncntes l\0 movimcn-
<lo~ mnppas, rdaçõns e mats pape!.~ 
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to uo pc~soal, que não tenham si<lo em tempo renwtticlos ú se-
ec:i\o militar; 

· ~ 7. 0 Organizar, ú vista dos mappas enviados pelos com-
mandantmu1us hatalhüo~, o mappa geral da forc;a, que tem cln 
snr anncxadn ao. relatoJ'to ammal; 

~ 8." . C:nJtt'el'ir· diariamente os mappas enviados pelos ha-
.talh<•e~,-afim·c!e:vnriflear· si s;lo· cnmpJ·irla~ exac·tamente as or-
dPns expedidas pela sessiío militar, rPlativarnente ao movi-· 
nwnto do pessoal, hem c;onro, no principio de cada mcz, os 
papnis rdPrc•nlos ao movimento cio antei:ioJ'; . 

~ !)." l:ennil' as partes c• nwis papeis c:onc:crnentes ao 
sen c::trgo, que tPnliam cle SI\!' prc:sentes ao C:hnl'e dP P•l1il'ia 
c'\t.r·ac:tal-os n <'Xplif::\1-c,s, afim dc: l'ac·ilitar o d<>spacho · ' 

~ 10. J>ariÍI'ipar imnH:diatanwnln ao Cherc: de' Polida 
qnal.<JW\1' cJ<:c·oJTenc:ia, que .IW<'.I\ssite da inlc:t'\'enc:;·co desta an-
c:torrdade <: snhre a qual sn.1a urgentP providc\lll:iar; 

~ ·li. l:ondnr s<'mpre que _rc·>i' .possível as esl1li/<.>es, postos 
o jJatrulhas.,. dan.do parln das u:re.:.o;nlaJ•idades que encontrar, 

~ l ~. l·t~:ilhzar com o maxJmo c:uirla•lo a or·ganizac~ilo c los 
I.nappu_s, rela<:oe,~ e qn<~esqner outros papeis qtw.tenham· de sm· 
lornec:[(los pela rnpart11:ilo; 
. , ~ 1:1. \'c_lat· .p >la J·egulat·[(1adc cla esn-iptnra<·iío e hem as-

. scm pele. as:~r,:to e c:onstorYae;ii•> d.as <lepc•ndenc~ias à .,eu car•"o " 
dos rns]H'c:lt\·o-.; lllnYeis c nten~ilios; . "' · 
. s I L Faze:· lançat·, atc'·o .;liu lO de nada nwz, no rcslH:etiyo 

I,~·t·o cl!' n~sent;Jmento~,·,Js aller:H;<'H~s. pulllkadas em 'ot·t 1:111 do 
· ckt. on det:dl~e :1 Te~pmto elos ot1i<:ians ,da :c~<:çfco militar e hem <lSSllll dos lll]ül'IOI'CS; , , . 

.s. J!j. F:u.cJ· n~<:ldvar todos, os 'drH;nmcnlos qnn tivm· re-
e,eb~e:l·c.l r:;ll'_a. c:.Ulll]ll'll: o de~pa<:ho Lnlles law,:adns JH!Io Chefe cln 
I .r!l.i<.~,l,,,.,u,n ~~~lld~> ll~ sc•c·c;~w as part1~s n. 1pappas diaJ·ios, ro-
l<_ I! os c_ r~tll~o~ pclfH'IS l'll\'JarlcJs pc•los hat<li!Jilc:~ ou pPios olli-
Cii\Ps. c: I,lli<'<',llli'C.'.; dr: ocrviço ; · · · ' · · 

~ Ih. hH·nc·•·c)r em oc.:ca~iiw dn t'ormatn:·a da forr:,1 o 
u_wppa P;eral dc:sty c: :wl1al' SI) •·om a IH:c:c:~<;aría antec·<.:e!Pll-
~:ta. no lo~::J.l', dnsJgi.lildo, Jlill'<l a l'l!lllliiío dos c:oq>IJ~;, allm de: 
lllcltcaJ' a cada m_n a sna c·ollrJcacJcn, ~~onformr: as irJStl'I!e<;l,c:s qtw llol!vet· reee!J.tdo ; 

~ J 7. (; un r·clm· 'o néeessario sigillo sobre as orclc•t;s reser-
vadas CjlH) l'c:ceheJ· do ( :heJ'e dl! Polie:iú' · 

~ IX. .\drnoc:~taJ' oh' l'<'i>relcericln(o( .oflir-ians I' JH'ac•as qne 
sc~r·vrr't'lll na s1:.ce;rto a ;;o•! c:Jrgo; , . · 

~- Hl. Fot·rwc'nr ao Chr:rn· clc! Polida, al<'! o dia :11 ek nnrço 
o.~ mappa~, riolas e escl:lt't'<·imt•nto.s pl:cc'·is'os pari.\ <'onl'c~cl';·11 ; 
do I'PiatoJ'Io ·annual. · 

,\J'I. 7." ( l <L~sistentc• SI'J'(t sHJ>,lituido nas s1tas faltas pc•lo 
r flicial q1te o CIJcl'n c\ c: Folic·ia clt,.,Í!.':Il:u·. 

,\ :·t.. f\." ,\;> Scnelar·io c·ril!lJ)()le:: 
s I. v F:tZPI' à c:rÍI'l'(•spondcc:ia ollic:ial, cmlin:u•ia n rc:sc•rva-

da IJII-: t1:1liJa dr: s••r· <ts .. ;i,!.';llarla p•·lo CliPi'<• dr: l'oli•·ia, rc•l:1liva 

I· 
I ,. 
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ao sorvi co militar propr•io. da força, guardando o neeessario 
si<-illo · • 

o ~ 2. 0 Tet• sempre a escriptm·açi\o em dia c o archivo 
hem oq!aaizado, sendo pot· e!le rcsponsavel; . ~ 

~ :1." Classific:ar e pr·,otocollar• os ,uocHmcn!qs m~trados,, ~~~~~ 
os c:onfiamlo a pessoa al~uma sem ordem do Cl!efe de PohCJ_a, 

~ 1." Obrigar a todos os '\tw lhe forem dn·c:;eta_m_cnte sn-
hortÚnaclos a qüe Cltnipra;n. fle m~nte as suas vttrtbm?ocs; dan-
do par·to ao Chefe de Jlolreta dos qne ~~· tornarem rdapsos ou 
desidioso~; · · , 1 p 

~ !i.'' Faze1· eheg·at· d_ial-iamCI~lc á,; mãos do f.hefn te o-
lic:ía tod:l''a eorresporulenera r('c~c>hrdn; · . 

~ (i." Sn!Jsi;r·evet• as r<:s de otlkio on. eertitl<•es que forem 
extr·alddas elos li \Tos da ?ecc;iHl; . · , , lor-

~ 7. 0 PJ·estaJ' ao .assc,to!lte os eselarcc:auentos que se 
nare'm neec~ss;~rios ao dese;npenlw 1le. suas a~trilmi•;?es; , . •r 

~ 13. o AssJ~11:1r os ee!Jlaes quo pela se1:c;ao tenham de se 
expedido~; 

1 
I' , ch 

~ !J.o Inspc~c~·iCJIJai' o ar·~·h!Yo e csel:ip_llii'<JÇào .l.os 1\:r·<~\a '. 
sc<:r;úo c !H'lll assrm a cxpedrc:ao da enrrespondent:lcl oruma.r r~ 

~ lu. Desi~·nar· dentr·c os sargentos amanuenses c.om ~xe 
:, · 1 o archrvo · dei o ua scc<;úo aquelle l]lte c c:vc ter a ~on cargo . i • 
~ 11. Tet· a sou ear·g·o os moveis c to1los os (!('!llatS a.r:à; 

!.!'Os existente;' na scl!c:;io, ele aecor·tlo eom a rclaçao torneei 
J>!!lo qum·t<>l-nw,tre ~ei·al; . , 

~ !:!. I:ndi~ir as cll'llells clo <l!a da_ !:orça Puh\iea, suh· 
mette~ndo-as ú approvaç:in do Chefe de Polww; . . .. . 

~ 1:3. Tomar todos os aprllllamentos r.l~ecssarros a orgalll-
za<~[HJ do rc\latot·io urmual do Chefe tln l'o!Jcra; 

' ..: 1 '.. Participar· ao Chefe de Policia qualquer. oeeorren-
c:ia i':e!ativa ao sen·i~o da scee;<lo, sobre o qu·rl seJa urg-ent:e 

·providPndm·, e que Í10eessite da intct·venç:1o dessa auetori-
dadr:. I' 1 l elo \r•t. \)." () se<:retario serú substituido mn suas <1 tas l, 
(Jtli•:i.al qtw r,·,,. deoi!.!-uado pel<i Cl1ol'e de l'oliei;', 

,\J'l, 111, ,\o qnm·tel-mcstJ'e gel'al compr~te: 
" ·J • 'I'"I' •t ''<'ll <"li'"'O os dOJ)()SÍlos !.!·erat!s de at•manJ()lltc~· 
' • v ' ,, • . ,, ~ ' l' . 'll'tl a!'l'e:mwnto, equipamcn'to; fardam.enlo,. nten~i tos ~~ mats • -

gos, Yclando pm· que todo:· os oi>Jcdo.s eslepm bem aeondi-
c·iouados o snjam c·onvcHJientmneuto emtlados; . . .·. 

s ':!." :\';io receber ohjeeto algum sem qne estep prc·.~-~·11_:; . . l . ' . • .. 'OI!! I'Clllta"·pm C JlleuiC •I mente examcnac o, assrst11· a pes,tg , · ,.. · .. 
UO que f,·ll' <Wce.lo, n, Jicat•, desde Jo~o, l'CSJlOllSU\'1:\ peJa SUa 
<'xaeticl:io. . . . 1 , ..... lado 

( Juawlo sn anuinar r1nalqn(•r aJ'lJgo, dülll!ls c e aJJ(;cac , 
· ~. · · I' 1 · 'I'If'rc·ad·• a cansa do pal'll<~ipa!' IIllmeelratameute, a 1111 c e que, '~ · u · · 

l'stt·a~o, si' ro.~oha •·ont'ornw as c:irenmstaneras do ~:aso. . 
. ~ :;." Examinai' diariamente e enlll o maxnno <~Jlld_ado_, 

::> • • I I ll"a•· rr~c·c•ss'li'JaS a os depostlos a s.:u c:arg·o, Jaze111 o _ns llliH a ., ., •c · "· • · 
I'IJllS('l'\':J(;;io dos o!JjPI'to>; ll<•Jip..; 1'\ISti!JJII'S; 

!:1·' 
~ 
<" ' i 
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~ 4." Or"anizar ern dtws vias, os pedidos gentes de fnr-
<lamento c s~pnrc~darncnte os de outros artigos que foJ'eit 

1 

ncccssa!'Íos ú For1;a Publica, no eorrcr do anuo; c apresrJilllll-o~ 
<'t sce,,:uo para os fins neec;.,saríos; 

§ !i.0 ~ão earregar no livro competente ohjcdo algnnl re-
ee!Jido dos forncemlores ou compt·a!los a diversos, sem qne es_-
teja, pnhlica<la em detalhe da Fot•,;a Publica a or<lern <lcleriil_l-
nunclo .a carga; yo<lcwlo, P.or6m, carre;;ur ú vista <las rcspcclt-
vas gmas os arllgos reeollndos pelos hatulhiícs ; 

~ 11." Nfio fornecer ohjccto algurn sinão ú vista do ped~
do competentemente despachado, exigindo redho no proJ>l'l ~ > 
pedido, pa~sado pelos qnarteis-mestrcs dos ]Jatalltões est;teí

0
-

nados na Capital. 
l)uando o objecto fornecido f,·,r destinado aos hutalh<icS d ,;c~ 

fó;a ~la Capital, o rcdho de quo tNla este paragrapho serú sul>-
sl!LUI<l? por um terrrH! <.le abertura e exame, lavrado por tUll-L\. 
eomnussfio de L!'cs oflt<~,;~es, nomeada pelos eommandanlcs d<)~ 
mesmos butal!toes, e cnvtado á auelori<hHle competente, ficund • > 
do mesmo termo copia no !Jutal!JüO. 

§ 7.• Ot•ganizar em duplicata, assio·nal\(lo-as as guiaS d~ 
e:ltreg~, ~m d? \er:lüssa d.e lod_o c qualqm~· o!Jjeelo Zlcsliiw<lo at~ ~ 
h~talhoes ,<JilC tiverem sede fora da Catlílal e a outras repartl-
çocs da H1rc;a Pu!Jlíc~a; · 
.. ~ s.o _H~spondcr pelo .rnappa trimensul de entradas e s::t.-

!tulas do fat <lamento e mu1;; o!JJectos a seu eargo; 
~ \!." :rcr os livros a seu eat'"'O escriptt~ntdos em dia ~., 

com a maror elm:cza, c em ot·dom ~~ areltivo elos doeuHIOllln~ 
ele entradas e saluclas do fardumonlo e outros objcetos; 

~ .10. Prestar informa,;<ics que lhe forem dnterminadas \., 
orgamzm• os muppas dn fardamento e <le armaHlülllo que Li v e~
rerndc ser annexados ao relatorio ummul · 

. ~ 11. l_ndicar ú sceçüo os· inferiore~ o pra1~as ]ll'O<;i~~t~ 
pm a o serv1r;o das urreeudar;<ies; · 

?3 .'~· Org~nizar e apresentar no primeiro dia ulil de <~atl
m<;z. a Secrotar·w das Finanças a folha de veneimentos do~ 
oil.te!Ues d~ sceç~o militar, receber a respectiva importanda ~
etlcctnar Jmmc!llatamcnte o pagamento. -

Art. :ti. o. quartel-mestre geral scrú substitui do em sn<t ~ 
f~l!as ou unperluncnlos pnlo c~apitfio que o Chefe de Polida dc~-
signur. ' 

Al't. r~. ,\o auxiliar !lo assi~teule cmmpre olw~rvar pOlt~ 
tnalnwnte as ordens quo, em matm·iu do serviço cla see,;<lo, Ih t, 
forem dadas pelo assistente e pelo secretario. 

,\rt. !3: Os <leverns e altt'ihtti,;ões do anclitor eontinnatrl '-t 
~er os dcfnutlos nos arl.~. 202 u ':Wii d<J de•:. n. :~.liO:l, de JU <I"'" 
JUilliO de 1\JI~. -
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· Art. I L Continuam a vio·orur o dee. n. :l.ü03, de !0 de 
.)Unho de J ~I! '2, e dispOSÍ<;<'íes r7osteriot•es, liU parto que na o te-
nha sido expressamente revo,:;ada por cslc decreto. . 
.. ,\r·t. ·W. As prescnles disposic;ôes e:llrariio ~rn .vigo.~· .. na 

da!,t tlc sua pnhliear.~iío, revogadas as cxJsLcrlles em 1 oJtll.l
110

• 

Scet·ntariu de E~tario dos Nego<:ios do lntm·im· de ~linas Ge-
l'acs, 1\J de mar<_:.o de J\Jiii.- Allt<'l'ir:o Fel'l'<'il'a LOJII?S. 

DECI\ETO N. 1 .. :lH- nE 20 nE ~unc.:o nE JnW 

O P r'c~sidmtln do Eslado d<' Minas c; entes, tendo em vi,;tu o 
re,pwr·imenlo dos srs. Ferr·eit·a, Caldeira & Comp., representan-
tes 1la Empt·esa "Forc~a c Luz "• da eidude de Uher;;.\Ja, datado 
<le !." de uovembro clc !!lH, resolve, de accordo ~o1:1 o tl,ee. 
n. :l. i:3!i, de '25 <le outubro de J!)l:l, conceder it relenda liiH-
pr~sa a neeessat·ia li<:enr,a para fazer os estudos technicos das 
quedas t!'agnu elo rio <la~ Vellrus, a111nentc do rio Paranal.tyba, 
qnc se encontram a :l kilonwtros abaixo do Jogar <lenorrunado 
" !'orlo d11 l'ae .Joat{nim "• afim de sei' da<la ú mesma E1:1presa 
a ~~oneess;ío definittva na fúrma do eilado reg·nlamcnto, fwando 
mar·,·ado o prazo de IH mnzcs, a co:!lat' desta data, para upre-
senla<;fw de:iscs estudos. 

Palac:io ela Pt•e:ddeJH:ia <lo Estado de jliua.~ Geracs, em Bel-
lo llorizonle, 21J de IIH\I'l,~o do l!llli. 

Jli:LFili :lionmnA 11.1 Co~TA JlmEIIlO. 

Itrml Sorrl'~s d~ Mow·rr. 
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DECI\ETO :-;. 4.:14!3- DE :l3 DE ~L\HCO DE Hllti 

Transfere para o Jogar dc,nominado 'l'eixcir·a. do districto de santo 
· Antonio da Vargcm Aleg-re, mnnicipio 1le s. Jlomin~os do l'rilta, 

a escola do sexo masculino da Villa de Capcllinha. 

O P·t·esidcntr. do Estado de Minas (;t)raes, de conformiJadc 
com o n • ..J. do urt.. 3." do regulamento que baixou com o cJcc. 
n. :J.1~ll, de,~ .de _Jtmho d~ 1!)_11, resolve transferir· para? Jogvr 
denomuwdo I CJXCU'a, do t!tstrtdo, de .Santo Antonio da \ argem 
Alegre, município de S. Domingos do Prata a escola tl<: sexo 
masculino da Villa de Capellinlw. 

palacio da Pt·csidcncia do Estado de ~li nu.~ Gcrues em ncilo 
llortzontc, 2a de mar·c;o de I !J I! i. ' 

llELFl\1 ~flJJ:Elll \ ll.\ CPST.\ Hrm.n:o. 

.11111?/'il'() Fi'l'/'l?i/'fl /.II[!I'S. 

, O Pt·e~idcnte.do, Estado de ~finas Geracs, de conformidade 
con~, o ,n. ·•· d,o ar t: .1.• do rPgnlumcnlo qne Jwixon l't'm n t!ec~. 11: ,,,I.JJ, de .l.deymho de 1!11!, !'~?solve tramfcrirpar·a o huirro 
t~e Anhm~la, da cHia de de I tnJnha, a ~.;• escola do sexo nw-c·H-
Imo da cidade de Mnzarnbinho. · 

_Palacio da l'resideneia do Estado tlc ~finas GeraPs em J:ello 
llot·tzonte, :!:l ele mar1;o tk Hllti.. ' 

- bl-

DECHETO N. 4.347- nE 23 1JE MAHI.:O DE 19W 

Tr ·f . • .. ·a do distriel.o de Jlcilo 
an

1
s
1 

e~·e para o Jogar denomin~do hc~sacl do <exo fcrn'nino da 
,?I'IZOnte, conYertida c!lr mrxla, a c~co a ··.. ' 

\r lia de Capellinha. 

O Prc;idcnte. do Estado de ~liua' Gerao.-;, 1)e coufonni~i~~e 
com o H. 4 do art. :\. 0 do rcgularncnlo que barx?n com 

0 
rra;. 

n. :J.J\lf, de \l de junho de J!J!f, resolve transferi!' P~.r~~-cl;tlda 
denominado Hcssa'ca do distl'icto de Bcllo .~Iortzon!e, -~. 1 . 
em mixt<~, a escola do sexo feminino da Vtlla de Cape m ra. 

PaLcio da J>residenda do Estado de ~finas c;crars, 0111 Bello 
Horizontl', :!:l de mar1;o de 1!l W. 

IJJ·:I.FDI )fpllEIH.\ Jl.\ Cm;TA f:rHElll"· 

.I me rico Farcil'll /.op 1~8 · 

DECHETO N. {.:!48- DE 23 DE \1,\W;o llE ·ww 

Transfere para a colonia .. conselheiro Jo:_trJnir.n Deltlno» a escola 
rnixta d:t colonia .. João Pmhcu·o·• 

O Presidente do Estudo ele Minas Geraes, d_e conformidt,de 
com o n. o !~ do ut·t. 3.o do rc;.(nlamcnto que harxot~ com 0 t c.c. 
11. 3.i!JI' de !) de junho de 1!111, resolve .transfer·ll" P.a.~a .a cr 
lonia « Conselheiro .Joaquim JJelfino "• .stta _no munJc.Ip~~. ti~ 
Christina a escola mixta da colonia «João PmhctrtH, do munwtp 
de Sete Lag<,as. 

Palucio da l'residencia do Estudo tle Minas (;cracs, em llcllo 
Horizonte, 23 de março de !!H!) .. 

])ELFill MoBEIIl.\ !lA Co~TA HrBEIHO. 
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Converte otn escola para o ~ex o ll!ase.nl in o, a lJ!ixta •lo •lisiYi<:l <l 
· . de Floresta, do mutuetpto d<J Caratmgét 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade 
com 0 n. I do art. 3. 0 do regulamento ·p1e baixou com o <kc. 
n. :1.'1\JI de () <lc junho de '1\.JII, rcsolY•· eonverler em nseola 
pa:ra 0 :-;;)XO mas<:úlino, a mixta <lo 1listrieto de Floresta, <lo mn-
uicipio. de Caratmga. 

Pahu:io <la Prcsi<lencia <lo E~la<lo de ~linas (;er;u•s, em Bel· 
lo Horizonte, ~:1 ele mar<;o <le I \lI! i. 

DEI.FI~I )loHElll.\ ll.\ (:o~TA l\11n:mn. 

Anu:ri1:1J F1n'Teirrt J,IJ)J'?S. 

DECllETO N. 1,.3!i0 --DE 2:1 DE ~IARI.:o lll: 1\ll!i 

Aht•e um credito o:;t,raor.dinario cl<J 18:tííi~IH•O pcua p:t(.';cunrmto <k 
auxtltos a :->anta Casa do Rio !Sovo · 

O Presidente do Estado de l\linas (;eracs, ll~'llHlo da al-
tribuic;fw q~w lhe C?nfcre o art. !i7 da Constitmc;:lo Estadoal, e, 
tendo em v1sta o d lSTHJsto no a !'L. 1 H da lei n. 617, de 111 de 
setembro de 'l!ll:l, resolve abrir nm erediclo exlmordimll'io de 
dezoito.conl?S c~e rc'i~ (18:01lOSOI.Hl) para pagamento de anxilios 
concedtl1os a Santa Casa do Il10 Novo, c:onl'i1lnnc demonslJ'a 
c;ão qne a este acompanha. 
•. Os seer().larios de Estado dos NPgoc:ios do lntct·icw e das 

I•manc,:as assnn o lcnllarn enlendi•lo ~~o fa,:am c~XP<;utar. 

Palaeio da Pn~siclc:neia do Esl.:ido de~ ~lina·; c,:r;ws, c:m 
Bello Ilorizonlc, 2:1 de ma t·c;o dc~ t ~'l :· •. 

lh:u·n1 ~IonEII\.\ DA Co~:n HII\!:11\0. 

.!IIILC'I'ir•ll Fl'I'/'I'Í/'11 Lll)li!', 

Th ''IJiliJ/11 iJ·u ('lll'lli'i ,., J Srutl i11 f/O. 

JlE~l()N:-,'1'11.\1 .. :,\o A IJllE SI: I:Jo:FI:I\E O 111 c:, i\ ft.:l!il)
1 

llE''T,\ ll,\'1' \ 

Am.ilios coru~edido~ ú Sanl<~ Casa de~ Hio Novo~~ nm~lan
tes elas leis orc:am1~11larias do~ c~>.t:I'<:ÍI'Ios linaw;eirus de 1\11 I;; 
a 1\lt:l, que~ n;io f'OI'.tlll ]HJ~·;os, ();;IJIIItSIIIJI), 

Secretaria do lnlt~rior, :!.··~;pcc;;1o, ':lll llello llorimllll', :2:1 
de lllíliTIJ d1· I'.JI:J.-- .los,·· ll"llll'll'l'ir) l,ltl•drn;\<t. \'i-;lo. 1'1• 
lic:<IIIO Fr;H!o, tltdo de• ~;,~c(iíl>. Vi::;lo. -- () direclo1·. /'rottd.-:ciJ 
(/1) .~ts,i . .:; dos (J/ui(JIIs 1/f'.\l'ltlle. 

]lECllETU l\. 1.:Hj! -- llE 2.7 llE ~1.\1\I}J llE I!JI!J 

lluoi'!Jani.:a os serviços da Secretaria da Agricul-
tura 

O Presidente do Estado de i\linas Geraes, no 
nxercieio da atl.l'ilmigão que lhe confere o art. ii"í, :1. 
I tla CouslituH•iio) e no uso da aulorizagão exprcss:~ 
no art. t:' da Íei u. ()13) de J.o da outubro de HH4, 
resolve approvar o regulamento que a este acom-
panha, assignado pelo Secretario de Esta(lo l~o:; Ne-
goeios da Agricultura, reorganizando os sm·vtgos da 
mesma Scerí~laria. 

Pala do da Prcsidcncia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, 27 de margo de HHG. 

DELFil\l 1\lOBEIHA DA COSTA lUllEilW. 
nau! Soares de Moura. \.< 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Exu10. SI. Presidmile do Estado: 
Vc·nho ~;HLweller á eonshlera\;ão de v. cxe. are-

forma do Hegulamento da Seeretaria a meu e;n:go. 
Dc•s(k os pl'inwiros dias do aetual gowmo 1111· 

poz-se ao mwt espirilo a ne(~essid:ule do renH~dela
•:ão de imi~orlanles servi•;os ({LW correm P.e.~a See~e
taria dr~ modo a tomar sua aer:iio mais elltea/ .. \e-
rifir~awlo, porc\m, que JH'nhuma eonstrne~~ft~l solida 
:-;1•ria poss:yrl ~·I'III :I reforma d1~ sc'IIS orgaos c·.c.~I.~
Ir;JI'S. mnii.o ,;olJrepc~nsado dc•.h1'i II?m;~·orrc•r· :-111 lr-
•·i·~nle prazo de ohservaçúo ~~ exwnetH~Ia p~~~~:-<oal•la 
economia inl.ema da lteparlic;ão, eonvencll.lo de que 

.... : 



j. 
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. ;I a demora se descontaria na seguran«,;a de ag1r, 
~alvo dos ri:;cos da precipitação. • 
. A rcflmua que t~nh<! a honra de propor a Y. e;-;.c. 

visa. os .sr~guiutf:s oh.Jeetrv.os: _ 
· t) · ·J)escenlrali~ar scrvi<,;os · 1lando aos. direeLO-

rcs maior autononua em assumptos tcchnwos c no 
despacho do cxpedient: o.t·t~inario. Sohc ~~briatur~t.tl 1 ~ 
ao ·meü1'gabinete'uma mfmHlade de papeiS,miJa SI lu 
~~ão p'úuC c deve r.alier) aos din!clore:->. · 
• Nada meno-s Ózoa'vel 'qiw' tornar ao S()erctario. 
tempo, que e!.le- pôde t'üelhiw en.tpregar no di~SI'llljle
nho de sua mi,~são, · corn as~mmptos' que não enten-
dem com a oJ·ic~nta\)ão geral do'servi<,;o, a solu!;i'í.r) de 
rluvi1b~~ ou l!lll~slües surgidas na ex.ccu\;<io e a tk· 
fcsa dos inlcrc;o;ses do Estado. 1\ ecntraliz:wão exees 
siva 11úe se observa aelualmentc entrava "e;;;se me-
neio rapido dos B1~gocios, que nrw púdc deixar de ser 
a fcieii.o carnel.l)l'isl.iea 1k ulnn Sner1~laria., nue ,[c-
ve :;;r:--~· sobretudo de aevão e lt'ahalho. . . 

~) DimiHuir tanto quanto possivel o expedien-
te hurocratico fJJ'oscrevemlo o papclorio inutil, no 
intuito ainda de lhtr ú Seerntaria maior rnpirle:r. !le 
movimentos. 

lmag·ine v. exe. que de 11111a tliredoria 
para outra, no Jllesmo edifieio, não se faz trma con-
sulta ou se passa um papel, sem complie;ulns foi'· 
mali(lades }H'irlocollares, offieios e até o:-d:•nr do 
SI~C:'etario. Ora, estas cousas po1lellt fnz•·1·-sc eon1 
m;ri;; sirnplieid:Hln' r; acl.ivitl:idr!. · 

Hasta na m:Jioria dos ('asos um r~nlr~wlimcn!n 
pessoal cotre o:; directore;.; pam evitar dift'ieei-; movl 
llJentDs da mathi11a administrativa. 

i)) Reduzir o:-:: se1·vi~.~os 1lo clirc'elor d;1. -\grir~ul· 
fura. lflll' :H'<'tllllUia I'Olll a sua n dil'l'doria do Conr~ 
Jlll~l'l'io f'. l•:xpans:"io E<·onollti\'a. dt•::dr· qu·~ c•sla va · 
gnu .-rmr a 1)\.IJIII'!'ar;:"io ;-;olil:ilada pdo dr. Vauslo 
Fl.'rr:rz. 

Pant comprl.'hP!Hler a necessidade d~ dnscon· 
Nf:':-!iiJrWJ ;) n:1 :•!:f')J'i:J •1a \;'r'1t'1!J!1l!'íl h:l<~f:J ~i:Jlit' 1 lt:Jr 
qnc ella :>ttpf~i·ínli·ndt~ S :·.tL'•;0~:~, eom Ih nLtb v;nia-

C 1 ·., 4"'(~1.o . , l .. Torra:-:>, O.<Jllt, ..... J' ' I() . 'l' 'lllliJl[ll''' \<>'J'!Cll llll<l. . • l fle ( :> ( :,, ,) • - l:' .. ; l o A 0'['1()() (L -, . I' ··no Prol 1SSJOIW • o ' 1 ,onJnwu:1o, •,tr~. · . · · p. . ""liHla no cxtrail-
cuaria, Hêdc~ ~ldt·orologiC,a, ~~_Pt·~,~~s elc.Por maiol' 

• \ . (' I'I"H'S ( oopu ,t 1 ' 
gl~ll'O, cd'Jll<lZCJl:) -' ·. ' " ' ' ' I ' lltll c amo!' ao ear-
. • .• ,., • 1·'1 11' dl' [J,\ ),\ -qne ''·'-'J<·. sua e:q, .. ,.tu •. ·.1 · ' .. f· lt, 0 tempo p<U'<l. e,-
"'0 -'• J''IIUJ'·d 1!\!P iiiJ di!'CdOl '1 C. ·L- 'S 1' ·lin-
n ' . •. ' '- . . L. io{hS 'IS que:; ()L, ' ' 
tliiL• r f·(!lls<·ien<·ln:;:tll'f'll 1· ·

1 
'_ · '' .1·15 LtL'11, de suas 

l . · [ 1 \'I''' 'l lllc • ' da v,cr:·Pt' <l p:1rlt~ ;a· 1\';t, ; . ,, ' . 

l'ttnt·(·<-,;~:'. 1 servi<;o, eom 0 
Dividir (;,~·.:~ nJulliplieií!a~lc (•e a:ira ~nt c-;pl.w-

. 1 , .. - CHJ • .• ·tctiVJdade ~ 
dH'I'elor 1 a 't :<1<;<1~ 1 ,. • • " ' ·, 1 . , :--tcl rc·;oh·er o 111-. . ' ' 'I !'('I' L'' ··O Jl( Jl, ra IDI-'·;J:mwJl<~' rlt 1 c- • ' ·! ''" l'I'IIWV<'~'i1 ape . 1 1 ,. '(''ll'"''l a qu.t ·' ~ ~ <'flil\'f'llll'ilif' 1 :t ~;o,,,, ,, •'' ·. · , .. , . 1 Jano Se\·· -- . •·· ... r•;l coJlm,ll elll ,l •. 
J':l-; ,li> lll\l Ji:l:;, IJllo•ll, :-,. '. . ltl''' ·i "-iJ'l'CWll-~ ~ • • .• ;-10 ~~nllt~f~rnPJ ~~ { c ~ · • 
c.lll!'1·J•·•o 'l·> "'"''llt'.lll:•. ,J, , I . I .,.,·. ·ttpll 

. ·.· ': ,, ·. '• ,. l•'lll ;lf'l,fl ('('I((} . t . .'' • 
d;td<' ·•:• d1!'f'''''•''il 'l))l.}. 11 ' 'lf) •ttll'llllll-. I I .,, .. 'li'·' lllfl' li ~.. ' 
f'Odl o~· ;l:-i:-:iillljilu~·. !Jli ' '• 1'. ,. 1 

· i' t'll' VI o· o l' do,: llf'io 1'1'"1\!:··lllf'll ) • _r, · 
'.. ,_. , ..... ,,. i [liW-SI' a l'OIJ:-iCf'i';l~:-iio d;:, 

;;oh tllll plano .\t•,;!;r:-: 1'0111 J,Ot ·' .111 , 
j • . ' " li"')(''' (' \'I :1 f' I)' ;;_·1 l ll'ilf•!f!I'!:L f,í ,~!di 1 ·~ ( ~ 

('01ll 1llo:!:<lilf'lll·• di··;l'l':,;O. l "l"l C'\·· 
I " ' •• •JILO do o·ovel'Jl( v (. :-
!-, 1·nio .;:11' o pr lh.lllll \' , Fx[l'lltS:LO 

I ' lo í'Olltllii'!'C!O L ~- ' • tõn;.>_'ltir :1 di•'f'{' .1)''"1 1 
1: .• -,;, .. sido 1,rovisiona 

' . I i) . ' ''11'1:-: llllLLI L!> ' hconotHII'<l •. <'IH 1_ ,~, ·' '· • •• 1 \o-riculltl!'a. 
' :1 Dir<•cloi'Ut 'a 't') • • I 

;llt'Jrl" :!lllli'X;''·.t:- •· _ •. 1 ,, H'«t ;)rrcct.iYallHm<~ 
Com i:-:l.o VÍ:'.av.t eortar Lllll·t I c:;] _:;,l'll·,·,,.JI'I-11'" soffri-

. ) '1'' 1110( L•<· ,_ '" > 
.lllll' it ,,.,i:-; dr•,;•'-~~ rtltiii.O, con '·' - ILI"c <'r•ll·t !to-. ' . . I . "t SI'('(' aO ( t' • 
(l'·t,.; ,·t!1~ fi('ill' r,•(l\!ZJI a a U!IIL< , , '.f '!l'lCl'l\''1 ' · , .•. ,. • (OI'llill'il I <. ..... •1e 1•:•:-:!:1. aqttPI!a diJ'L('IOil.t .• c · . ..,:-- .; do 
· . .·. , l'llí suhst.Jtu 1vt0 '' .:\Ja,.; a dJI'I~dOII.l que. í: ,, , ('Oilt O l'tOJI!e d1\ 
('OIJl!lll'<'('iO {\ ('J'I':tda jll'la I'~' OI ,)J.t.'. [[l'l 'Í(jltdla 

J ' • n ll'tO ~"P 'lS~DnH~ ~ ' -·' !'lrdu~:!J'Í:• ~~ CniHllH'I'eiO , ' ·'. ', ·l. • .-JI., 
l'IS SU'lS llllCLI ·'· Jll'lll 110 ,.;l'll (~;tl'i\ell-1' Jli'Jl~ 1 ... _. ::ll~!li<' .. Hirl erruili-

- - tl \'IS'l t·10 S()] '- ' .\ ;-;ua nr:~;·r~;!fl na , . , ,, . . , • .. , .. (J!Ide a 
· ·· ]'' •·:-:·1J'IO lll<h!OIII,,Jl brio dt• :-:r·rvir·o.:, ;, "1" IH'!'<~-' • . 1 l "''lYI'rllO, " ·r (I jJJ'()O'I''lllllll<l (I c->' ' lllll do~; JlOill.llS •"~PI iii'S t I n ' 1 ; . 

. I' I I l "f'i'OI'II''' Cjllil ( . !'i;11 p1'll•:fl!'( 1:1 ~ 1'"' ' 1 ' ·'" .• • :-- . • ,'nll'nsa 
· - · ''l(l'lZI'S d1• ,l(.t .J.·l í) Copsl i! \til' orgao~· 1' ' · · . ~ ·· 

I .: . 1 rl c h [Jt!t'.ttal'lil. Jlill'<l o r\t'SI:IIY'J \dilUI ' 

]}. :'11. ---:. 
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A.Direei~Jria d:l l.ndust.ria e ComHwrcio, ll:t IJual 
h:J. Ulll.t s<~<·-<;ao <:Spl'eJ<d para. ;t indu:;Lri·t ··IJJ.III"l te-
J"t I' 'f 'l ' - J • . ' " <· ' ', -~ .' lll c~O<'IlpJ<;:11 ' < Ollllll:lnl:~: cuidar cffj,-;!ZtttCll-
11 dc'~la grandt• nqucza do Estado rllll' . l"'llll. ·m-
!IOS dl· - . L I I' L • ~ ,( ,..., . :-, ' . . :H~<_:ao lll ~~ Jg(~ll !J, feliz I' ·<·ou I. .' fi'JU 
mulipfiear. ' ~ · lrllP~ Jl

01 
" 1 

'J •• 

A iufl~n·en•.::i.o do gov1~l'Ho na . 1 .:- · · ': ~ 
hf••1lla ó deeisiva <'de effeitos rapi 1 ~0 • 11

V·
0 

d<; P
10 

stra a <~XJWI'Íl'lltia dl' outros .. c o~,eolnr>, .. • oenJOil ' · p.uzes · 1• ·qn·,···pjf·u· ·ts 
IJo;o;sas cxtraordinarias 1 ~ondil'tl'. . ' J ' ·' • ·' •• ,' • 

do ~~ orit•ntandll o <~l't~ador li:/ .. s :l··tttyr:ll·:· .tuxdt•t_H 
JJa fllll' Jli'Oe<'s-;os l"li'I.IJll'll:. ' :-;uh rlul!;ao •in rCJli-. ' • ., 11 ·t · d - 1 !' aug!Jlí'Eio do o·

1
do 

1
; ,. :· •1 ' :-; · e<~~:ao, te ~~s;t e ,... . . ( .lllllll l'll' f '11' l . [• 

JlPlllll'llt'Íil l'(''llllll lÍ(''I '. 
1
' ; H lli!:,;-;:t flll L-

sif. "\ Dll'l'<'lo.ri·, /l~· ·,·1111~ <~<l'll.tnlluir para a do Bra-
> • 1 l1Sl'l'll'('o .. <!lll~ Jlll) pnree 1 ~. 0 1.1•111 ,.0 <l. '. _' llJIIWI'eiO sc~r:t, ao 

quatrimmio. · L .le<;ao do gov,~l'II·J Jlf~ste 

rJ) E:-;LalH"I ('(·I' "''' ('111 .. I nn!.l'l! a S<'r't'l'l'LI':.I , ::'''.O lli''Pn; ;111 ·: ·rkilo 
.. ~·,, I,. I' o;-; ~···t·ll I . . i111lust.riaes do Es!;J~d 1 ; NiÍ' li: ~~~~llll<:nl.os ·tgri<:o!as e 

eretaria d<~ A "'I'Í<'I 111 . .' - o co.rnprdll~lldo uuli.l. Se-
pos e s1~ Ji

1111
:;,, · ,.ut.J. quln SI' tsnl<'. d:t VÍl.la do" cam 
" ' ·t ( <'SJl'l!' l'll' · outra !!~parli<~it'l '11111"1· .• ~ ·,,~ f pafWI~ <~Oili•J qtt:tlquer " t I C .I. 0( OS O., f I • • 

Y()lll I~Sbi' aSS'l''Í') lil, · · ~ lllCI~llíll:II'IO . .; r{e-

1 
. . . . . , ' s n :-lll :J a<'<' 1 , 1 po (os l'll"'I'IIIIr·1• 1

.11 . 1 !' 1 · •' 
0

• Sll lf'elttdo o eor-
"' ' :-; ( () I Sl'l ( IJIII'Illl·~; vi·1crp 11 . I 1 '· ' 0

• <! 111 '~ !las ·;nas frc-
',.," ·'· li)( 1'111 fll'" ·1-J . , I . ~·o.->. , ,~ ' 1 O:-> 1111~ ltoJc.; :.;enrl-

G) Fazer d:. Sl'<'l'l'f'll'i' <·i'ins S<'"'lll"tS ·oi , . ·' . .1. ""' l:l'lllro i]i~ 
;·~ . ;,. :•:,,' · '· IJ'I'. as nqw·zas nal.tlr<t"•' 

Jll O"' li :--so ~~<~niJOil!I!'O do Fsf,·J I .. , ,, 

!nfol'!n:t-
·; i l.n <H,' iío 

'

" • J o. 
'• <'sl.r:mh:l ;r di\I'Í<'Í<'II<'i'l 11 I I na S '< • • • · · '· 1' 1 a< os (·xi.si"!ltns 

' ( ~J'('till'lil. ( )j ;] jlllJ'(lJI" 1; • . • . 
ln fH'g;miznr n

111 
... ,·.1',,

1
·" 1 : . '1 1 H 111 '~'~'.J\'''' :H'Itl:tlll\('11-

. - · O I •'!~li :11' •Jp t···l· i' .. · ~ 
,. r:1zao JWI'il d1 ;,. 'li' d1• ("I 11. · ' " "''H':!. nao 
r 

' . ' ) )('l' I' ('I)') 1"1 • j 
IIS p;l(';J COIH~!IIjll'•· !jlli' "llt' , '));11' ·• I'Jill'lt-
~ . ' . ' illl''·t I I " · ' 

SilO di~ g'l'il!Jil(• IIIÍ]jiJadP. ' J, l}li-. l·•;~l·;·o;o;;J.;, 

_7) Dislri!Jnir llH\]lJoJ' os 5,. 1.\,·, .. . "'('('('( ,., I f . li o .... fH'l'tS •li\'(•. "lS ;, u.: )(.,., (I' lrll)(.() 'jlll' ,, }' ' - ., '< . ;[:-,,. 

J 11 
' · 11 .ts nao tPnh·n 1 't 

m lo e!ll I'Oilll'·l-.:1" 1'1111 I .. . . ' llílll o tra-.,. , I OII I .IS <JlW O [l)llt JHliWO e 

-· (,7 --

<tun ncgor~io:-; 1h J!H'Sllt<t e:-;peeie niio snjam (livididos 
}lO I' :-lf'Ci,'ÕI~:-l ÜÍVCJ':-l:l:-l, 1'01110 pri'SI'JILI'Il)('Jl(l~ ~;~ ;l<Í. 

H; E:-;tah,:il,tcr, l'inallncnle, un1 reginwn pr;•ciso 
dl) 1'1):-lponsahilidade niio sueeessiva mas pes-
soal, uniea rptJ nfto se nullifiea e qw.), eo!llo se 
salw, {! uma da:> (·onrlições rpte fazem a forlUJJ'l das 
empresas partir~ul:~rf'S. 

_\j,:lli de.SI/~3 fin:-; princÍ(l<WS da refO!'lll:lpi'üCUI'CÍ 
l_'l':·wlnr dr! JllCdo geral duvidas c queslí)(~S r1ue têm 
I J'C({ltenlenli~Jll•.) surgido na applieação do rcgula-
~llenlo vigente, llo tocante a dirniLos e <lcV<!L''~·' rios 
I unecionarios. 

.. O govnmo, <'cnw v. nxe. sahe, csl.ú autorizado 
a "rnformar :t~; ~~·<~refarias de Estado, supprimiudo 
logarPs ' ( L<~i 11. G1:l, de I.'' dn outubro de I!J I 'í, 
art. 1.'·). 

Dos f<~l'llliH <h ki ~~do I'Spirilo <pw a dieton dc-
eot'l'l~ <~l'l'lallll'!ll<' qu<' niío ó licito l'l~orga,liza-Jas au-
gmeutando d<'~Jll'sas e ne111 seria isto de aeoJt:-;nlllil.l' 
no motlli~IIlO. 

M:•:; a. pre:-.enl<'. rdorwa, no (jLW Loea :1. clcspe-
s;ls, limita-se a sahsLituir n11Ja direetori't exislen-
ln por outra (~ a crear duas ser~<~ões, a de fJtdustria 
,\nilllal ~~ a do E11~ino Agricol:;, em Jogar d1) duas 
'~,11: 1':ls qu1~ siío s11pprinddns, a de Estatistie:1 <~ a 
(·"li trnl. . 

. ,\ds('ripto :t<JS li~nnos da antoriza~~ào Jcgis-
l:lliVa I' !li'I'SU:tdido rk qtw a sitna~~iio exige 
a. mni;)t' pareil1tO!lia na desp()sa puhlicn, n:in po<l<~
rw. !ll'llJllll', <~o~n nugnH'Hlo desta, o rlesenvolvinwnto 
dos orgii.os da SPnelaria. 

Tai•Jiwnl, por outro lado, niío ó pos:o!vd fazer 
~~eOJ!on1ias po1Hkraveis S<!lll Jllltlilar o :·wrvit;l) e pre-
.J~Idl('ar intpat,·iolie:tlll<~llfl' a ae<;iio do governo prn-
<~tsallH'Illl' 11:1. J!<ll'[i~ lli:IÍS !'I~Clllldil, lllilÍS indiSJll~llS:l
Vd, a qu1~ <kv •. ser eullllillallln Jlllllla <Juadr;t ai'flj .. 
diva ~~ jll~rl.tLrJ,;ul;t c.onw a rpw atmvess:ut~os~-- na 
part1• qn<· diz <'íllll o :-wrto I'('OIIOillÍen do Esl:uln, tle 
<JIII~ di'JH~Ildl'lll vi:-l<'l'ralllll'!lll~ ns suas fin:llt~~as. 
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. t 1 1 ... 1.1·,•.edo O Heguiamcnto v1gcn c o JC< eccu a un1 , 
tlc relativa mollc:>lia, niio podendo o quadro d? 11fs; 
soai ;-;ot'frcr modifica~.~ões sensíveis. A exp.ms<HJ L.~.::. 
servinos foi que determinou a nome;u;iio iJ•~ tlllJl1 ~:_-
gado; interinos, addidos c em cornmissJ.o, que) •L 

<J o·ovct·no dispensou desde os prinwiros di:1s. J~u
Lr<rtan t:J JH'ocul ~i fazer as eeonom!o. s poss iveis. :~s
sim é que dcsappareec llO BOVO l'<'gllhtlllf!ltlO a Sc-
ec~iio Teelmie . .t rlc Agricultura, inclusive o Jogar de: 
el~cJ'c tcdmie~>. 

Na impo;-;sd>ilidadc <k organiza-la eonvcJtinui.U-
lllPllte, com u~11-1 c~;ta<;iio de ,!:qtr•rir·J!ti;~:._; e it!J:t!Y-
ses, e sú as:;im [HJlkria SPr cl'fieaz, J.Jellio•· •S Jr::o t!'! 
Ia. E' natural t[tlf~ o (lireetor Lenha conq,:·l.r~Jwi.t lc-
chniea para sulJsliillir, nas fune<;Õei· reaimr:nl~~ es:~r 
eid;~s, n <:hdc lt~r·l!nieo. T:unbe111 ~·~ ·;t:pprimid:t a 
flllll'-~.:iio tfe Pileil.l'l'Cg"atfo da ÍlltfiiSI.l'ia lllt!lf!J'<J!, pOI'-
!JIIn o /PI'Vi<;o a ~<·u eargo p•Íd•J sr~r l>ilo pt'l:t ~t'
e<;iio (~O.I!Jli'l.enk s.-,]. a ot·inld.ar_~:l·> do dil'<'t~lnr. 

IIP<:uz-sn fill:lllllt'Jtl!~ n lli!lllr I'•J ri<' <:ondllt':o-
1'1'1-:l, engnllteirn•; ~~ desnnhisi.a.;, s•tpp•·i,qin.Jo lllll tlll 
cada ehss<~. 

Quanto il'J dr:·senvolvirut.·n~.P ~·-:··d t'n:: .>cr\'1-
<;os: 

A' :Oireeio;ü !la Viar.~:l,J ·~ tlj,;-:J' Pt!l.!ic:is l'i-
<:am perle11eendo as sr~e<;Õ<JS de: a) \'ia<;ão, ]) ) Ohr:ts 
Pu!Jlieas, e c) Se<~(;iio Teellnica. 

Desligo rk;l.:t Dir<Jeloria a SIJ<~r:iio de ll:dns-
l.ria, <Jll!l ndla SD uehava tlr~sloeatla, ,;·ara passa-h :\ 
dire<~l.ocí;~ com qwl tem iul;Ji":t :tfl'ir•idatk l:t•tlrJzi-
da a l.l'í~:-J sner,~ii1J,; hannonieas, <'l menos di!'fiei! <'11-
<·onlral' din~dor e.:paz dn ,-r·solv•ll' l/Ido:.; os JISSIIIll-
ptos tc<:llllieo . ..; da J)irndoria, do IJIW <i ":;:~nq>lo o 
nt'!.ual dil't'<llor tb Via~,liio. qi[(• ~'llt LI•)S a:<.sllnlplos 
1;, St)tll faYor, lllll t'Sjwei:tlisla. 

E' <!<:rto nurl fi<~ariÍ SI~!Hio a Diredo1 i·: tll''lr'l~: 
!r:tlwllJo..;a, po;. <'<l!h·l da Jednr:,_~;i:J do ::r•r\'it•l <k 
ohras du Estach. intpo~;ta pelas eirtuntsLntei,H. 

M:ts n oriw1t:t:•,í:1 r";('f~l!<'l·' 1• l'isr•:tliz:t":tP ·le 
Y:tl'io~: llll'llttli'illt:t•Jilo..; lllllllir·i-pat·..; ifll<· J;.~t,· !rod,•JJI 

- -- {,9 

. , '<"':I J'J'tH•·ant a s<'e~;iio rk 
''"" ~~~~Jlt'll~!JS !' ![ll!' sOJll '' n ' - t'J'(''Ili'l · · · ·· ·' ·" · . , ,:- h ConuntsS<W. · • •· 
O!.ras dPsdP n nxllllC(,.dO 1 ' . 1 1, '1()1'1 r• sup-

fl' i o dPe. n. ::. UJ:i. de 17 d<)' Jlllll ,r.orl<<'c rlr:z<•r·l'Jhro d'·· 
h ')"( ( (' i) ' •. 

l!i'i!Jdda 1wlo dt>t~. n. J·.,-'1.~ '. 1 ;~ so!Jr;t aquella rc-
·lDH-, ÍJ<lSI<ttil para COlll)H !1~·11 .< ' 
rllit'<·<"io. Sl'll\ dtrYida, ll'illlSJIIor~<l · 1 1 

<'<JJJ'-'L'l a Lrans_-
"r' . , r p \{)'li <UrlPJl ( ' ) < 
J <I lll)Ji':IJ :lll llO\ (~ 1 \n 'T'· ,:-'tl 'l(_~[!l:tlllH~llt.e COill I. . , , '<' ·t<J <t<' , r.l < ,t . • t' 1'('11!'1'1 'J 'J"l 'I • ·('( • . " ' · d • f'Sil"l .. ', r_ <c , , - - ·: 1" Ohras. do snrvt<,'<• <- ... '. 

nrt·trr,; lr:d•:tdlO l<d<' d < • • · · .. rl<· 
11

rnt•ntn sysln-· 
I ·[·1 'I!" Jl"l•l · "" · t ;~·.; dt· ··oil:l~I·Jil. qut~ t':-> '· '· ·' • 

• J (' I"Tl'SSO n::t1i'"'"'-l() p:;, k: ( () ,()J n ... 'l' ' -_ ('tli!lll.l'''l-. . . I .: <' J'l"l s .• ' ,,, \ Dir····'·lri·• dil .\g'l'tCII luJ,t, · '· '- .. J) dr' - ·.: ,_.,,.' . . I· , •'t'"'llÍIILPS S<'t'<:-ons. . 
<':'" ! p·;, t~on:>t,_ltr.tl;t < .t~ ·• n) 'I' . . _;-) ('tlltltll.''il-.. - · · ·> f'l'l"IS " ' '' , .\~Tic·nllu:·;, e !rJI(!J'Jll<U.~or•:-.,\~. 

1
• 

1
' ·l;t,<>i"1 ~.<1onnl. ~~ 

. 0'1'1('0 ., • . •.. <:<to r: TrniJ:dlw; 1-) E1HIIl 1l:,.., ' 

:;) Sc•rvi<~o ;\fr~l~·,>rolog-ieo. . .. , , 
., ' .()" St'('t'ii.íl Ct'llLl'<tl. (:!!.)()~,SI I .. 
l'"!ll ln;,;:ti da anl.l,-.•1 ' , :· 1_. 1 · 1., <"·t'<·1o espr'-.• - , 1 .. 110s ,. 111s 1 UI! • ·" .. ' '(('(,~ ~:li) I,! :ilil"lll )J,l ' ': ·. I I ''_•]'1.'1'' llJ'(~--' . I hj<'l' () (I· .,, ',, ci:li tJ·tra o <·:l~;!llO agrwo a. <! · · · 

1 
· 1' .• ~ lc·nt.ro 

. • lj'l l'f'Jl]()( (',.1• .10 (,' Ot·r·up·l:,"iit·.: :Lo ;.'.' 1 1\'!~1'110 1' ( 1 ·' ' ' 
r'JIJ Jli•!II'O -::·:"Í t•:H:dada. . 

· (' lll'l'l'IO SI' ('0111-'· '>ír:•111 ··i· <h lndu~:tl'Jil <~ ,oJlJI ·. \ · - , . ",, ~· , i I ··I.·.,. :2) lndusl.rl:l: lll-r) ''~' (11' I!'(', ~('"('()('~. -1) I)( 11.· .li .. ' .. -.-, ,., ·" ·' .. ,.. ' ·. · .. r-.J·t ·I" s:•J'an 
lllitl n :') Conlllll'l'l:io r• hslalisiH "·· ·.' · · ·, .. 1 ' ' . . . , .. · •du•;l1'::1·: <~Jil gt~l" , I "tl •do·· ,, · .,,,.,."''10'' rl'l.tll\ os .I 11. · -- . , 

• 

11 

''· ,'

1 

' ','' , .. ,., · ,! , ~·· 1 ,, {f' '-'1iderlU'O'J('H, (':-;-llldt::;l!'l;l ll!J!li'J'ill. l':o[WCJ,l lll, 11 · • · ,-. '-!:-' ; 
· • l t- <I '·1 ,,. u ., t' ll' ·' •10 1 · 1'11 r•i·t' li''•ii'O-lllÍilt'l'iH'S lJUC'( i S 't:• ' ., ' . 

, J~"'"' .·, • . . , \ • , ·'vil(\()'iadas c rH~«l~ 
l.:dv,·;; .,n,·n q..;..;os dtas <Jllt. dS jlll ·,., ,:'J",., _ 
. • I ' I I . '1"10 t'll'llll'lllO (' ILI( li f'IZ~th:; de· l'1·rrn do hs :H o SI • , : 

1 
.. 

. . ~~- . ·, llt'lhs tfUP ·~ ... l.cl O li li' d:t 111,·,!:! n:!l!iOilllil. J1 ,,,, c · '·. . , 
1 
~ 

I , • 1, seiCllt'J:t que .Lill lt1ro no eon<•:.•ilt' dos IOlllt n~ 1 L · · ' 'I (' _ 
. . .. 1' J'' .. > do 111\LIH n. ,urll l't'!'I'IJSI'o~:l., iiS J·t'St'J'V.t:-. <L LI!( _, , , .• 

- , 1 , . - <> · do r>rohkm.t L ,Js JJJ'•'·'llh Jlort;ulo. por os .LIIll :; . . . 1 
. I - Jll"l!H"' ]),\ l[ll<l "t'n!;• I' :t~; !J:l.-:r·<', de• uma so nr;ao ' , .•. , . I ,. 

. . I 'J((' ('Oll!Jll'OillPI.II! (),, os ll<ll) Sr•j;ll)l ÍI';'I'Jilt'!lJ:I\'1' Jl)( I ' ' .: •·•f'l 

. . ,. ,,, . ,. 'lllílj>l.O !llH' IPI"· lll,., .• nllt~r~·,:.·>•·.-; tlll , ui 11 1'0. ,•, ·"'" . -

Di r• <'lni· S<'l' io.:2:11· proprin. - . clc•s.·l:: . ' '' . - '. ' . .. · :- tk Si'l' lll<':-;Jil,\ 
' •)" •'I'('!"! O ti' I!' 1' ,\ I ,lZ.lO - ,- 111' 

Dir•·<:~o~i-1 ·' !'<;l'tq;r<'ll('ll<li't'Ú lod:~~; ns lqw·:_ 01 ·~~· q
1
,
1
, __ 

' ' · · . t•tl j I til' OI li!'(';! 0 t 1' illl!'l'!'..;.;:r 111 :1 llldtiSII'I<l :IIIHl' · ' 

/ 
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produ elo r e~, po~ Lo~ zoo lee h n} e o~, v :~e~~ i ll<l ~ .. I nn q 11 1::: 
i 11 ~ 1 ~elieida~. feiras dP gado, 1ndu~Lr1a do II'IO. l;wll-
einio~ ete., qtH·~tõc~ <I.tw arH.Iaval~l Pspalhadns po:· 
varias ~e~·~·lí<'s ~~ elll drn•eto!·ras drvf•rsm:. eo111 pr:· · 
juizo para a unidadn d1~ <~<'!,~ao 

· Nn :;." ,,,i.n inel11idos o~ nngoeio~ J'cl'r•rnnt,:s no 
<'Oilllnr~n~io l'lll gr•ral, auxilio a produtiiJI'<'s. <'oopi'-
;·ativa,.;, :ll'!ll:l/l~llS g'I~I':IPS, CSf.atisli('a :lg'I'O']ll'ellari;l. 

E:; I;~:-; s."io ;h linha,.; gnl'<l!~s da rdol'j)ra, pn rn :t 
qual p<~·;o ;l ;tpprova\;ão <i<) v. ex e. 

'l'Pnho :1 honra dr• apn•sPntai' a v. <''\C. a Sl)g·u-
ran~)a d:• rninha l'Pspr~itosa r•stirna <' lr•:1ldad<•. 

Be!lo Ilorizoltle, 27 de lllili'I.~O de 'l!!Ui. -- () se-
erctari!J dn Agrienltu r a, llanl Soa!'es de Moura. 

Regulamento a que se refere 
0 

Decreto n. 4.351 de 27 de rn 2
1 
;'~ 

ço de ·1915 

C.\PJ'I'!JLO r 

!Jrr Swrdrr,·irr 

.\ri. I:• .\ ~-;,.<:rl'lnria dn ,\griellllllrn. llldiisl 
1
••. 

'!'l'!'rn.;, \·L.I'i:o ,. Ol!rns Ptrlllic)as. suiJIJi'dillnd,
1 

1' 1 

Pr:•sirhdP <f,, Lslndo. Sl'r;\ pr<'~:idida por 11111 !'-;
1
•
1
• :~.11 

la rio d:~ ,;r1:1 I iYr<' IIOilH'ill,'<to. 1 ' · 

Art. :2." P,•ln Sl'<'l'l'ta ria c~orr,~riio os ~~~rd('Os 
1 I ' l . \ . li I' ' ' f I' ~slar o. l'iliH't'l'lll'lliP,; a , i-('1'11'11 .111'<1, ·OIIlliiP

1
.
1 
•• 

I~HiuslJ.'i,!. ~li•: ,.,, 'l'l'l'l';t:;, \'i:H:;Io F_PIT<'·:. ,. l•'h 1.1'j,H;· 
l•,~:lrad:i.; dr ]tl)d;l~·.l'lll, Olll'<ls P11hiH~:1:;, llllllli!•·

1 
.. · 

r·<io. Cnloniz:ii·.io. E11:-:i11o flrol'i:-:sional. Catr)<:l};, .' 1 · .. . . ,, . ,, I . ;--.; •. Corl'~'l'l". L:lllr:l:: !I'IPgrnphH'as I' l ''lr•p liiiiJtas, (:<~r·· 
la l:i•o:~T:•phic·;l 1: c:r>ologit•:l, LillliiPS, Propag:lllda .~ 

·-· 'i 1 -- ' 

_ , . . ·hs hydro-mincraes: Es-Dnl'<~sa ,Ja P''odrwl;ao,.l•,:-,L.wcl:'·- JrJrl<wão. 
l l . · \ 11 ·1 l'l't ,. ,,,. ,xr .. 'l '''1.11"1 •. ,.,,_ ''''ti. • . . .. n·. 
' ·' · .,. ' . r-se-A de tres. ue-

-\rl ·•" \ ~~·~···etnna eolll[lO .. l . . Secrcl·t-.. " .. '· - . . . • . hor<hna< as ,w ,, <torw,.;, !n 1:J 1<),1r:l!:tlll< 111.1 su 
rio: 

. I l .. Tnn·;ts c Colou i-I I · tl,·1 .-\!!TICll lll•l, ·· . )j ,.,.,•:or;:J . , . 
zar~ão : 1 r· 

. - Obras Pa J was; TJ ]1: . .. ,•lu r i·1 da Via~an e . 
• · · ·: '· . . . 1 1 .;1 ria r• Connnercw ·, 
Tll. D!!'t•:·ln•·l.l d.t IH li. 1 J)". '<'Lori'l •;era sn· 
[> • 'lll·,,~o C:u a nt.' · ': ; :t:·:·;~:·:q•:lo . l: .• <·lor I' su <livi<hra em se-

.lJ,·rinll·rHiida 1wr lllll '''c· · · 
( ~~:;)( \~ -

CAPITULO ri 

, . 1 1.1•11 1, \'tUl t;rtli i nele /J(J ,<.;, en·r· r r , . . 

, 1 1 l. Negocios .\ri. '1." _\o ~~'<'l'l'lario dn hsi:H o f c~ 
ela :\!~TÍ<'IIÍIIIJ':I ('Oillpl'[i); , s 

. . . . Pr!'-;id<'nln do Eslndn em todos o. f . . \u:\d1nro .· . I .,
1
.
1
,,,

1
.,._1J 1nosaclos; . I ,. . ·I '11'1'1 I' 'i[) b(. . ,,,.,~~·IH'JO:: I :1 ,..,1'('1 < , , j • li o .. , PPI'O\'<ldos I) n\:·· 

JJ. \·:~~~~-llill' OS l'l'{.;ll :1111~ I ~' 
• ~. . ' . ... ' ) 1(1' "11'1:1~; . 

f;1·d1r :1:-: ,,,.:!rll'''::ll':-, ll~ 1 -;;-, •. 'l'lll'lr lodo~: os "''JTJ-
111. IJr!1 1il:tr ,. lnzn <'\I · ' 

1 ·r 1 ~; d:1 ;-',;•t·rc·i:ll'i;r: .. , , l''t])('ÍS sullnwl.li-. ' I' . . ' "'1'1' ,. OI) I ( Oi"i ' ' • 
r\ . ',in I I í I r pnl t" ·• ·' I • I'·IZI'Jido ·il JlOI' ~·,.;crr-1 I l)J'('•' id<'ll ( • ' ' . " do:-: <I d1•:-:n:w lo <o ·' . 1, 011_ IHH' ~~no Jor 

i I i . r'<l 11\'l'llli'll I plr! ~lll<lllílil r·11 t'lll 1'1 · 

(•...:rg·1do: . 1 1 •11111 •1• o·: s<~r·vi!:os e 
\ ' ,. ,. () fll'l'-;1( ('() I' S 
· ; <~JI'lll:lr · . 1 ·1 .. , Jo as JII'O-. ' I' l' '('J'P!:ll'l:l, il VI [,1.11 (·::l;tdl) <Ll~. '•'i h:h (,) ,-,( . 

v:dl'll::i<~;-; jll'''''i·;;l~': . ' I. 'lllllll'thnr~nl.e rel:llo· 
. J • • • Jl I'(' , H li' 11 I ' ' ' ' \'f -lll'lé''l!' ilO ~' ' · . , !'I'I'I'IOS a . . . . .. ·. I I• lodo:; o:; lll'g"OI)JOS ,t . ·: •. 

I'IO I'II'I'IJI;;~;l.:nl '· 11 o, 11 
1
• 1 .. 1111

• si' ]IH~ alrgu-. . ,. I 'IS 1111'( li ,1:-; ( ' ' SPI:rl'l:ll'r:l. 1111 w:tlll o • · 
!':1 1'1'1 ti I' I,. i .• ; 

' 
: 

f 
i • I 
I i 

r I, 
I i 
~ 

I t I! 
I ~ 

U;· 
I f I ·l. 

~!I 
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·~---: -~-

/ 
I ' ,_ 

! 

.L. 



.-

f I 

i 

!' 
t 
i 
I. 

I ' i 

j . ,, 

--·· 72 -

VH. Dderir juramento ou l'f'Cr~k·r o eotllJ'ro-
lllisso dos ernpregados de nomeaf:iio do Pr(~sidl~rtle; 

VIII. C<nTesponder-sl~ com as duas Canwn1~ ,do 
CongrcSSIJ, por meio ()() offieios dirigido..; ao J. o Se-
cretario. dar cselareeinH~Illos verhaes no r~~~~into _d~~ 
qualqw~'r tlelbs~ tluando eonvidndo. f' eonff'rf~!ICial' 
eom as rCSJH'~livns eommissões; 

IX. Corrnspnmler-s<' com os S(~erf'i;:rios dn l':s--
Larlo, Presidf~nte do Tribunal da llda!~:tiJ e eonl a<-i 
Camaras T\lunieir~aes; 

X. Deterlllinar a app lica\;ào das Vi)r]Ja;-; orva-
menlarias, de aecor<lo eom as f1•is, altloriz:1r dc~
JH~sas e fhr ordr~m: de pagamentos mPdiartll~ n~quiSt-
~ ' "' ' L . I I" «;ocs ao .:~ten~ ai'! o (as 'IIJanças; 

XI. Cel1:hrm· os (~nntra1~los JH)CPSS<1:'Ío;-; aos ;-;er-
Yit~os da Seen~laria; 

XII. Nonw:,r, suspr)ndnt· n derniltir funcciofl:l 
rios, llc accordo eom c;-;LP Hegulamento; 
~ XIII. J~esi:.mar os funecionat·io;-; pam eotnmis-

sol~s ou ~c·tvt\{O~ 1:xtraonlinarios; 
. XIV. Pr·ontOVPt' a t't'SfHllJ~;a!Jilidadr 1los J'ull-

<:eiOnario; da S(~l'l'etaria, appfil~ando [lill!ilS disf:ipli-
ll<li'('S, no~; l<'l':nos dP:-il<l fl<'gulamPnlo; 

XV. Ex<'t'('('l' a jurisdie(.~<1o administrativa. rn-
solvnndo ~:·lhrP o.s l'fl<!Uf'I'Ínwnto;-; das p:trlr•s r~ f11fl· 
cdorwrio;-;. . 

... Art.. ;j,•·.o ;.;('('f'l'lario s,.,.,[ <~uxilindo por lltll ol'-
1 wral (.fr! ~·ahlll.Pic, dP :ma livrn IIOilli!ac.~iio n por 11111 
ou rn:us liillet'tonarios da SPernlaria, jH•r roffr~ dPsi-
gnados, mediante urna gratifiea1;iio ,q·!JiLr·;uJ;, 11 o 
a e to da dr~sign:u.~ii.o. 

Art. G ." Ao offi(!Ía I dn gahinPln lnenmhn: 
r. Faz(:)' n PXfll'dir a eorn•sporuff'llCÍ:t ('pislofn I' (l 

IPfPgrapflr(';, do pahii!Pir>, ardtiva11do ;J..; IIJÍ1111!as ~~ 
r11ais Jl<lfJ<'!S nd;llivos a ('SsPs ;wlos; 

7~ 

, J)' •Lori'ts 0 ~~xpedinntc II. ;-:~·:·anliJilwr as . lf'('C '.' 11.-1 • IJI!(' d1:vcm 
. I I s . ['ll'J() (' ()') Jl·l) ~ '-, ' ' (IPspaelta• .. r, pr• n , I'CU' • ~ " · 

S!'t' inl'orJ•i::t!cs pdas S 1'<~~;or·s; 1 . 
' . - I ' 'l('[()S ,, dCSil<lC )(b 111 I)' ·,,.· · l!!Jlrc;HlitO 1 o"' • , · ·· · . 

' •... 1~ 1,.,11 •': fJ · ·,' . ", . , risiio dn Jli'OV<lS dlh tlo Sl'er,,:_,,,·Jo 1· !ts(:;lltz.lt ·' ''' · 
ll1ilÍ s i lllflrl rl illl !.I'~:·, I 1 · r - ., s "o ·11 -I V. ,\1 il'rJd. r ás parlPs, in ornwnc~,(~: .,· (Jr'dr:na 
I • ,, • ' ll f) f'(' (j ll(' "' I' ' l'illllf'll[O ,:,,_.; :-'i'll:-õ Jli'r;'O(llfh. ;-,LI · 

do JH'irJ St'l'l'~'LII'io; . ~ , 11 , 
V. L\f·(·lfi<ll' os lraballws "eollliliiS,;oi'S I[UL H. 

1 Oilllll~'ll·'!' o :-;,~r:rdario- . . . lw 
0 

dos-
"\ r!. 't .. , ;\os demais auxilw:·cs UWlvr~Lt:iJmidos 

c 11fl<'ltfrr1 ·Ir·, ~1'1'\'i(•o;-; IJllll lhes ÍOl'Clll 1 ·1 c . . . . ', .. . . • , I . , o >>l'err·-fl"lo oi'l'i··ial dn p-«llinl'le ou ordenat lb l!C ' , , 
I;t I' Í () • . 

CAPITULO III 

/)os (li!'edores 

~ , , "li·tl'l''~ imnwdia-\ I 8."():-;<]j['(~l'lOI'I'SSilO·lliXI'. "' I 
.. I' '• . • I' J()J)Je'l(IIH llOl .tci.O (o I li-' do :-> 1•,•t"•l'l''i0 [tVJ'I'IlH'Jl .L J ' · [ . ·' . • · ' ' '" ' .1 • · . . . 1 eouljHJlencta. o· 

J'rl'std<~nl,,·, d1'1ll n· lll'<l~Jt cu lb, co11 · 
elllli(~il. 

,\rt. D." Co.rlJl'~'(' ;~os rlirr!elorcs: . 
r. Co!!:: ],ol'<•l' com o Seerel<l !'ÍO _IH~S ser~~ç'o's a:· 

. . , . . I I lllr' 'lS mlorwacoc:; Jtc-l''(~los a llt····<"I(H w. ( <liH o- ~ '· . ," , .. 
. . ' I ' ll'(l'ril'tS ('()11\'(~Jl!Lllli."'. ('('"'"'II'J'l'' •' 'li''ili"llíf O ih ll '' " ' 

,,_,( j ·' ( ~ • 1 ), te f('· 
li. :\!,!'(~~;''lli<ll' ao Sl'l~!'lllario, <UIIlllil .mel~ ' ,~ 

' ' 'I" I ll'l ()J'O"lJllZ:l(':lO (o l:1lorio tll.:l'tlf~;,>sn, nuxt lilll( o-o •· n'· · " 
1\Plnlot·io l;i!!'<tl d;; Seerd<Jria; , . 

. iít. F:tZt')' stJhir ao ('()Jllll'eimenlo iln Seerel.alr)~ 
dPvidami'J!ll' ithl.ntidos, os papeis <Itte. d:~vam, Slll)~l 

• •• • f · llli'l' r•]]('"' O{lllllilO !Ull( ,l :t dnsp:H'tifl, r'lllJiiltlf o c-,( • • -··· • 

1111' nl" da: 1 , .. · n·n ·1 TV. ·::r!VII' os aelos IJIIC lcnftam < '.! ser: as:;Jn '~ 
I · . . , .1.1-,Y-ffl(IO ·H lafLas ljllL dos [li' o . ..; ~r·us SIIJH'I'IOI I'S, COI h ' 

l'lll"olll.l';l :·v·tt; 
\'. J:P.-;r 1 !V<,·I' il;; !Jllf'SIÍÍI'S f('f'ftlliC<lS; 

·l 
I 
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VT. Ordcn<~ r o pagamento dos din:ílos, emoln-
J.JI'nlos c sl'!los dPvidos, no:-; papeis <ptn Lransitcnt 
]ll'la Dil'l:doria. ou o <:tmt{ll'ÍllH!nlo tk quaesqt!el' 
fortltnlidad.~s 1•\\'<les; 

VH. Correspomkr-se, em nome do Secretario, 
com as partes, associa~:<"í<:s ou qtta<•sqw:r anloridn-
d<'s, <:xer·pto <•s <'lllllll<:rad:lS llO art. -Lo, ns. VIII 
f' l)\.; 

VUI. ]k~;p;whar o:-> pr)dido;-; dt\ <:r•t'titliíes e ali" 
lhf•ntieaJ' :1s que l'on)lll da ela:-;; 

. r~. "\:-;~.i.gnar os ndilar~s. annuneios e outras pn-
hlwa~·oe;-; olll('iaes; 

X· Hirih·ir c l'i:->ealizar os servino-; a carrro de 
'·f'llS "'t1 11'lfii'I'll J · •• • (· [ • • n ·. '. · ., • '- . _· < :>, r!rtcn,,lfl< o, quando rwsstvel, pe::>-
so~!ltli!J~Lr·: !l~; :;r:rvH;os dr) maior !'1):-lJHlnsahilidade; 

A[· SI~JJS<~rr:vt)f' os l.t)J'IIH>s n <:onl.raelos a:-;si"na-
tlos pelo ~ccrelario; ' t"J 

. ~li· 'i.>ererir jurarnento 011 eompromisso ao..; 
luneeronanos dr) nornr)a0iio <lo Secretario. 

Xffl · "\Lf,p;-;(a]' a fl'()fJJt()JWÍa do jli'-''-';J'lJ <h J)j-
l'CC[Ol'Í'J '''·"' I ' ' ',·,, ' I . ~.,, ' ,, . '., · .. ·UH o c ,~:>~·l,.jii<~IH o as Jolhas r!f' YeiH'J· menlos; · ~ ' 

XIV. H11hrieat' r) encerrar· o:-; livros da J)irr)-
dol'ia; 

Yn f" j' 
. ···' · 'l.'i"il rzar o ponto dinrio, ;i <'nlrada <' :\ s;dli-

d,t dos ''lllf>l'<'""l<l<J, <'lt<· . " I f "'' :->, , .<!Lidlll o-o na 1ora l'l'"'tlln-
llll'lilar f) nnnolando o IJII<' J'or fll'<'<:iso; ,., 

X \'I , . , !)p.;jg~l<ll' OS <'lllpl'l'g'<l<ios <Jllf' df'V<llll Sf'IYÍ!' 
1 111 1 illf;l s•·r~r,·::o. rr•rnov<•l-os dt: tlill<IS 
r; 1'1l<'<ll'l'Pgal-os d<) <tll'\iliar rpral<Jllnr 
vr:ndo ll<'<:essidade; 

par a 'il; i r;1,; 
d<dfas, !ta-

_ XVI L Manl!)l' a ordr•m e dis<:ÍJlfina da l'<)fJarl i-
~:ao; · 

\\'IH .. \drilfri'.-:!:1:'. r.·;r,'Pil·nd•·r. 11:1dl:1r r• -.;w--
IH'!HlPr 'li' J ~· J' · ' <) · ,, < 1:1s rh <)llljJI'<!;~·adr,s qtrn d<:ixar<~lll dr: 
(~llllljlrir () SI'(! <f.,... I I L' · · f I I, rPfli'I!Sf!ll :1111 f! ao ,--,()(~!'da rio 
('O!dra OS lflll) dl'\:1111 Íll<'Ori'i'l' l'lll jl'':i;IS ilt;JÍS g'i';:-
yp._;; 
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XIX. Ministrar ao Secretario informações rc-
~<'1'\'ad«s sohr<' n aplidiio. S<'i'VÍ<,:os <' J';dl<t~; dos ,;(:trs 
suiJordinados; , 

XX. Alwnar c justificar até trcs 1allas I!or.mcz 
a cada <:mpregado, 11uaJHlo julgarem attcndtvms os 
lllolivos dr• tan:-; !'altas; 

XXI. Hr•edwt· e attender as parte:-;; 
XXII. Fiscalizar a escolha, cÓmpra, guarda e 

<listrihui~:ito dos ohjecl.os do <:xpedienle, veril'ie;~n-
do o~ pedidos <la:-; sec~,:ões; . 

.:(XIII. 1\<•quisilar ll<l:; e:;fradas dl· lcr;·o ~rnn~
P<~rlr• dr> qllat•:;q 1wr ol>.i•'<:lns d<':;:.inndos ao ~;(;rvr<;n d.;l 
l~l!'(;<·loria e passagnus para o pes;soal da .rcpari.I-
!.:ao, quando em eommissã.o de servH,;o publico. 

CAPITULO IV 

})o ;wsso(({t!as s(!l:r;ries 

SECÇAO I 

.\ri. 10 .• \s sr•(:<·ii!·S <'::: gr•ral ;-><' <~omp!J('ill de• 
llln <~ill'l'<·. urn !." <' 1!1,·1 ~." oJ'fici'aL 11!11 anJHillll'!l-<1! 1' 

!llll r·olfal10rador. 
Art. H. Os elwf<~s dn s<'e<:ão :-;ito nomeados 

Jlot· aelo do Presi<!Lmte, dentre os primniro:; ol'l'i · 
('Íiii'S fllll', <1 SI~ li Í IIÍZO, (!'lli1<11ll d<1d0 iltl'!l!o!'t'..; 

f! I'Oi'il s d1• ido 11 <'i da d ;·,. 
,\rt. I~. () proYÍIIII'nlo dos <'argr;s inl'<·r·ior<'S 

:lo dr• <'lil'l'í' dr• SP<:<::!o ~:r·r·;í fl'ilo por nclo diJ S('!'l'f'-
lario, lllf'dianl<: eoltelll'SO. 

,\ri. ·l:l. ,\os <'OIH:lll'::n~: pnr<1 pr·i,tl!•iros ~~ 'it'-
:;undos offi<:ia<~s st'1 seriio adrnil.tidas pessoas es-
tranflns ;í S<·crl'l;ii'Í<l, ot;;•rHio :-:.~ V<'l'ifi(~;:c que cs 
!':l!;cl·1on:~rios Íll"·I'I'Íplo~; niíl) ~;' nw:;!;·:u·:•J:l llahi-
liladns. 

Art. J1 .. Y<~rifi<·ada uma vaga, ser;í, por or-
!1 .. , 1 do SP!'I'I'I:li'Ío, :llllillll<'i::do o I'OII<'III'SO, jwfn 

/ 



prazo de tl'inla di~t s, em edital publicado no ofgil o 
ol'fit~ial, eom a d1•nlara(io do eargo a pl'l'l'lll'll<' 1 · _ 
da~ nwteria~ sobre qun v<•rsar n eondic;ões pafH n. 
i nstri p<:iio. 

"\ri.. ·1:1. Para a ;Hinlissão ;10 eotwurStl 1lever·.:.\ 
o eant~id;~to reqt~crer ao rl.irnelor, juntando ccrtídiio 
de HlHIOL'Jclad<l, loll1a eornda c attestado emnproha --
lorio de bolll proeetlimnnlo. 

l)_arag:·apl~o uni co. Os funecioual'ios da Sl'·-
tr<'l•trla :-;ao diS(WIISaclos da exhihi<(iiO de\ qu:H\-; --
qur•r doeunH'lltos, Jwslando o Sl\11. requerimento. 

. Ar L. H\. Oh~l\ rvnr·-se\-Ú 110~ c.oneu rsos a ~f'
gtunle onlem: 

Paragrapho 'i." Os candidatos farão suas pro·-
vas d~· <·.ap;H'.Idadl\ rwranle tnlla eommissão d<l doi~ 
examtnad_ores, nmne:ula pelo Secretario e presi<li-
da pelo <hrector. 

• • t:> •· • ~. avnra para c.ada mnl<\l'Í:( P·U"l "L"l[Jhel ') " li. . 
tllll:~ prova nscnpln r• outra oral sohrP JlOHfo-; or-
o·a lliZil elo-; ('()lll ·I~· !li" •] . I • . I . . ,., • _ · .J • :-; e L .t!ll.el\n< I'IWia JWia conJ-
Illl ssao. 

r· ·1 • lHe o o r•x;lilll' sr·r·'t hVI"l"' Parn"T<lJlllo '·'" F" 1 
1\ r~·s!H\el~vo l.el'llw, do qual eonslarú ,; ;\la~sil:ica;\;u: 
e.~~:-; ~.an<l!datos, emn, as o!JSPL'V<H:.õe·s que a <'Olllll;is-
~.ao rulo·nr OjJflOl'tt . , . 1. I . , • : l"l · lli.!S, Sll JIIH o OS )Jiljli'IS CO!ll cJI'-
lll.lJS doeumenlos no ~e·n<•lnrio ll'll" , • , I,, ... I'I'('OI'I'i\'P]ntc~lltP. ' ' .l JI.:-;O \1!. Jl·-

;\rf.. '1'7. O e·.oltellr:->o \'l~r~·.a r:í: 
Pnr;urra[Jho ·t " I>·ti"l <J l"tt' . l 11 I , '". . · • • · ·• go I<' eo a )()radeH' 

s.~J}JI:I'. calltgr:qJhla, llO~\ÕC:S prntic~:ts dn :tl'itlundi~ 
t.t 1· lmgua portugw•sa. 

Para"l'H[Jho '>o P·ll"l 1 [ • , • • J ·,.., ~. ' ·' J I L ,Ull<tlllJI\IlSI' lll'll-; · 
;ml tlllf'll<':' al/· Jll'oJH'I' .~". - 1 · ., • · · · } • • • . f,d. ~'· Jl()C:IJI'S e(' O'I'O"'i"HJI!i·t 
llslona n ehorographi<' elo Br;1sil. 

1
" · '".' • '· 

P•ti"l O"J"lf I ., o }> ' • ,, • 1 lO •1• ara o dn 2." offici'll .. ·, .. I 
o·p!JJ"l '1 [( - I ' ' IJI,l!S. ,I -n • , ' ~ r~quac:ao I o 2." "l':lll f\ "I'OilH'I !'.-. ·l ' h r c 

1 
' .

1
. 

1 1 
"' ,., .. J.t c UlH~Il-

·: ' ,()1! <IIJI J( ;}(e~ do J•:sfndo, frndll('e•;io Ih j' ., .. , 
lraPcc•sa <' re•d;w~:iio offic·ial. · ' lll,_.JI,. 
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Paragrapho 1i." Para o cargn de L" offieial, 
n~ais: elementos de Direito Administrativo e Scien-
cm da Administrac\iiO de Econoinia Politiea c de 
Estatística. " ' 
. . Art. 18. Todas as vezes que se der vaga, dc~c 
"hnr-se concurso, exeeplo si o ultilllo para provi-
mento de cargo equivalente, tiver sido feito h a .mo-
no:-; de G nwzr\S, easo elll que a HOilleat,\iio poder_a re-
eaH· em algum dos candidatos approvados, mde·· 
lH~IH!PiltP c\1• llOVO eO!II,Jll'SO. 

Art. l!). Os can1lidatos poderão ser disJWUS<l.-
d_o~. dú:-; mall'l'ias Ilf'c~e~;saria:-> a e:trgos inferiore.s, 
~I .Jil. :->1' I.Í\'1\I'(.'lll illOSll';!dO JwlJi!ilacloS l~lll ('.OIWlii'SO 
anft~rior, IH'Il\ ('OIIIO po1kriío S<'L' exaH!Íil:Jelos so!JI't\ 
Ho~·oc•s pralit•;~:-; do as:-;lllllpto prineip:tl da Sl'e<;iio. 

.\ri. :W. ~;io ollriga~·iíe~ eollllllliJIS <lO pc~~oal da 
~;~'n::-.o: 

I .. \ hl!;trda, ;trmnjo e expcdi~.:ão dos papeis em 
:~n:l::!;·,~nlo e a <~lassifiea<~iio e reHwssa dos relati-
>1 os ;~ 11 ~~gnt" i os Ji 11 do~; :to "a reli i v o geral, seis mezes 
1 1'1lOJs dP d<~enrrido um auno; 

ii. ]n í'onuar mi nucios;uJJellte os papeis, expoH-
do o a~snmplo, os anl<~eellenlcs, a Jegisla~~iio appli-
<'<IVPl a espeeie; 

. lll. A unttt·ieula <'111 livro proprio dos fnneeio-
narws da S!'e<~iio e dos outros ('Ujo~. servkos por 
<'lia. <'Ol'l'<llll · " · " 

' 
1 

.. 1 V· O p r<· par<. d;ts no la~ dos s<·us I.r;dJalho~.> 
1 111 .llliP o anno, IW ra o rdatorJo ~~~·ral: 

\
r . • . O registro, por ~~xtraelo, dos papeis <~nl.f'<l· 

dos na. :-><'<~<:.ão. I'Oill iJHii<~<t6í.o do ;tndanH'lllo e des-
pacho:-;; · · 

V[_. () <'Xf.rado diario do I'Xjll'dÍI'I\il~ eJiln deYe ser 
puhl!cado nn Imprensa Offi<'i:d; 

Vlf. EseripL11rar regul;mue,nle a:-> verl1as que 
1111' <'!llll!Jl'ir. in l'ol'lll<l'' so]JI f' :->llil applie:t<:;ío. fL;-

'" 
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ealizar o scu fiel emprego, de aceordo com o qll<) 
livcr sido resolvido, propondo o <pw eonvier ;tO lll-

li~resse publico; verlm por ontk deva eot'l'er, 
qualquer despesa, tleelafH1Hlo VHI. Indiear a 

sempre que propuzer 
o PSL:ulo da vt~rlta; 

IX. O ealeulo e o preparo dos papeis para pro-
postas- de or·ç:unenlo, eretlitos cxtra<H'<linarios 1

~ 
s11pplt•meJüares; 

X. Yeri fiear si tôm eX<)tmção r<'gular os eon-
LraeLos ;~LtinenLes a n<:grwios da S<)cção e reprc:·H'il-
tar a<~ du'<)etor o q~11: Jor t•,onveni<~nle; . 

x.I. A eolleeçao Jllelho<liea da COl'l'I~SIHHHICJlCla 
expedrda; 
. _xn ·.O preparo dos aelos <{lte Livt)rt~lll de su-

IHr a asstgnalura do Prnsitlt~nte, os q 11 aes devcriío 
ser acompanhados de copias dcsLina<hs á Imprensa 

O esboço dos regulamentos, iusLnte!fÕes 
e conlraelos. 

Offieial· '· , 
XIII. 

.\rL. 21. O dwfe de secção é responsavel pelos 
lralwlhos da ItH~stna, ~~ eumpre-llw: 

I. Dirigir e corrigir os serviços, <listrilwil-os pc-
los empreg;tdos e fise;dizar estes 110 exaelo eumpt·i-
meulo dos S<)liS <kverns; 
. If. Hcdigir todos o:-> aelos e ol'l'ieios da scevão, 
laz<)tHlo-o:-> <)opiar eorr<)eta <) uiLidanwnte <) eoordc .. 
ttattdo <ts minutas <)tll livros <listinetos <{lW serão 
cntn•gtt<'S ao an·hivo geral, no pt•;tzo do art.. 20, 
11 • I ; 

II 1·. \ I . : < moesla ,. o:-; entpl'<)gados <tlle fallat'üllt 
,1~1. Clllllpnlll.<'llto d<) SPliS devnrcs P parLieipar ao 
<Lt<·clor as lall.as que JIH)t'eçant eorrce~)ão !llais se-
vera; 

fV. ]ll;tnL<'I' a dis<)iplin:t d:t St'e<:ão, impedindo 
<fll<' a <.n·<knt e o si!<'Iwio S<)janl JWt'turiJados n fazer 
cumpl'll' as ohriga<;õ<·s da sec~;ão; 

Y. La111::1r os d<·sp:tl'ltos d<· :ll·<·.ordo t'.Oill a !'<' 
solu~·ão tomad:t; 

--- 7'J --

VJ. Autlwuliear a::> certidões, copias c mais 
Jlapeis <JU<) <;xigircw e::> la formalidade; 

Vll. Organizar e Jomecer ao direetor, eolll a 
IWe<:ssari;t ;~nl<;e<~deueia. notas para o relaLorio, ex-
lJ~Hido o tp w lhe p<ll'Ceer' aconselhado pela experieu-
eia, para a !Joa 11wreha do:-> uegoeios da seeçiio; 

. V IH. .\pJ'i:s<~ntar ao direetor no priweiro di.l 
ntll de ead<t SC'Illalla uma nota dos papeis <1ue esli-
\'<' L'<' I . ,r· l ,· All < elJ;:mlt>ndo de exame, preparo ou cxpeulCll-
c, com a dcd:~ra<'ão do wotivo da demora que hou·· 

ver. :{ 
. "\rt. ~~. Ao:-> priweiro:-> e :->egundos offieiae::> 
,uuauuense~ e <:ollaüoradores, cuwpre executar f01.n zelo lodos o::> tra1Jalhos que lhe forem distri-
Hl!do:-; pdo dwfe de :-;eeção ou pelo direetor. 

_ Art. ~:;. A re:>JJOnsahilidade do chefe de st!-
• 0 llao exdue nem diminue a qun a ellcs eoul..wr c<·a -

P<'las illforlllaçôes prestadas c serviços executados. 

CAPITULO V 

Do pessoal da porta 

1~rl.. ~,1-_ O pc~ssoal da porta se comporá de um 
JHlrleiro, <}Halro couLiuuo~ c cinco serventes no-· 
IIH''L<irJ • • ' · ,, - ~ ou coutmetados por ordem do Sccrclarw. 

;\ r.L · 2;'). Ao porteiro, a quem são directamenLe 
.~uhonflllados <J:-> <:outiuuos e serventes, eornpole: 

I· Ahrir a Sn<)retaria meia hora anl<:s de co-
lltr!<;ar·<)lll os trabalhos n fcelwl-a ao lenniuarmn. 

1 
• 11 · Ahril-a a qudquer hora, sempre que for 

>I <l<~nado por algum direclor. 
rn. Cumprir on!nns dr• quai<JW'l' dos directo-

res. ' ' · 
TV· Vdar pnlo :tsseio da Se<)J'etarh rru·tnh r' 

ermsi'J'V"ll':- l J .,. • • '' ,..,. < , ' 

I. 
· · '·:.lO < :1 mo li w n mais ohjeelos a dia JWI'-

i'fl<'<'Hl I'S I I' I l . . : ' · ··, , oY<~n< o as m<'.'>:IS <os ohjeetos neecs-
s.u lOS ao servi<;o. · I I 

\'I , ~ ' 
: ::. 
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V. .\s:,\guat' carga dos ohj(~elos twmprtt~lo "'-
para o nxpr~diente e J'(~spondut· por sua npplicn(;~tn -

VJ. 1\ee<~Jwr o l'azet· chegar As mãos dos ~tn·t~
etor<~S e do Secrotario a con·espondencia offietal (' 
recitar, se\Jar e expedir a <IUC lhe l'or entregue. 

VIl. Pôr o ;-;ello do Estado !lOS papeis qtl<~ c_> 

devam eontct'. 
VIII. Hcgistrar no livro da porta, nunu~ran<l 0 -

os na ord<~lll da sua apresentação, antes de euLL'( ·-
gal-os ao tlireetor, os papeis que entran•!ll pda P0 

;·_ 
taria. faz<mdo um resumo sueeinlo do seu ohjeeto • ' - .. 

IX. 1\Pgistrar. egualrw~nl<•, na eolttntna eo I'-
u•spotHlelll<~, o dcspaelw ohtido. f'IJtrcgando (t pai'~ (-
o11. ao seu proeur·ador ,medianl<• r<~<~iho, os pap<" t ~ 
ou doellltH~ntos qru~ não L<·nlram d<' SPt' eons<·n•:td( > ~ 
l!il S<'el'f'laria. 

X. 'l'onwr· o ponto aos eonlirnros (~ SPI'V<'IIi('S c· 
dnlernlinar <~ ins[W<·eionat' o S('I'Vif.:o dos lll<~sntos . 

XI. J\l:tnt<•r :t ord<~lll <~o t'nsJWilo (~Jtll'(~ as p<~~ -
~oas ~~xtranhas q11n s<~ aehare111 na Secretaria. dt 1 
rallt~e as. horas. de tr:tlwlllo, n•cort·<~IHio, qu,an(l(', 
prectsr~, a :tlllortdad(~ dn li IH dos dir(~etor••s. 

XII. Fazer a:; fWquen;<s d<!Spesas da ScercL~•
ria, devidanH~nle autoriza rio. prr~st:tndo contas 't t) 
fim <le carla mô~;. 

Xlll. llasLP;U' a Bantkirn da ltepu!Jlit~a Jl():-: 

dias ti<~ festa naeional. 
Art. 2fi. Os <~onlinuos (~ s•~rvnnl(~s são ohriga 

diJS a <~outpai'e<~~~r na Sc:<~r~~taria. á nwsma ho!':t q111' f • 

pori.Piro, auxilia l-o <'Ill totlos os :-~ervi<;ns <' <~lllllpl'l , · 

as suas ord<!ns. 
Art. 27. O jwsso:tl da porta {! obrig;tdo :1 fa;t,<• 1 

llÍ:tl'i:lHI<'Ille P ('0111 f~llid;HIO a lillljH'Z:l g(•r;l] d:1 S(' -
eretat"ia, :1nl<~s d:1 <'lH'riada rios <'lll]ll'<'g:ulos. <'11<'11-
der aos chnnwdo,.; do gnhirwt(•. dir<'dori:ls " S1

' •• 

u.~Õ<'S, des<~Jti]WIIhando os :-wrvir.~os <]I li~ IIH•.; l'or<'' \, 
detemlinados. 

·: 
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CAPITULO Vi 

Da JJirccloria da ~lgricullura, 1'cl'/'a!i c Culuui;,a~:üu 

"\rt. 28 .. A Di rr•etoria da Agricu!Lur':t, T(~t'l'ib 
H Colonizn~~i'io eo!llpíie-se de ti sce~,!Õr~s, além do ,\1-
moxarifado: 

r. S<•er•.:io d<~ ;\o'J'ÍeliHlll':t e Tnfot'Jil<HJÕCS; 
TL. S1'<~6ío de JS1sino Awieola r! Profissiona.l; 
JH. St·Z·!:.i'io dn Coloniz:H:i'io (! Trabalho; 
IY. St•e<·i'io de 'I'<'I'I'<IS; 
V. S<'<'<:~o do S<·rvi<;o t\it'korologieo. 
~\ri.. :w. Sa See<~ão do AgrieulLum <~ Jnfonnn· 

(;tJ<~s serão tratados ~~s negocios rcl:üivos: 
·l) a mae!Jinas agrieolas c arlu!Jos dtintieo:;; 
2> ú acq11i:-;i•,;i'ío <' distrilnti(.~i'io de scwentes; 
:)) <Í. defnsn agrieola; 
-1-) a poços tuhulares; 
{)) a· r~~gisl ro dos lavradores e respostas :b 

suas consultas· ' I . 1' -G) ú orgauiza!;flO do servi\,:o t c m ormaçocs 
sobre as difl'nrenlcs zonas do Esta<lo, suas cultura~ 
n possibilidades; 

7) a tomadas de eontas r lo Almoxarifado. 
Art. :10. Pela se<wão de Ensino Agrieoln c 

I>rol'issional eorrr~r:io o:s servi<•.os relativos: o ' 

·l) ao (~nsino ngri<~ola amhul:mle; 
. 2) a faznnd:~s-tnodPlo, enntpos de experieu .. 

CJa n dr'II!OIIstraf:ão; . 
:1) aos instilufos. aprnnrlizados agneol;•s. 

apr<'JHiiz<•s no ('\IJ'allg<'iro <' Psla]H•lt•<•irnt•nlos sub .. 
\'f'llf'io11:1dos • 

l J • , ' • " 1 · 1 1 ri • r'J'I .• '•'IIIII · n .. 1 a org;liiii'.OII:ao 1 <1S propo~; ~; r 
los ~~ distribuit:;io d•· <:r"dilo~; sellwSll'dt:S. 

(j 
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Art. 31. Pela secc;ão de Tcnas correrão os ser .. 
vir~os concernentes: 

• 1) ~\o e:>l~ldo e p~·~ccss~ das Vt~J.'das e conces. 
sões, nwalidaçocs, legllunaçocs c aforaauntos de 
terras publica&; 

2) A' es~ripluração c fiscalização da~ dividas 
provenientes de tacs aetos; 

3) Ao registro geral das terras publicas do 
Estado; 

4) A' defesa das maltas do Estado; 
G) A's questões de limites com outros Esta~ 

dos. 
Art. 32. As concessões de terras para fins csvc-

ciacs correrão !Jel<t Secção com (IUC estes se rclaeio~ 
narem, ouvida sempre a Secção de Terras. 

Art. 33. A Secção de Colonização c 'l'rahallto 
pertencem os serviços relativos: 

tos; 
'1.0

) A' inlrodução c localização de immign:m~ 

2.0
) A's eúlonias do Estado; 

3.") A' colloca~.ão de trahalhadorcs uacio· 
nacs; 

4:•) Ao pt.~ssoal da Hireetoria. 
Arl. :a, Pela Sce!;iio de Scrvi~~o JHctcorologicu, coiJ\ 

posta rlc um chefe, um cseripturario c um collaho·· 
rador, correrão o~; serviços relativos á n1eleorolo.~ia 

do Estado, de ueeonlo com o respectivo Hcgula· 
mcnto; 

Paragraplto unico. Cumpre a esta sec!;:io co-
lher c coordenar, além de dados Lcehnieos, inf<mua-
<~Õcs ·seguras que intcres:-:>em á agricultura, nas lli-
"versas 2.onas do Estado. 

Art. :JU. Ao <lin~etor da Agrienllura illcHmhe 
eSJII)I~ia) llWil LO: 

a) Maut<~r eoiTe;o;pondeneia aeliva com o;-; Iavr:t 
dores do Estado; h) requisitar nas Estr<Hlas de Fe~
ro transporte de mudas, ad uh os, sr~mcnt,~s, .m:wlu ~ 
1ws agl'ieolas e passagens ao:-; lflW se lle:-:>tmcm a 
localizal'ão nas colonias . . 
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SEC()ÃO 11 

Art. :w. O Almoxarifado compôr-se-á r.le Hlll al-
JIIOX<Hife, um auxiliar de sua coufianva, tjlte en.ten-
da de nwnlagelll o fuucciouamculo de maelunas 
agrico!as, dois empregados c um servente. 

Art. :n. O :liuwxarifc é obrigado a pn'slar !'iau 
va, ((ll'J ~crá arJJitrada do aeconlo com a legi:;la!JÜO 
vigentrJ. 

Ar L. O ;\ lmoxarifado se destina: 
J) A' guarda, eouscrvac;ão o venda das ma?h~

nas agricolas c outros apparclhos, adubos c!unn-
cos, vaecinas e <lcmais ohjeetos a cllo rceolh idos; 

Il) A' rli.,;!rihuição de plantas e semcHtcs en-
tre os lavradores do Estado. 

;\r L. :lD. Ao Almoxarife incumbe: 
L") velar pela guarda c conserva~~ão do:-; o!Jjc-

clos rceolhidos; 
11') Es<~riplur;n· diariamente em livro <.dJe; lo, Hll 

llH~rado e ruhri<~ado pt~la see<.~<io, o movmHmlo de 
entrad.t I' sahida dos ohj<'dos; 

HJ i Vt'lld('r os ohjt•t•los por jll't!~Os pn~vinnH~tl
ln fixt~dos JH•Jq dir·t·r•lor; 

lV) Enln·g·;~~-·OS <lO ('OIIIjll'ador l~tedianLil vat-:a-
Jnt)Jllo <'lll dinlwiro, tal;io <ic reeollunwnto do prt~·· 
~~o nm ;llp;r1111a r sl<f!.~<io fis<~a I do Estado, ou ortleill c:-;-
<~l'ipta do di1·t~dor <[lialldo os ol1jeelos S•) deslillil.-
rem a t~slalwkl:inH'IIlos do l~slado; 

· V) Enlr<~.:;·;q· St'llljll'<~ ao <~onlprador 11111 laiiio 
t'OIII a-; ll<'t'<'S~;;rrias t)Spr)eifina~~iíi)S, !'r)snrva!ldo on-
lro t~gu:d pa 1'<1 o.~ ha Lrnet:1.1~S nH·ns;u~s; 

VI) Providt'IH~iar sohre os despaehos d.o? ~hJc: 
do:-; \'•)ndidos, f:rzendo as nce<~ssal'las l't~'-flllSIIJOes c 
rr'lll<'llt•ndo o t'tl!lllt!t~illl<'lllo ao dPslinalario; 

Vfl) ,\11 <'ll<itT as I'Cel<llllil.r;t)r\-; sohrc CX ll'<t Vi'J Oll 
troea do o !Jj <~e tos; 

/ 
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Vl.J:I) !\<~colher diariamente o produr.>Lo (Lt ve ll-
da ao l hesouro do Estado· ) 

I.X) A prcset !lar !Jalaneelll men:->al r[oeuntclll a-
elo ale o dia '10 de cada m<"' · __.,.' 

.. x) Proceder ao halauc,:.o geral do aluwxarifa (_lu 
no J 1111 de cada trimestre. 

Ai't. ·1·0. O :~lmoxarife é respom;avcl por todo:-:. 
os valores ~l ob.Jectos sob sua "Uarda JJclll (~on l 0 

p~lfa 
1
regulanda<lil do:-> scrvir,.Jos afJ'ecLos 'ao .\lntOX~\.-

1'1 at o. 
. Art. -1...1: l~llt lo~los os Lt·nlwllws. ::Wt'iÍ. au~ilincJ u 

pc lo:-> der na ts I UJH~etotwrio:-> seus subo nlin:vJo~;. 

CAPlTULO VIl 

lht /Ji}'(:f'!ol'it( tla Vir/i.: tio c Olmts fi11hl it;as 

SECÇÃO I 

, . Arl. 1·~. A Direelot'ia. da Viado e O!Jra:-> Ptl-
lllwas comJJÔr-se-á de Lres seeçõcs": 

'1) Sec!;ão de Viaeão · 
9) ~ • • I ~ ,,ecçao rlü O!Jras Publicas. 
3) Seeçfto Teclmica; ' 

. ArL. 43· Pef.a Secção de Viação correrão os se _ 
guwLcs serviços: 

·I) Estudo, eonstr·ucc~:io e fi:->ealiz:tr_}:io d:~s Es-
tradas de F<~n·t•; • 

eas; 

2) Navegar~ão fluvi:d · •)) 1, ·' . ' " ~sLrada.s de rodao·em · 
") 'I' . t' t> ' ·I.· . an as; 
I) J. Co 1'1'<'·1· 'J.", I - •" i111las Lekgrapltieas e tr•kpltoui-

. . H) .A~~tJuisic,:ào ele oJJjeelo:-> <le ex.pediwlc ucees-
sanos ;, Secretaria; 

7) P<·ssoal da Diredoria e da Porl:l. 

S5 

~ Art. !~:L Peh ~eec·iio dn Obras Puhlicns eoiTü-
rao os ~:ervic~os relath;os a: 

'1) Constt'LH'.c:üo, rep<~rac;iio e c~m:·Wt'Vtlt::ío dl' 
pontes, edifieios e outras obra~ publicas; 

I 
2) Orientaçiío, execu~;iío c fiscaliza~\iio dos toJC-

horamentos mun ieipacs. 
Art. 1-ti. A Scecào Teehniea será compost'.l de mn 

chefe e um auxi!Útr, o Lo nonreado c o 2.o desig.na-
do dentre os engenheiros do Estad<>, um dcscnlusln 
0, um desenhista-arehiteeto, am])()S de nomeação do 
Secretario, num eondue!OI' de ohrns. 

Art. .1G. A' Sce~:iio Technica compeLe: 
· :I) Fazer o:-; projettos e orc,\am~ntos ~las olJnts 
puhheê•o:> ck aee,1rdo com os dndos 1onweHlos pelos 
c'ngenhc~iros o11 eonclueton~s; 

2) Examin:;r n corrigir, por ordent do Scere-
t~rio 011 clin•c·.ior. c1s pro.i<'elos e or~;nnwntos fcilos 
fora <la. see6io; 

:l) Ex:;mit;:tr os estudo:-> para eonstruc<;iio cie 
estrada d<: fnrro, que tcnhmn de ser sulnní~ILido :í. 
approvação do governo, c~mittindo seu pareeer; 

1~) Dc~enh:n· o mappa elo 1•3stado com suas vi:ts 
~~~l'l'eas, f:sl.radn:.; dn rodag<'lll ~~ !ll:liS inclic~n~~iíes cpw 
lorPm fortH'eid ts pc'los <·ngr:nltniros ou por outr:t:-; 
SPe~;õns; ;;l Opinar soln·e ns qur·stiíc~s teehniea.r.; da Se-. 
er~t.arm. 

Art. 'l·7. (>.Jnt}Jüte especialmente ao Dirceior: 
Hecmisilar elas r~stradas de J'en·o transporte lir: 

malr~ria(·s desf.lnados a Ohras Puhlicns do E-;I:Hlo. 

Art. IÍR. ();, engenheiros elo E:-;t.ado ~;:io n\l.uH;a-
clos por <IPei''"', do Presid<'nl<~ dnntrn os p,·cd ISSIO-
ll:l<'s diploln:tdos pt•las E:·wol:ts dn Engenlrnri.t l''~eo-
!lh<'eida~·. 

'' 
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Art. 1·9. O f'ngenheiro nonwado llii.o poder:Í lo-
mar po:-;se, SC!Il prévio registro do seu tif.nlo JliJ. s~~
r•rela !'ia. 

c\ r 'I.. !lO. E' fixa do em :! l o muncru de eugn-
nheiro.s do Es1ado, subordinados á Dircetori<t da, 
Viaeão. 

• Parngrap!:o uuieo. Si as nceessidade-; do ser-
vir;o o ex~gire1_n, outros rmgcnhniros poderüo ser JtO-
meado3, wter.·mament<), ]Hllo Presidente do J•:st:ldo, 
011 en:arregados de cornmissiío especial pelo Se-
ereta I'! O. 

Art. üL lneuml)() aos nngenheiros do Estado: 
'1) .· Exeent:tt· todos os lrahalhos de ~)ll"t)nh:Jria· 

dnl.nrnmwdos J!O.r esta Direetoria ou pel:ls f)ireclo-
rias em ({IIO (~StJverem snrvindo em virtude do re-
qn isi(;iío; 

9 ) PI'('SI'l'' os I'S •J•> . -~ . .n " 1 
• •0

' c "recnnentos c inform:woe:~ 
que Jh,ls 1 ormn exigidos sohrc os servÍP(!S a "f eu 
M~; • 

-;n Organizar os projeetos de ohras íJllf) Uve-
rom do ~'P.r' .n~ncutadas o~t lhes forem exin·idos · 

1) Üll'I"'JJ' .• c ('Cll. 1 I ·~ ' , · ·. n . ··•. x, . <,ao <as o >ras quo tiYnn)m rio 
se1: ferlas adrnmJstratrvamente ernpre,o·ando 0 111 ai(il' 
enrdad~> o execeendo a mais sov<'ra ns7)alizar~:lo para 
q\w ~op,m exneutadas de aeeo,rdo_ eom os pianos ap 
prov~t.dos o eou1. prestnza, Jlf)rl nir.~ao n <~r~onomia: 

»). !nspc~<=erouar e l'is<~alizar a nxncw~i'ío ·das 
ohras lf:rl.as P.or eontractos, nx:nninando a ··<JIIalid:t-
de dos m_ater

1
·r:ws a sr~rem f~mpr<'gados, rnjPit:wdo 

o~ que J•ao ( cvarn S(~l' aceeilos r~ l'azmlih rÍhservar 
I'Jgor~>smn(:nte :.ts dausulas eontraelnaes; 

h) Jnspnenronar as ohras auxiliadas pelo Esta-
do, \'(:!ando fl:ll'l <pw os auxílios sejam !Jelll nw-
fJJ'r•gndos r: dando partn ao dir,•nlor sr:rnpr.: rp1n as 
''IWOJJtr:ll' mal dirigidas; 

7) Pnreon'Pl' as estr:Hla~; propondo o:-:: nwllw-
ramPntfls Jl(•eessarios n fazr:ndo aeornpanha 1• as •n·o-
posla~ dos I'<'SJlPnlivos or·r,:amnntos; 1 

R) Pmp(ir as o!ll'as q11n l'orr:nt lliPis r: no 11 yr'ni-
Pil1Ps. Tnns ollJ'as drlver;"io sr~r :l.enmpan!Jafl:t'l rir> pia 
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nos o orçamento::. perfeitamente dct~I.hados,. e do 
urna lllcmoria justificativa da sua utilrdade, 1mpor 
tancia e de seu caracter estadual; 
• 9) Apontar as modificações que se fizerem ~rc 

Cisas nos projcetos em execução, indicando os mcw:;; 
de levai-as a efl'cito; 

1.0) Examin . .lr os edifícios pcrteneentcs ao Es-
tado, organizando a planta e orçamento dos repnros 
ncecssarios · . ' 

1.) l•'azr~r oxr~eular nas ohras exnminadas os 
conecrtos qnn fMem (In ta I modo u rg~nles, que sem 
grandns prej uizos para o Estado nao poss~m r~
Jl_crar a autoriza~·ão regular, dcspcm!cndo :~te o Inct-
.xnno de 1 :OOO:tOOO, e participando nnrnr>dwtam?n-
tc ao dircetor os motivos justificativos da mcdHla 
excepeional adopt:ula; 

12) Coller~eiflUttr e remctter amostras ele m:ttc-
riacs de eonstn•\~\ão para 0 museu da Direeton:.t c 
fazer sohre a l'f'Sisteneia delles frequentes expencn 
cias; 

13) Communiear ao director as infracçõcs dos 
contra eLos e Tlt"opôr a a ppl ieação das penas ncll•'s 
Pstipuladas · -

·H·) He;netter ao (lirector, um mês antes de ex-
pirar o prazo do eontracto para eonservação d.c es-
tradas, novo OJ'(~mnrmto rla (lcspesa com a contmua-
ção do scrvi~;o;.. , • 

. W) Dar por cseripto aos arrem~tantes,.~J.l.~Jn :1-
lf'Jros e ermee;;slonnrins as ordens e mstrnc~.o(, ptc-
eisas vara ex('m!~~rw dns ohras c serviços a seu ear-
go; .. 

16) llcquisitar das autoridades os aux1hos de 
que ncrcssitarmn para não serem perturbados na 
exccnçiio dos seus trahalhos; I 

·17) Examinnr as ferias rlc ohras feitas por :u-
ministrarão, rnhricanclo-as quando regulares; 

18) Conservar em perfeito estado torlos. os in-
~trnmentos e 11 f.nnsilio~ a seu cargo, scnl~O I c~pon
savPis pelo t',~spectivD Y:llor, si por ncghgoncHt ns 
perderem; 

·il' 
·::~. ·,I 
'I ti: " ' IJ' 
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l!)) Colhcr, c~ponla1wanH~11Ln ~~ ~~~111pr•~ f[LW for 
onlen:ulo por qualquer dos direelorPs, inl'ormnl;Õ<'~ 
~~dados :-:ohr1~ <lgrieultura, tonas puhlieas, induslri:t 
e eomnH'I'eio 1lo Estado, I' assoeiar-sr ú .w<;iio íl:t 
S1·e1·PLaria junto :1os produelores o industriaps n:1s 
zonas p1•reorridas l'lll suas viagens; 

2fl) Dar ú Directoria aviso prévio do dia 1le sua 
partida' para o 1lPsemprmho <k eommissõe-; ~~ par-
I ieipar ,, lermo <l<)stas; 

21 I Fisealiz<tr <'slradas de frm·o e outras em-
prr•sas q;u• goLC'lll df' favorr~s do Estaclo; 

22} Trahallwr na SP<~<;ão 'l'l'l)hniea IJU<l.IHio, n:lo 
l<'JHio a Sl)tl eargo Sl'I'Vic;o l'SPI)eiaL S<' aeharc•n1 na 
Cnpital, easo r·m qtw ficarão su j('itos :ís r)hri~·ar•i)<)S 
elos l'uJH'eionaJ'ir)s da Sr)c~;ão. · · 

Art.. i)2. Os c:ngl•nhoiros ineumhidos dn J.rnlia-
lhos dn e:UHJh~ podf'!':"io fawr :~s 1ksrwsas <~om o pe:-;-
soal nn.ec•s:-:;a!'l;>. para os <~oad,1uvar, rPnwliPrHlo as 
1'1':-lpPelJvas lerws doenmcnt:ulns :í DirPeloria p:H·a 
p1·oviclenciar sobre o pagamento. 

Taes feri:ts sc~rão aeompanhadas dt\ um:.t ex-
posi<;ão minueios:i. do SC)l'VÍ<.~o feito. 

_ Arl. ;j;-l, '!'o<lcn os trahalhos dos nngPn]IPÍJ'os In-
mo a nota de "npprovados" quando aeenitos, a intla 
li!<'SIHO q~IP s~~ r.esolya não executai-os; n s<'>, depois 
d1slo <larao <hr·n1lo as vantagcms eorresponde11t.1~s. 

_Art. i!1·. Nn. Direetoria haverá um livro no qual 
sPrao l'l~grstrallr,..; todos os netos e clespaehos rnla-
1 i vos a eacla engt'n heiro. 

Art. tW. Os engenheiros deverão areh1vnJ' as 
minutas dos relalorios, offieios c infomwçõe:-; lltW 
llirigircr_u :í. administração c eolleceionar ns eopia-; 
dos proJeetos de chras, plantas o mappas. 

'\rt ~·u () I ' - · ". . . •Ju. s ~;ngen ~erros sao responsavc~Js JH~];I 
ver:wulade dos <!ados pam plantas e orc~:llnt~ni<H n 
pr~la (H'L'eisão dns I'lantas e on~amenlo:-:; (l;JI' r;llPs or-
ganizados, • 

~·) -- . 

,\rl. ti7. Os eonduclorcs 1le ohras, de nmucaçCw 
<lo Sc~er·ctario, siio Plll mmwro de 9, sewlo ;j de L" 
dasse e 4 de 2.". 

Art. ti8. Os eomluctorcs de L" classe serão es-
colhidos dentre o~_; de 2.", c us de 2." medh1ntc con: 
curso, a que poderão concorrer pessoas estranhas a 
Secretaria c nos quaes se seguirá o processo deter-
minado nos art.;;. ·'1-1, Jti c '16. 

Paragrapho unieo. As provas do concurso con-
starão de: 

a) levantaHH·nto de pbnLt de um po}ygonr, in-
llieado pela con1mi~são examinador.t e mvelamento 
<los respectivos 'crticcs com o de;;cnh~> ua plant.a e 
(>Prfil, usando (IS candidatos do tr:msilo e do mvel 
nurley. 

b) ' Or~~amcnlo de um edifício. au de . uma <~e 
suas partes em vista da planta ou corte .do mesmo, 

e) projcclt> de uma pontn de madetra paTa IIIH 
rio eujo perfil tr:m~versal fôi' dadiJ. 

Art. i)9. Cuwpete aos eonduetores: 
1) Cumprit• :.:- ordens <lo direetot'. na cxreu-

c:ão dos servi<~o:; !'C lati vos a obras puhlwas; 
2) Auxilf:u· n:~ engenlwiro-; no desempenho <lr. 

suas funcções, preecdendo ordem do direeto~·; :·n Desempm:l!ar, mediant~ or·<len! d!J dm~elor, 
as attrihuições de engenheiros cümpattvets com sua 
aptidão. _ . . · .1 ••. 

Art. 60. ();; conductores n;.;!ao SU.Jmlos, no que 
lhes fôr applieavci. ús disposi1;:Í1'' eoHeement<•s aos 

l • , J f • J ( P(' f~llg'l'll lf~II'OS, f'S)H'('I:l 111<'11 () a 'O ar. •> '· 

SECÇAO IV 

A1·t. (il. P:n:t a execução do ~0rvir.o or·tlin:n:io 
<In ohra:-; puhlic;l:' !íea o E~t:ulo di·ii(lido (~ 1 11 H etr-

. í .I. 
l•f 
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cumscripções, cada uma dellas a cargo de um en-
genheiro dcsiguad.c• pelo Secretario, as quaes se-
rão constituídas dos seguintes munieipios; 

1.n circumsc1'ipçâo 

llcllo Horizonte, Sabará, Villa Nov.t de Lima 
Cacté, Santa Luzia, Santa Quiteria, Itauna, Set~ 
Lagôas, Gurveib, Qucluz, Entre llioJ, i~omfitn Pa-
rá, Santa llarbara, Pcquy, Pirapora o Contage1~1 • 

'1." ci1'curnscripçiio 

.Marianna, Piranga, Ponte Nova, Alvinopoli'l, AI 
Lo H10 Doee, A!>rc C~mpo, Ouro Preto, ;::,, Domingos 
do Prata, ltahtra,. Vtçosa, Caratinga, Hio Espera 
H i o Casca e Aato.'~lO Dias Abaixo. ' 

3:· circumscripçiio 

Juiz <lo F<íra, Lima Duarte, Pahnvra. Barha-
~)~~a,, Pra1rl, 'l'i~.adenles, S. João d'EI--hei,' La \Tas, 

tvetra, . om o11eensso, llapeeeri(~a, Pitanguv 
Campo Helio, Fcrmiga, Inhauma, Bamhuhv Pi·m~~ 
l~y, Ahact.é, Do~os do Indayá, Nepomueeno,' Únzt~nde 
Costa, Apparem<la do ClaU<lio, Lagü:t Dont'ilila Bom 
Despacho, Henrique Galvão o P.1siu Tempo. ' 

~·." citcumsr:rip~:iio 

Turvo, Aymnoea, Baopendy, Pouso Alio, Ga-
xar~thn', T,amh<'ly, Camhuqni.r.t, C:llnpanha, S: An-
Lomo do 1\Taeh;ulc, Passa QuatJ\> 1 Tres Cnra\,'Ões. Var 
ginha, Tres P,mtas, Campos Geraes, Alfenas, 'crm-
ceição do llio Venlc, Eloy Mondes, Paragnassu' e 
,Villa Gomos. 

U:· cil·cumscrip~·r1o 

Cal<las, Por;Gs rk Caldas, Onr!) Fino, Jar~uling:t. 
Pouso Alegre, Hajuh:l, Chl'istina, Sanla 1\ila do Sa~ 
paeahy, Villa Jlrn,S. Josô do Paraiso,Jagnary, S:~n-
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ta lUta ela Extrema, Camhuhy, Silvestre Ferraz, Ca-
racol, Pedra Branca,S. Gonçalo do Sapucahy, Cam-
pcstrn, S ilvi<lliO{W I is <' J\l a ria da F ti. 

(}." ciJ'CUII!SC1'Í]JÇÜO 

Caho V<mle, .Muzambinho, Guaranezb, V:!la 
Xova de Hnzendc, Carmo <lo Hio Claro, Jacuhy, Mon 
lo Saulo, S. ~cl1asliiio <lo Parai:-;o, Passos, Santa 
H i ta do Cassh, Boa Esp(~rança, S . .Tos é UIJS Bot<~
lhos, Guaxupé e .\rcclmrgo. 

7." ciJ'CllfHSCl'i]lf;üo 

Calagnazr~s, Hio Braneo, Uhá, l\[anhuassa', P:1l 
ma, Lcopoldina, Pomha, Guarany, S. Paalo do M.u-
riah<'!, J\1 creês, S. Manoel, Canmgola, S. João Ne-
pomuneno, llio Xovo, 1\Tar de liespanha, llio l'r;~to, 
Guararú: S . .Jo:-;é de Alrím Parahyha, Hio .To:;é Pe<iro 
e S. Manoel do 1\Iutum. 

8." Ci!'Cil/HSC1'ilJÇÜO 
Uh<~raha, S;1eram<mto, Fruetal, Aragunry, Es-

lrella do Sul, i\lonle Carmello, Arax:í, Palroeiuio, 
Patos, Carmo !lrJ Paranahyha, Prata, l\lontü .\legrc, 
S. Pedro de Uberahinha, Villa Platina, Cunqui.,l a, 
S. fiolhnnlo e J\llha<lia do Bom Sueecsso. 

fl.r. r:ii'Cifll!,w:ripçrio 
Diamantina, Serro, Cone<'ição, Gnanhães, t'})Jl-

la Anna dos Fr~rí·os, Pnr;;mha, S. João Baptista, Mi-
na:-; Nov:1:', C:q,cllinha n S. João EvangPlisl.a. 

·1 ()~t Ôl'r:I/11/SITiJIÇ!iO 

'l'hnophilo OUoni, Arnssuahy, Hio P:mlo, G1.':'íy 
:\TogoL Salinas, Tremedal, S. Migtwl do .lt·qulll-
nhonlJa n Forlalu:a. 

J In cirCIWlSCI'iJlÇiiO 
:Uonlr's Cl:m>-:, Villa Pirasilia, Bne:tynva, F. 

FralH·is<·o, JaJ1iL1ria, Par:watu', .João Pinhr~iril r~ In-
c~on fidr~rwia. 

/ 
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Art. 6~. O Sceretario po<ler:i mudar as só<les d<t.:s 
eireumscripç;Jes ü transferir munieipios de unJas 
para outras, :o.empre que eonvier ao serVJ!;O pu-
hlieo. 

Art. 63. Haver<! na Capital um mestre de ohras 
que terá a sen cargo o serviço de eonscrvaç;ito clo:;--
edificios publieos. Esse mestre de ohras recebera .. 
as ordens directmnentc da repa rti\.~ão ou do enge-
nheiro que tiver a seu cargo as obras da CnpitaL .. 
eumprindo-lhe tamhcm S<'rvir as outras Directorias 
quando p(\los l'f'SjH'CLivos <lire~~tores for onl,~nn<lo. 

SECÇÃO V 

Al't. G1·. O nrehivo, a cargo de um ftmneionario 
que terá a categoria de 'i .0 official, divi<lit-sl'-<t etn 
<lois departamentos: Archivo propriamente dito e 
Bihliotheca. 

Art. G~. O serviço do archivo scrA dcscrnpe-
nh:ulo pelo rcBpectivo encarregado, como superin-
lPIHlenle e por um collahorador, seu auxiliar. 

A 1't. {}(). Ao archivista compete: 
J. O J'l'eehinwnto e guarda methodiea <11~ l.oclos 

os papeis P liVI'Il~ findos, pertencentes á Secretal'ia; 
H. A organiza~~ã.o nwthodiea e a <~<mserv:u;ão 

<In uma hibliollwea, em que figurnm <Jx<•mplares dn 
todas as leis, <lncretos c regulamentos <lo Estado, <J, 
quanto possivel, da União; 

IJI. A guarda dn moveis e qu:wsqucr ohjeclo~ 
que não estejam snndo effeetivamcnte utilizados; 

VI. Vedar o ingresso <In pnssons estr:mha:> nn 
rntrados no arehivo; 

V. V!'lar pela hoa onlmn, assnio I' diseiplina: 
VI. YPdar n ingr<'sso de pPssoas cxlranhas no 

reeinto; 
VII. Exy,edir, escrevendo-as ou subscreven-

do-as, as certidões autorizadas pelos dirf~Clores, 
extrahidps de papeis findos; 

- ()3-

· · VIH Fomecer mediante requisiçãG dos ~Iirc
etorcs e tios chef<;s ~lc secções, os livros e papeis de 
<JUe precisarem; . . , livros, IX .. Ministrar a outros fuueciO~Htnos . 
I . · b. t , .1 ar·cltiVO mediante l,l}lCIS e qw C"<Jilel' o J CC OS uO ' . 
<Jrdern csc·.rir'~u: do Secretario ou dos dircctores, 0~1-
. I - ·1 I clle·' ·t <JUCm for t?L~lt o os COHlJH!lcntes reei )OS t aqu ;., ' 

icita a cniTe"a · 
.x. Exp~cli'r folhetos c .livros d~ .r;,~·op.:~ganda, 

lllcd Hlll L e oH·dcm do SecretariO ou do .d'! c~Loi ' , . 
XI. Prestar as informações cxJgJtlas pelo ~c

'!J'elario, pdo:; dir1•clorcs ou pelos ehef•~S de secçao. 
Ar L. G7. ~\o :.; uxiliar compete: 
I. Suhsliluil' o encarregado ern suas faltas ou 

impe<limeutos: 
II. Prcst:Ír-lhe efficaz auxilio no desempenho 

1los servic~os · ·.' :jj 
o) ' • -IH) Cumprir as suas dctormmaçoes · 

CAPITULO VIII 

lJa 1Ji1'ecloria da Jndustria e Conwwl'ciO 

Art. G8. A Dircctoria da Iudustria c Connncr· 
eio compo1·-se·ú dn trcs secções: 

1) See~!ii o de Industria; . 
2) Secção de Industria Ammal; . . 
::1) Sce~;:io <In Commcreio e Esta !'slwa. _ 
Ar!.. fi!). Pda S<~e,~ão ele Jwluslria <~orrorao o::> 

servi1,!0S rnlalivos: • 
·l) :i,.; industrias elll gnral; 
2) ;i indu:>Ll'ia ntill<~J·al: Psp<•eialnt;~lll<! sidl!l'lll'--

giea; . 
::) ;i,.; '!~lanei:t,.; hydro-llliJ~nr:ws n lnlm•<u·ws; 
.1-) ao:; rios puhlicos e quédas d'agu .. t; 
ü) ú. sericieullura c vinicultura; 
6) :i eolleeta c coordclla~!ão de dados sobre :t:> 

induslria.: (' 1·iquezas mincraes do Estado; · 
[ I , 
J' 
'i I· 
r . , 
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7) a informações sohre a inslallação de e::;t;_dJe-
leeimcnlos industndcs; 

8) a pessoal da Dircctoria. 
Art. 70. Pela Secção de Jndustrh AuiHJUt 

eorrcrão todo~ os :;crviços relativos: ' 
. . .1) <~ Jl:l~,ua~·~a: .~~mprehendcndo importação d• ~ 

1 cpwduc_Lor c:s,. :;clcclfao do gado uaciimal posl<J."' 
:t:~Jolcclnucos 1 1 o rrage_ns, vaccinas, taiHJUC; iusccti-
<.:H las c survwo \ etermario · 

2~ á i.t~~lt;slria do frio, ;Jspneialmcute matadou-
J'OS fngorr.li?OS C suiJ-prpductos do rr;,ulo: 

:1 ) a ü•tra<> de gado. t> ' 

· Art. 'tJ · Pf~_!a Scc~~iio de Cormncrl'io c Estatis-
tw,a,<Jue na o lcn•. 2. u officia l, COIT<'t':-t•J> <J:;' SCI'\'J.('IJ" 
I C atiVOS: · · o ' • • .: ,, 

1). ao comnHJt"eio em "era!· •>) .,. b ' - a aux1 lOS a Jlroduclot'('''. 'n ~:;, 
lado: a COO!JCI';ltivas o <lcfesa da Ju·otlueçiio do E;;-

' -1·) a :li'IOilZi'JIS "<'l"l('S · f' , .. o j ( ... ' 

~) a c.; la tis ti e a agro-peeuarh 
\rt 7·> \ t· · ' · ~l) · -· ·'--0 1 u·ec;tor llwurn!Je, I!Sprltialrnenl.rJ: 

M:trJLI':' eorTcspond • · 
LahekeinwnttJ~ l~nmnH.~r·nh(• <.,n.e!a le~us.l.anle <~om es-
e IIH'l'(',·tllll" C'lltl . 11 · 

1 
' ,:-;I c IIH uslrJ<l.<:,..; do E..;la.do 

~ ' • 7 ~ ;, lll J( o I' f' ' . . . ' . 
troeaiH!o infor'lll;wiíes ut;~i~ ~~ p.uz e d<l extrallgr)rro, 

,) '' ')) . . 
de re~JI'I;~~\<f/~;t'r~:.::~r d,a; .~)s.l.r.:ll~:t-;1 dl~ fnr~·o lransport!) 

. - ~ 7 v,ucrrr.t:-; < p :tlll:t..; foiT'I"·r·r·r .. ts 
I l'J-' ('o 

C,\PlTULO IX 

·
1
\rt. 7:J. .\ SP<~rnt:u·ia funeeionar:í <h, H 1 . 

u·:ls <a m"wha :í-; 4 I· t· ·1· • .~ ':-;. to I .- J' . . .. < .l .ti (r., un todo.~ <h dr·ts <fllt' 
1.10 orem ! eriado:-~ por IIJi fe<lrlral ou •' ·L·ttl .' 1.. .. I, v o o c ·1 , 1 1· ":-; ' o,t s,t -

.;,:o · ~L• S(! r e < tspeusa, eoneedi1la JWlo Pr<'st'tlr•tt,fc• lltt 1Jeere ano. · " ~ · 

-95-
. . Art. 7 :i:. A assiguatura do ponto. de c~ltrad~ c 
:-;aluda é oh1•1·o·::ttor1• ·t r> ara todos os iunccwnanos, 
' OI(. L' . . mclusivó os <Juc, residindo fóra, csllvcrem a ~ervtço 
ll~ Capitnl, cxee11rão feita do pessoal do gabmcte â 
lhrcctorc.-;. 

Art. 7;:;. Ao empregado que eo_wp:tn)cer depois 
de encen<.Hlo o ponto, dentro da pnmetl'Ll hora, . ou 
({Ue se retirar antes de findos os trabalhos, dentro 
<la u_ltinm hora, se <leseontará a <ruarta parte dos 
VCltemwrtlo..; diarios, ou a metade dos mesmos ven-
ennentos, si ;)xectler 1lcstes Jiwites, de~dc que, em 
qual_qucr hypolhcse j usLifi<JllC a demor:.J ou a nc-
eessHiade do) <utsenl<~r-se. 

Art. 7(i. o expedieute da repartiçiio poderú ser 
JH'orog:ulo ;l)(·m da hora regulamentar~ para o mes-
Ino. dia ou Jnra a 1muJhii do dia seguinte, sempre que 
haJa lli'C 1'"'' !'llal[f• . _.. -···-' ..~. 

Paragra pho uni co. Os serviços prestados cr:l 
taes casos entendem-se remunerados com os venct-
llHJnlos or;linarios c não <lão direito ;i gratificarão 
ou rcmunl~l'<t.çií o cxtraonlinaria. 

Art. 77. No fim de cada mês o Livro do Poulo 
Ír<Í. á see~:ão eon1pel.enl.1~, pam a organiz<H;ão da fo-
lha, lla qtw.l o direetor· attestará o cumprimento dos 
<lr~vr)res dr,s <)ll]l)l'<'gado!l e determinará os descontos 
1lcvidos. " 
,.. ,\ri. 7~. 1):; ~ervi<,~os niio expressawcmte espeei-
•H~:ul()s llf':-'!1) Hr!gUialHenlo, ser<"io de . .;empculwdos 
iH!Ios funf'r:ionarirís, a quem forem distribuidos. 

Art. 7D. t•;' prohihidn a cmlxa1la do pessoas r•s-
lrardws á Scerdaria. nas salas dos erllprt.·g:ulos c) no 
"\rehivo. ' 

.\rt. 80 .. \ dislrilwido dos trakdlws da Se-
nelaria po<krti :"er alterada pelo Secretario, confor· 
llJe as convPnir·ncias do servito. 
. .\rt. H!.. Os l)lllprt•gado;-;~ nas sua:'\ fa!Las ou 
lllliH!dinH'Illo~, :-;e su bstiluiriio do seguinte modo: 

P:tragr:tpho ·I. Os diredores pelos ehefes <10 
:-;(!(~~.~;lo ch.;igni!dos ~~~~~ porlaria geral, ]J;tixada pelo 
St~e relarir;: · 
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Paragrapho 2. o 0:-> chefes úc scc~ão. weuos o 
d~t secção ~o Serviço .1\leteorologico, peio J." o.ffi-
cwl, c, ua ia \ta tleste, pelo 2. o, e assim succcssiVU-
mente; 

Paragrapho :J." U chefe da Seecão Teelwica, 
IWlo auxili.u.t· c, ua falta deste, pelo e1~g~:uhciro <Illf~ 
fôr designado pelo Seeretario; 

Paragrap!lo ..),. o o porteiro rwlo c•ul[ÍilUO fH'é-
• I . [ [ [' ' ' ' vwnwntc <.estgna< o pe o < u·eetor. 

Art. 8':!. As t~emai~ suhstituiç()es se farão <I e 
aecordo ~com as ex.Igencws do scrvi~o .':lelll direito ü 
perccpçao de Vilntagens. ' 

.Ar!. !3:·L Os dircetor<~s e chefes de ;;erviço dil i· 
gcnc~arao da1'. cxpedie11te rapido aos ne"oeios. 
proscrevendo 1 ormalidades imtteis e Pnteude~Hlo-sc 
pessoalmente sobre as necessidades do serviço. 

t::API'l'ULO X 

. , lJos direitos, deveres e peno.s 

SECÇÃO I 

Art. 81:. Cada empregado da Seeeetaria tem 
por dever: 

t) Apresentar-se e J>emuuwem· wt Secretaria 
em todos os dias uteis, nas horas regulamentares; 

2). nxt!C~ut;n· eom zelo e prohi<la<lc todo sei'Vi<~o 
de <[Ue l'ôl' inenm!Jido · • ' , :J) ter· enl hoa ordem Lo<los os papeis livn>s ·~ 
ta:em~•;~nt.o~ ~ujnilos ao S<!ll exanw, re~poudend~) 
oelo cx.Lravn clt.•s uwsuws; 

-1·) ]ll't:sla; com franqueza e l1!aldade vnrb:tl 
lll<;n~<~ ou por PSP.J'ipl.o, as infoJ'III<H'.Õ<'-S qun ilw l'ort~lll 
I!X.Ig'HliiS j " 

ti) guardar a necess:tria l't~Sel'V<I sohr,~ lo<los o~ 
scrvi~os d:t Secretaria; 

- ')7 -

_ (); niío ~.:(: retirar do logar do seu tra!Jalllo, :si-
l~<tn" sr:rvi('o da ~t•parLit~ão: 

7) lral~tr ;Ís pal'lr·s ~tnu' toda a delieaikza, d~wdo 
expedientn a seu~; w·go<·ios eolll a presteza JH>SSiveL 

c\t'l. K:'.i. E' .•l>solutanwnte prohihido aos CHI-

jlrt.•gados tb Secn•laria: 

1 
:I) Ser jH'oeurador de partes, :;alvo qL~<llldo cs-

as l orem aseendcutes ou tleseewlentes,· nao podn11 
do, então, funeeionar co tu o empregados; 

2l tr;r l!<l Sr~erdaria outros negoeií)S a não se-
l't)lll os <f'"~ dct·orrcn~n 1 da sua ftwc~.~ão J)lilJliea, nos 
1{11at•s. <'lltt·,·tnnl<•. nüo poderão officiar; 

:l) dislrahi r-~·W uo oeeupar-se c111 sPrvit,;os <!S-
lranhos aos da Secretaria: 

·-\.) l'<''.irn r-se da St•r•rt~Laria anLns de findos os 
trabalhos, st·n1 prt~via p<'I'IIJissão do dii·cctor; 

. ;;) ,.,~\dar 1!1: qualqul't' !llodo actos da Seerdw 
t·ra, aJilt~s dl' lJuhlieados; 

G) t!lllrd,·:r pal(~sLras ou tliseussões de qualqw•:· 
IJalm·f'za. qw•. pt!rlurlwm ou prejudirtuem o servi<;o 
da S<'<'t'<!lnri:>.; 

7) !Íl':ll' t'P lt•vaJ' eolltsigo qualqtl'!!' nlljeelo <la 
l'l!pa l'l iP:'io. 

~) .. in~;·illli:IJ' ;Ís p:1 ;.l<'s. fornt!Ct!r-lht•" p:qwis, do-
<·urnt•ntm; nr1 ,._~t'!:rr,•t·illlt'JJio . ..;, SI'JJI tli'lkill I'Oillpl'-

lt•JJt,•; 
I)' . • • ) !JOI' p:dii\I';IS 011 adoS, l'ail.al' Clllil O J'I!SfJI!JIO 

dt!VIdll :lO'\ ~~~tiS ~;t'!)l'l'ÍOI'eS !Jit~I'<JI'<'hiWS: 
HJ) l'l'tir:ll'-:'1' da :-;t•t•t:i'io St'lll nlllorizat:;io do 

lt'SfH't'l ÍVO t'llt'J~·; 
• f f) pt•J'IIJ:Ill>'('t'l' JJOS I'OI'I't'dOJ't'S t' !J:Ic; tif'pt•Jidt'Jl·· 

I'I:IS I'I'SI'l'\':td:IS ÚS piil'[t• . ..;. 

. Art. KC . . \s lí<:ellt;as aoH ernpreg:Jdü':l da Seerc-
t:t na fltld<·rii 'I S('J' t·oll<'<'tlidns por molin> de moJc..;-
LI;r, [ti'O' a ti:· •:nlrl :lil'·~,l;tdo 11Wdil'o, qw· o:i ÍJI.IIÍ!J<t de 
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exercer o cargo, ou por outro qualquer motivo j vsto 
c attendivel. 

Para"rapho 'l. o As lkcnças concedidas por rno-
Livo d.c m~lestia darão direito á percepção da meta-
d.o dos vencimentos. 

Paragrapho 2. o As licenças conccllitlas por O~l
tro qualquer rnolivo justo, a juizo do g0vcrno, sorao 
sem vencinicnlo3. 

Art. 37. t,ão competentes para conceder liccn-
~~as: 

• Paragrapho :1 • o O Presidente do Estado, até urn 
armo, com a metade dos vencimentos, e até dois, sem 
vencimentos. 

Paragrapho 2. o O Secrctari(> até 43 uias com 
l I . ' ' metal c los ,,encnnentos, e até !)O sem vencimen-

tos. · ' 
fh't. :l8. Dura~rlc as licenças concedidas sem 

vcncnncnlús, podcrao ser, quando ncccssario no-
n~cados fun.<:cionarios interinos, os quaes pcr~ebc· 
r~o os vcnennentos intcgraes, e considcrar-sc-ão 
lhs~>e.nsados logo que os effectivos assumam o cx-
crciCIO. 

Ar!. 8:). .A eo1wessão e o go:so 1la licerwa, f(!-

YÜ~·i-;~-ao JWlo .:Ice· n. 1. 497, 1lc :JO de dczcrnhro de 

1 .~ •. SEC<)M) IH 

Art. !JO. "\s faltas de compare<dlll!~lllo dos wu-
JH'<)gad<~s a. ~ceretaria, ser :lo classificadas em aJJo-
wulas, J usttl wadas c uão justifieadas. 

Paragrapho 1." Serão a1Jo11adas: 
. a) 1\5 r1ue forem occasiomulas por .-,ervi!~O IHL~ 

1JlJCo ohngatori1! por for~~a de lei; " 
h) J>or mot1ro de eonunissão, !letcrll!iua!la pelo 

governo; 
c) pelo. fallt•eimento de aseeudcnlcs ou desceu-

ti entes,. COllJUgcs, irmãos ou cunhado:->, durante o 
cunhadw, até 7 l!ial'l; 

d) por motivo de casamento, até 7 dias. 1 • 

- 99-

Paragranho 2. o Serão justificadas as (JUO fo· 
rem dadas 11 /)J' ~nolivo de molestia provada. _ 
. Paragrapho :l." Serão con~idcr:ulas como .11 :.w 
.1Ustifieada3 as <JlW não estiverem comprehcndHLts 
llos paragr:lpho:-; anteriores. . 

.\rt. !Jl. O funeeionario que !fttizu' ohte~· ·!us-
ti fie:u;ilo d'~ J'a [I ;ts deve, ao fienr doent,~, 1111 ~·Lwtpar 
''·0 <lireetor a Í!npo:ssihilidade do eomp.uecl_mcnto, 

1? juntar, a l<~ o segundo dia de seu compareennculo 
a. Secretaria, aUe:-;Lado llte<lico, com firma .n~c.onhc
Ctda, no qua·l se enrl.ifiquc aquclla !IllP~~;!JJII~,d<H!~· 

Art. D~ .. \s faltas ahonadas dao d11ulo ,t pcr-
eepçilo de todos n~; vencimento~ e a ser~~~~ ellas eon-
l:ulas como •.;:·rectivo exercício; as jusldJcadas, ao 
ordenado s<Íillenl(;. ': 

As faltas uiío justificada:-> far<io perder Lodos os 
VcneimenliJS. · 

SEC(j:\.0 IV 

"\rt. !J:L Os lttJiccion:ll·ios da Seei'd:tria pct·ee 
1H)I'ii.o o:-.; v::w~illll'nlos ccmstnntcs da l:lfwlla anncxa, 
os llllans SI! diyidl'lll <'lll duas partes egnacs,, scu~o 
lllna. n nrr!l'rt<tdl), I' oulra, a gralif'iea(:·iío, n so te.rao 
dit·Pilo dt• II'!'I'IH'f-o:-; iniPgr:dltlt'lllt~ qn;IJHio cst1Ye · 
1'1~111 llfl er!'t•<·li\'o ~~'..<Tcieio de suns fune~·Õt'S. 

.\rt. !l í. ~\iio :-;iio sujeitos a e1.nharf:o:-;, f!enlw· 
l'a~ Sl'fJIII'Sii'O, OS Yl'lt!'ÍIIWil[OS doS JUIH~Cl.OJt:li'IOS. 

.\ri. !):) .. ~:IS :-;uh~lii.UÍ~,'IÍI'S, O SllfiSIIIl.tio.perde 
;: gralifie:11,'iio propria I' JII'I'C<'iH~ n do sliiJsliluldo. , 

ParagT:1plio tiiiÍ<'O. ~o ea~;o de y;tg:t o~1 dn 1'~.
lal' o soh~;liluido I'1Í!'a do t''\!'r<'Ício Sl'lll V<'lll~ltltell!O.~, 
o suhstilulq ln:i por inlt•iro o:-; V!'IWÍIIII~lii0:-5 do l'<ll'· 
g'(), !'OI II :1 I'' rd:: dos :-l<~ll:-l proprio:-;. _ . . , 

.\ri. !lti. 1\s suhslilui<•tii'S 11i"ío d:l'·ao dll'<!JI.o a 
fH:I'<:I~fJI.~:"io d1• \'<llllag•·ns. q1Í:llldo o suhstituido ohli-
VI:I' :l!Jono da.; ,,,,,, l'a !tas :1 que :se refere o ;n'L. !).", 
11. XX, 1111 t':-ilt\'1:1' ~~~~~ g·o:-;o de ferias. 

.\ri. !17. 1/s f'ltlw.cionario~ da Sc<:,·daria l<~r:itJ 
dir1~ÍI1J a ~t) dia,; d1: f'•~rin:-; dur;mfe o anno, reqne 

l'C!ld!J-(J Jll't'vi:tJIII:IIle ao Secretario, que só o concl> 
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\lia n llilo llfJU.Vt'l' iuco!l\'l~Jlif'llll~ p<~ra o ~;l!l'Vll;'l L ••' 
hlieo. 

Par;rg,·aplto unino. Ern hypotltese alguma, .P_( •-
dPr;io :rs f':dl;::-. ,;Pr <~ontadas <~orno feria~;, nern esLl ...:. 
podl!l';"in Sl'l' aL'<:rrJnlllada:-; dn um anno para ontr:"·. 

;\ri.. W\. ,\ lll~nllurn funeciouario 6 penrJILLI< I·, 
JH~rce!Jer <Joi . .; ordenados ou duas gratificações v~ L. ) 
exereieio de cargos ou funcçõcs distint:tas. 

Art. nn. Sempre que os empregados da SeCl'f_?-
taria tivermn dn :'ahir da Capila l, 1'111 servic;o pn!J lt-
<'o, terão direito a uma diaria arhitrad;t pelo Scci·r~
tario, eJltr<: GiíOOO e H>~OOO. eonfonne a ll<tlm·eza d • 1 

SCI'Vi<.~o, ·a eal.l~goria do l'tmecionario c os eiwomrn ()-
dos da viag:;m.' 

Paragrapho L" Além das dia rias, terão os Úll \-
eeionarios 1lireilo a passes em estradas de ferro c ~l. 
indemnização ele dnspr~oas de transporte a ponto:.--;. 
não servidos de l:ws nstra<las. 

Paragrapho 2." A viagem por estrada de ferro, 
vias fluviaes ou dn aulomoveis 11ão dará direito a 
dia ria maior de HJ~OOO. ' 

Paragrapho :~J." As viagens por ouLL'Os meio~ 
dt~ lram;por·l r>, al<~ril dos PSlH'l~i fic•:Hlos 110 paragra -
pho anl<·r·ior, SI'L'<ÍO c·onladas, para o P!'fc•ilo do pa-
gmnPnlo d1\ diai'ills, :í. razão dn :w kilometros po t· 
dia. 

Par11grapho 1·.'' Tr~rminada eacla com missão, 
eumpr•n ao funeeional'io rmnetl.nr· a rel:wão elas di<t...:. 
l'ias I' do<'.llnH·ntos j11sLil'i<~al.ivos das dr)srwsos 1l·~ 
II·ansporln, dnlerminando a dislarwia percorrida, n 
meio de tt·ansporle e a naturnza do trahalho exceu-
lado. 

,\ri. JOO. As dial'ias ou 1kspesas dt~ tt·airspor·-
te llito ~~rão pagas si o Lra!Jalho não for approvado ~ 
por detmtuoso ou incompleto. 
, Art. '100. Os funeeionarios, a <rue fm· fixada. 

sr;<l~l panr resideueia, sr} farão jus a diarias quand() 
·,;afJIJ'PlU da südc. 
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Arl ·J()'> (_)"' 1·11 o·enheiros do Estado, incuml.'i-1 · - · ·' ~ 10 • .:- • lcrn tos da fiscaliza~'ão de eslratlas <!~. ler~o tm •• w,,.'1 df• 
de seus veueiuwnlos. unra gratdwa!;ao mcus,tl ' 
100~000. . 

f • • ·rl I'IIC'llT!'-J>a r a "'l':llJ!Jo ·I:' Si os mesmos 01 cr J L , -

'' I C' · I' · · !"r' r"t d ·t sede ~a 1 os ~~~~ trabalhos cxlraon I!l<lriO:> J .L .' .. • _' 

farão ju:-; a diarias mas perderão a g~·atifica~ao 
'I(•' · ' l t • :J(JS di'IS de VIa-' ·lllla lllf'IJelOJWda, COITf'SJHIIH f' li L ' • ' c 

gnm. 
I • 1 1 · referidos 1aragraJJ1ro ::!." Quando a se1 n I!JS 

"l l' 1 1 • !l além dos 
J lgnnheiros for a Capital • e< era , tera ' 
\'eneimenlos. diaria corrida de 8~000, que n~o 
~f'l'' l ' '"l.IS Jl"l"l Sel'V1-., ~ a augnwnlada, nos casos r e Vlllf.:,c. · " ' • · • 
<;os Pxtraordinarios. 

Art. 'lO:L As diarias devidas aos engenheiros 
destacado:-;, para servirem :is Camaras 1\lunieipaes, 
<'orn~rão por conta destas. 

Art. HH. A disposição do paragraph? _'Lo do 
'\l't. '102 se appliear:i ao engenheiro :1~~x1h:tr da 
Secção Teehnica. qtw terá uma gra!IfiCaf;ao d'~ 
'100~000. al<'m dn 'si'IIS ypneimcmtos. 

Art. HW. Os r~mprngados da Seerntari_n, <~ll<' 
f:!llarpm ao e11111 prinwnto dos snus clnverns, wfrm·· 
grndo disposic•iif's das lnis c n~gulamentos, o11 pr:~
li!~:Jndo ados'' eontr·arios :\ rnoral, sr~riio passrvt:I'; 
da.-; S<!guini.Ps pmras: 

·I) arlrnoPsla<.~ão; 
2) n•prPlwns;io; 
::1 JH'Wl peeuniaria; 
·1·) suspensão; :n ckmissiio: 
Art. ·I()(). Siio !'OlllJH'I<•nlr•s par:1 impi\r r•sl:l ~ 

Jlf'11as: 
a) o f·hl'l'c• 11<> st•cr•:io. :1 de• 11. ·I : 
h) 11 dii'I'<'IOI', lod:";s, IIII'IIOS :1 d1• 11. ;;; 

í 
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e) o Seeretario,_ todas, menos_ a. 11lLima, ~r:tt:n~
do-se de funceioua no de 11omeaçao do Prcs1d~ntc, 
on que gose da~ rega I ias elo art. H) da lei n. 6, de 
'1891; 

d) o Presidente do Estado, todas. . .. 
Art. '107. A pena de admoestação constsL~ru 

em adverteneia partieular, verbal ou cseripta, fclt:.t 
;w cmpreg:ulo que por frouxidão, negligencia Oll 
impcrieia, não for exaeto no eumprimcnto dos seus 
deveres. 

Art. '108. A pena de rcprchensão constará. de 
portaria, transeripta no livro de ponto, censurando 
o empregado que reincidir nas faltas pelas quacs 
tiver sido admoestado. 

Art. J 09. A pena dn multa será imposta ao 
empregado que: 

reincidir nas faltas pelas quaes tiver sido reprc-
IH'ndido; 

inrringir as disposições regulamentares relnti~ 
vns á freqncncia c disciplina da rc\partição. 

Art. HO. A pena de suspensão ser:í impos~ 
ta ao mnpreg:ulo que: 

reincidir nas faltas pelas quaes tenha sido 
multado; 

<],)ix_:u~ dn compareeer, sem eansa partieip:ula, ú 
l'f'Jl:l.l'IH:ao, por mais de R <lias durante o mr~z, dP:~
:wa l.a r ou desoLe<leenr a ;<eus superiores. 

At·t. ·IH. O effeilo da suspensão c'~ a pnrcla cl1~ 
loclos os veneimcntos, exc1~pl.o nos easos judiei:ws, 
qun sn rPgnrã.o pelas leis r'lll vigor. 

Art. 1'12. A pena cln dnmissão seriÍ imposta 
:lO Pllljli'Pgado: 

qtw rc~inei<lir lJaS faltas pnlas qunns liv<'l' sicln 
snspc~nso; 

qne ~~gP:redir ou injuriar os seus superiores; 
qun msm11ar :ts partes: 
que revnlar segredos ele orfieio; 
que praticar aetos intmoraes; 
que eelehrar dircetamente, ou por interposta 

tWssoa, <'.ontrael os <~om o govr~mo; 
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que abandonar o proprio cmpre~? i. 
que occasionar, por erro de offlcw ou culpa 

grave, prejuízos ao Estado; 
que for presidente ou dircctor de llanco_:;, com-

panhias ou empresas, subvencionadas ou nao, pelo 
Estado; 

c nos easos previstos na lei penal. 
1\rt. H3. A pena de demissão ~os er~preg~ 

dos que rroscm da regalia do art. 16 da lei ~·. ' 
de 1891, ~crá imposta mediante processo adminiS-
trativo. . r ' na Paragrapho uni co. O processo consis tra . 
notificação, feita pdo direetor, ao empregado, das 
peças de aecusação, afim de que, dentro em dez 
<lias, contados da notificação, offercça defesa e.s-
el'ipla c doeurnwtos que tiver, subindo os papeiS, 
eom as neeessarias informações, ao Presidente, pa-
ra julgamento. 

CAPI'l'ULO XI 

Dos recursos 

Art. 1 U. Das penas, despaehos e d<-éisões ~c 
finilivas ela Seeretaria, haverá. recursa voltmtano, 
eom efl'eito c1evolutivo, nn. seguinte ordem: 

1) Do Seerdario para o Presidente do Est~d?, 
quando se tratar ele nwleria de eompetcncia ongi-
naria do primeiro; 

2) <lo dircelor para o Sncrctario; 
a) <lo~ ehdr~s de SüC<iÚO para. O <lireetOI' · 
Paragraph1l unieo. O recurso será interposl o 

1lentro do prazo de ·W dias, contados da data da pu·· 
]Jliea~~ão do r.~spcctivo acto, quando versar sobre 
ma.teria attinentc á ordem administrativa interna da 
Secretaria, c de 60 dias, quando se referir a seus 
.negocios externos. 

Art. Hü. Estes recursos serão interpostos pn~· 
nwio 'le rcqw~rimentos, devidamente imtrnillns, a 
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a11loridad<~ eolnpctenll', por inll!l'lll<:dio da qun ti-
YN applie<Hll) a JH'll:l o11 profr•rido a fkc·i:-;iio, ;t 11na 1 
os farit. du·.!;·ar n :-.\1'11 de:sliuo ~~~~illro cu1 8 ,Jias, con t 
ns inform:u:1iPS qtH' ~~nl<~ndnr tlf~<~ess;lrins. 

Art. ·l W. Findo:-; os prazo:-; previstos no p;tl'H·-
grapho unko ,lo ;~ri.. I H·, :-\1'111 f!lll' SPja ::pn~sr~nf.lld') 
o roquerinwnto do rceurso, fie a dt <~SI<! perernplo. 

A ri. 1'17. Sc:ní. faeullaclo ao:-> inll~i~~ssados J'<'-
qw:·c•n:nl it ~,·cr<'lnria C<'l'~icl<'ies da dala d:t apr·~~sell·
"":ao fio l'f'<'lll':w, alit'g;u:of'S e docun 1 ,~ntos n 1:!1:• 
.i 1111ios. ns~;inr t'OIIlO dos df'Spa!'hos soht'l' 0 nlt!srJto 

prof,•r·ido..;. 
C,\PITULO XTI 

, Art. ~IR. "'''nhum f'tlllll'f~gado. nomP:Hio para 
:1 Sf'<'J'I'Lll't;; 011 _r<:j>:U'IÍf)ÕPS sul>ordin:l(]a:-;, pod 1~d1 
(•nlrnr f'lll "x.c•:·i·H'IO Sf'lll ll'r pre~tado o juranwnlo 
ou eoJnpronu~so, soh pena de nullidaclP dn se(ls 
"~~los, _alern das f'lll que iJH·orrer nos tr~rmos da !r~
gr..;laçao :wnal. 

Art. JHl. O .i uramenlo ou emnpromisso eonsl Í-
IIJP o aelr~ tlc~ po:-;sr~ do emprr~go, mas si) o nxnn~ic.in 
d~~sln dara ao t~lllfll'f~gnclo clir<'ilo :'t JH'l'CPJH:iin df' \'I'Jl-
l'lttll'lll.os. ·· 

Art.. :1~0 .. ~~ão s1~r:í. d<•ff't·ido o juranH~Jilo ou 
r:f~InJl!'OIIJJ~~o a pt~~.so:: :dgunw. s<:rn apn·~c·rrl:H;ã.o df' 
~~~~ Lrtu!o (!(: nomr!<H;ao on aposl.rlla tle renHH·:To o11 
fll'otnor;ao. '.'Olll os din'ilos pngos. ' 

.\ri.. 'I~~. () IIOnlf':Hio. Jll'OirlllVÍdo OH t'PrllOVÍdO, 
ljllf' df'llf 1'0 (' "() 1' l ., . . m ·'~ r r:ts, :-;a vo pmrrprac~ão 
(~()JWf!dHia~ r~e!f; Sl'erdario 011 Prf'sidPIII.e, niio (7JilJ';tl' 
f'lll ,''XI~J'('.I('.JO, JlC'I'df!t':'t O fliri'ÍLo ;tO l'rll!ll'f'"'O q1W 
sf'ra. rlPsdr~ logo. eonsid,~r·ado vago. · ~" ' 

• •--. . íH OS OS .I 11 OS U~ JIOJIH':tçii.o dos r•!ll-Arl ·l'N 'I' l t'L l I 
J~I'r'g:tdos l'f'ltl!IIH'I':Idos, assim corno as por·! a r·ias d" 
lrl'f'llr::l. I'Oltl 011 SC'tlt ordf'JI;tdo, df'\'f'l'ão t!l'l' pr'r'Sr'li· 

~ !05--

lPs it Seerdari<~ das Finanr:as, dr~poi:-; de pago~ os 
llin~itos, aJinr dn IPn'ttl :r~~~·Jitnmento nos livro:> 
eompetcn!e:-,. . 

Art. 12:1. Os ernpregndos poderií 1J ser rernovt-
<~os para ~~r 11 prq;·os 1le ngual eaWgo_ria, cn! ouuas 
s~~ernl a ri :I~, (j l!<ll tdO eonvkr ao serVIÇO Ill_Ihhco, l}}C-
d r ante pmposla dos rcspecl i vos Seerelarws, appro .. 
v a da pdo P residentr'. 

~\rt. ·1:2·1-. Sempre qw~ se <lerenl promoções, se·-
r;io nxpedidfd novos titulo~; SfÍ!Ilf~Jite nos casos dr~ 
l'l!ttlfH;ii.o, auglllt:rtlo dr! vnrwiurentos e murlança_ de 

· rwnw do:-; ftillef·ionario~. serão npostillados os I.JtH-
Io:-; anterio~·h. · 

:\r L. I:!:>. .\;i o sf~riio eoneedidn ~ eertidões de 
al'lo:-; adrnini:-.lrativos, :-Wlll tJlW fique vt•.Pificado: 

fnlet'''.-.st: kgil.imo <lo p<~tieionario; 
_ ser o asu111plo susceptível de eertifieat-sc; c 

nao haver irH~OIIVf~llÍf~nte na eoneessiio. 
. . Pa ragra pho li li i<~O. ~ão será dada certidão das 
Inlorrwu;õe:-. (' pan'ePres <los funcciona.rios da Se-
<'I'C'taria, SI)ÍJJ'I! as ntaft•ria~ sujnitas ao seu exame. 

Art. 1 :!.•.i. E~le Hf~gulamr•nlo cntl'ará em vigor 
d_es~Jn a data <k ;;wt pu!Jlieat~ão, revogadas as dispo-
St\)oes em <!o til r·nrio. -- O sr~cn:lario, Raul Som'rJS 
tle ,J[oum. 
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Tabella de vencimentos do pess()al da Secretaria da Aaricultura do 
Estado de Minas Geraes, a que se refere o art. 93 do Reaulamento an-
nexo ao dec. n. 4.351, de 27 de março de 1915. ~ 

Cargos 

::;ecretario. -. · · · · · ... ·I 
Official d~ f.!ahint'!l' .. 

3 diredOI'L'S- · · •- - · ... 

\l clle!'e:; de sen;:'to ... 

\• primeiros oftiriéH'S. 

8 se;;undos ofticíat'S .. 

1oamanuen:3es.- ..... 

1~ collaboradorc,; .... 

chnica ... ·. -- · ..•... 

tereolo~ic~, .. 

ardtivi:'tét- ........ . 

::.!0 Cllf_;l'llltt'i: 0:3 · · · · .. 

;; conductor.·s de 1. · 

classe ............. . 

4 conductOJL':' de ~-''• 

classe ............. . 

cto ..... - .......... . 

! de:3cnhisLt... 

1 porkiru ..... 

·t conlÍllU(oo, ......... . 

1 alrno'\ari; t'. · · · · · · · · 

:Rt'\iliar do almo:-;a-

rife ..... -.·.··· ... · 

1 mestre .!e L• bras •.. 

:\Iensal 

r : t.oogouo 

G-4Jgtili6 
I 

3~3$333 

"I'""' I 
"7Gll,S:(Ou1 . I 

,,,,,,~·1 
300i)U••U I 

I 
I 

Annual 

l8:0Ct1$0üul 

7::;U08llOtll 

lU: . .woguou 

(Í;I_I(I(I;\illli I 

·"J·o-,:IIULl! 3: liiJl''-',.'UU\1 
-· I I 

i~>OSL'tJ 1 :Stlllg\ltiO 

Total 

IS:OOll~OOO ,. 
7::Wogooo 

31 ::2oosuuo 

1:3:~uogooo 

tíUO;\tlll(l ti: Lilll t;\llOtl ti: t_llllJ;)U•JL1 

;'.t1U;3tH)Ll I s: tiO! ·;~t IL1Ü ;) : lillOSUOtl 

1 ;jogooo / 1 : ~l'OSviiO 1 : Boogooo 
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DECl~ETU X. 1.:l!i2 nE :m PE )L\n~.:o lll\ 1\lili 

'l'J·an,;f•n·•; para. :1 e idade de Muriah<'·, eomo nocturna, a 2.' escola 
do ~cxo feminino dn. eidadc de !l!ur.amhinho 

O Presirlcnlc do Estado de lllinas Geraes, de conformidade 
eont o n. ft., do urt. 3. o, <lo regulamento que haixou com o 
de e. n. 3:1\l\, de 9 de junho de l D 11, resolve transferir vara a ei-
da<le de llluriahó, eomo noelurna, a 2." eseola do sexo feminino 
<la eiüudc tlc :\luzumhinho. 

Pal:u:io <la Prcsidcnda <lo Estado de Minas Geracs, em 
1\Pllo \lorizon\<~, !\0 <le mar<;o <le 19l!i. 

DEJ.Fnt l\IonmRA nA CosTA I\mr:mo 

TlECllETO N. ".:m:l-nE !lOnE )!AH!:o llE ·1\ll!i 

'l'ransf<!l'" o log:w d<l ad.iuncto :'t. 1.• nseola mnseulina da eidade de 
Cata~·;uaz.,s, parn a escola mixta. do di~lricto de Uarra do 
Ca•;t,·,, <lo municipio de Santa Barhara. 

O PJ·csiclcnte do Estado de lllinas Geraes, de conformidade 
•·.om o n. 'i, do arl. !l.", <lo regulamen\o que baixou com o dee. 
n. !l.\91, de\) de iunho <le ·1\lll, resolve \ransferir o Jogar de 
:11\jnneto {t 1.• esc<ila do sexo masculino da eida<ln de Calagua-
zt;s para a escola mixla do <lislrielo <le Barra do Caelé, do mn-
nieipio de Santa Barhara. 

P alado <la l'resi<le11eia do Esta <lo de lllinas Geraes, em 
1\ello llorizon\<1, !l< 1 de mar1:o <le 1 ~l\G. 

llELFI\1 ~IUlminA ll.\ Co-n·A nmr:mo. 



) 

-110-

DECl\ETO N. t.,3!i1- nE :lo nE ~L\Hco nE 'l<JUi 

'l'ran~f<Jt·e p:.na a l. • escola do sexo masculino da eidnde de Ha-
jnhú o lo~·ar de adjnncto ú <'scola mixt:t da d'\:\de ,]e l' nnsn 
Alegr,~. 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade 
eom o n. !~, do art. a.o, do rc{-!;nlamenlo que lmixon eotll o <lee. 
n. :l.'l!ll, de !l de junho de "1911, resolve transferir p:1t'a a 1.·' 
esco~u do sexo ~naseulill~l da eidade I! e 1 tajuhá 0 Jogar de atljun-
cto a escola nuxta da c1dade do Pouso Alegre. 

Palacio da Presidencia do Estado de ~linas Geraes, em 
Bcl\o llorizontn, 30 de março de 1!l!!i. 

DELFI~l ~lmmmA llA CosT.\ HinEtno. 

Americo Pe'l'l'eir11 Lopes. 

DECHETO N. " ,, . .,. 1 ,.,,,J,J -·te 30 d<~ mart;o de I \li! i 

Transfere para o districto dn Santa Jtita. da F ·t.t·elh munieipio 
~~~ Estrol~a. do Sul, .convertida em mascnlin~, a '1 :- nsen\a do 
s<,xo f<~mm1no d:t ctdade tln :\lnzamhinho, 

O Presidente do Estado de Minas (1eraes uc conformiuade 
eom o n. 4., do .art. :L o, do regulamento que 'baixou com o tlec. n: ~.'1\l~, ~l.e 9 Jlml~,o de 1011, re~o!v? transferir para o distrido 
de s.anta 1.\la da J.strella, IIllllllClplO de Estrella do Sul, t:on~ 
verl\üa em ~nasct'lma, a ·1." e~cola <lo sexo feminino <la eidatl<~ 
tle )lm,ambmho. 

Palado <la Pr1~sitlerll'ia do Estudo tln ~li nas ( it·1·ae;;, nm 
l\ello llorizonl<~, !lO de mat•ço tln ·l!ll !i. 

DELFI\1 Mol\EÍIL\ llA Go.;;T.\ nu:EII\11, 
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T!·an,.;f<)l'e pata a est:u;ào. de Ve,.;p~ts1ano, munie.ipio. do Sunl."~ Lu-
zb, a c~c·il<~ nnxta da e1dadc de l\[uz,\mhmho 

I 1 l'reúdenlP do Estatlo de Minns Ci•~mes, •!e ,.,onformitlad<3 
'''Jill o n. -\., do arl. ~t.o, tlo re:..;nlamento que ha.txou t:om o de~. 
n. 3.1 !ll, de!) de junho de 1 \Jil, !'e solve .transfenr para. a eslaç<~o 
de Vespasiano, municipio de Santa Luzta, a escola nnxta da c1~ 
datlc de ::'lluzamllinho. 

Palacio da Pt·csidencia do Estado de l\linas Geracs, em 
l3cllo Horizonte, !·lO tlc marl)o de Hl1!i. 

DELFI~t ::'llonEIIIA llA CosT.\ l\ummo. 

,tmaicu Fel'reira t.opes. 

DECRETO~. \:.3:ii'- DE 30 DE ~1.\1\1.:0 DE Hll!.i 

,\ppt<)V<\ os pto"Tamma~ da Escola Normal da Capi1al para o anno 
" lectivo de 1\llrl 

O Prnsidrmtf~ do Estado de ~Una:; Geraes, w;ando da al· 
trilmi~ão que lhe confere o art. ;,i da Constitni~,ão l\lineira 
r. de ·<:onformidade com o n. 8, art. 3'1., do dcc. n. iL191, 
de !l d<~ junho de 191~. resolve approvar os. programm~s d~ 
Escola Normal da Capital para o anno lectwo de 191'>, o~~ 
"anizados pela respeeliva Congregação e que com e~te bat~ 
~am, assignado pelo Secretario de . Estado dos Negoctos do 
Interior, tpw assim o tenha enlendtdo e faça executar. 

Jlalacio da P rcsidencia do Estauo de Minas Geraes, em 
Gello Horizonte, :lll de mart)O de 1\Hti. 

DEUD\ l\lOHEll\A IJA COSTA RlllEll\0. 
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IJECliETü N. L :n~ - DE 2 llE AHJUL llE l'J !i) 

O Presidente do Estado de l\linas Geraes, nsawlo da fa•:nl-
dadc e1ue lhe é outorgada pelo par<tg-rapltn L o cio arl. !i7 da 
Constituie:iio, resolve, em }t?lllcnag-cm á clala ele hoje, inclnlt;tl' 
elas penas ,a que estilo su.)mlas. as seg\1intes pl'<v,:as da F~1re;a 
Publica: Nelson Ncrval Nogum1·a dos Santos, :l!anoel da Stlva 
Fcncir·a, Silvestre .Jose') c Manoel Antonio dos Santos. 

Palaeio da Prcsicleneia do Estado ele Minas ( :eracs, em Hei-
lo Ilorizontc, 2 ele abril de J() Ui. 

m:r:tmTu N. L:l!i~>- n~-: 2 IJE AnmL I•J: wt:; 

O Presi<lenle do Estado ele ~fina'> <.:era•)~, usando 1la allri-
Jn:i•:ão e1ue lhe e·.onfcre o paragraphn 1. o elo art. !i7 ela Consti-
tme;áo; resolvo,, m~1 l!omenagem ú data de h•Jje, Jli.Weloar aos 
reus I edro .Jose ll1heu·o e :larhas :.\loret o resto elas penas a epte 
foram comlemnarlos, o pt•tmciro pelo tribunal cio .Jnry ela en-
marca de Arassuahy, em sessiin de 2fl ele setembro ele 1 '101, e) 
o segundo em virtude das eledsiíes do jury ela comarca ele c:a-
rang-ola, ele :10 de onlnhro de I H 1 '~·; e hem assim contmntar para 
7 armos de prisão simples, mínimo elo art. :!7..\. do C:od. l'nnal, 
a p~na imposta ao reu Amnne:io Panli:w dn So\t~a, por senlnlll'il. 
1lo JUry da eomurea de S. Paulo 1lo Murialt1\ 1]1) ·11 de mar(·o lle IU07. . 

Palaeio da l'resi1leneia do Estado de .\finas ( :emw:<, em H•Jl-
lo llorizonte, '2 de abril de I \li! i. 

llnVLII MoHEIHA J).\ Co:nA HIDJW1''· 
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DE CitE TO N. 1.:wo --DE n nE AnmL nE HJ t!i 

() l't·esidentn do Estaelo 1le Minas <:cracs, ele eonl'ormidaile 
c:om o regulamento de iHslrne•.~iío em vigor, resolve crcur um 
grupo est:olar em Villa lneonficlencia. 

Palaeio da Presi•lencia, em Bello lloriznnle, <i de abril 
d<! ·l!Jl!j. 

llcun1 l\lol\lmL\ nA CosTA HmEJno. 

.t met·ico Fen eira Lopes. 

DECllETO N •. 1,.3(ii- DE DE ABÍ\IL llE 1~llli 

Converte r.~m escola para o S<)X<J m;,.~culino a mixta dfl logm' 
tlenominatlo Docü, do municipio de 13om Dcsp~tcho 

O Presidente do Eslado de i\linas Geraes, de conl'ormi-
clade com o n. 't do art. :1. o do r·egnlamento que hatXOLl com 
o dee. n. 3.la1, de a de ju~1ho de !all, resolve convertçr.em 
escola para o sr)xo mascultno a mtxta do logar denomm,tdo 
Doce, do municipio de Bom Despacho. 

Palacio da l'rcsidcncia do Estado de Minll~i t:et·acs, em 
Bello llorizonle .... de abril de 1 a 15. 

llEIYI\1 illonEIIL\ lU Cn~TA Hummo. 

.I IIICJ'icu Farcil'a LfJpcs. 

/ 
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DECRETO N. t.:lli:.!- llE (i llE .\1\IUL llE I!JI!i 

Abr•) nlll ct·ntlilo supplcuwnlm· de [;)!:li:!tg~Jl1, :t vorl>ét d•• 11, 
XVIII, § 1. 0 , art. 1.", tl:t lei n. 1,17, d•' I~ de sctemht·o de 
l!ll:l. 

O Presidente do Estado de ?llinat> (;eram;, 11~ando da al-
tribuição que lhe confere o <ll'l. tíi da Con:-;tituil·<io do Estado 
o, tendo em vista a demonstr:lçiio qne a este acomnanha, J'()~ 
solve, nos termo~ do art. tí.o .da lei ·n. ü17, de ll'i iJe sctelll-
hro de 191:1, almr um e~edtlo supplcmenlar· de cento e ciu-
coenta c quatro eonl.os, RCisecntos c vinte e quatro mil, nove-
centos ~ quarenta, e sete ~~;is (1ti\,:liH$!J17), it vcrha do n. 
XVlll, ~ t.o, ar.l. '1··", da cttada lei (Assistcnda a Alienados 
do Estado de l\hnas hcraes). · • 

. Os sccre~arios de Estado dos Ne"ocios do Interior e das 
Fmanças assun o tenham entendido ~ o façam cxeeutat·. 

Palaci_o da P~·csidllUt:!a do Estado de .\tinas Geraes em 
Ucllo Ilonzontc, b de alml de I!JI:i. ' 

llELfiDI 11onEIIL\ ll.\ co~TA HTilElliO. 

AIIWI'ico Fen·eira tu}lcs. 
Tlu·odomiro Cm·11eiro ,','rmtill!f''· 

Dcmonstra~ão do estado da verba do n. XVIII, ~ 1. o, art. 4, da lei 11 • 617, 
de 18 de setembro de 1913, e do credito supplemcntar ncccssario ,\ 
mesma verba. 

Credito 1:oneedido a ru hrka 
do u. XVlll, ~ I ", arl. 
~·.", da lei 11. Gl7, dt: 
1\Jl3 .................... .. 

lmportancia d <' s p e H di da 
com :1 Assistencia a 
Alienados d c l\l in a s 
Geracs e Colol!ia Mi-
neira de Alienados, du-
rante o exereieio de 
1()1,\, .•.••..•••..••..•.• 

Crcrlito ueccssa t·io ......... . 

IIJII;(IIJII~OIJ() 

IIIIJ:IIOO))OOil 
l:ií·:i.\:!í8917 
- -

:.!5·1: ij2.\.8() * 7 
Secretaria do lntcriül·. :2.·' Secção, em Bcllo Horizonte, 6 

de abnl de t()Hi. -·.Josr• Ilemeterio Qneii'Oga. 
Visto. Pelicano Frade, ehelrl da Seccílo.- Visto. O di-

redor, Frrmcisw rl1~ ...issi.> das Clwr;a., lli:::r'n'"~. 
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l>l~ClU\TO !\ . . 1,:Jii:l- - llt: 7 DE .\HHIL llE 1!111! 

:lji}Jí'oca o 1'eyalw1Wnlo do Gyumasio ,Jl ~neiro 

O Prcsidt•Jtl.e do Estado de l\linas GeJ\H~:::, usan-
do da atl.ribuir:<i.o oue lhe eonfere o art. 07, da Consli-
tulçii.o do Est;(d<,, I~<lsolve appmvar o regulamento <pw 
eow <)-;te l1aixa, ê1Ssignndo pelo Secrela!'Ío li(~ Esta-
do dos Negodos do htterior <JUC assim o tenha en-
leudido e fa<;a <:xecular. 

Pal:tt:io <b. l'i'esidew:ia <lo Estado de Minas Ge-
rae:;: <'!H Bnllo llorii.Onte, 7 de abril de HHo. 

J)Ef,FL',! MUBI~IBA DA COSTA lUHJ.;JJW. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
Exnw. sr. llr. P re:;irlcnte do Estado 

Em lllüll rd;tl.urio do anno passado, assigwllei que 
a ee.~saeii o das J·c·~;alias ele equiparação c o facto de 
recusarem alguns~ institutos de ensino superior. :a-
lida de aos exanws proecssados uo Gymnasio klmmro 
]lilnt admissiio ttos respectivos cursos, del.et·mwaram 
a diwinukão dos eandidalos <t matricula Jt.es:-;e esla-
lwlec: i nwn lo. 

~\ providr•tll~ia p:rr;l obviar o iu!:Otl\'l'llir•.ul.c, jú 
o!Js•·rvado dr_·~·<k 1 DJ ':!, <:onsistin na expedirão ~~~~ rc-
gulauwut.o 11. :u-;;;:;, dr: :w <lc wal'f{U de 191iJ, thvulm-
drJ o l\lll.'Sf•~ CH1 fundamental e complementtJ.t'·-Cl'nnn-
,(n 11 pr:dnç:,ogic:n 1: iill1 ilppn~nrliz;Hlo db traL:di:n;:; rilíl-

Huae.\ 
D. :.1. ,; 

/ 
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O curso fundamental, além da educação ph~sic_a, 
proporcionaria a cultura intellcctual Jlara a adrrn_;,;sao 
nos cursos tk ensino especial; o complementar _mte-
.:;t·arh <l(}ttellc, hahililanuo o candidato á mau·wuLt 
nos cursos ~UJJc: iorcs; o Jlüllagogico habilitada. al:L-
Hlnos do st~xo' masculino, não sc~ Jlara o ma;;iste_no, 
como lHtl a os eargos de in!'lpcctorcs lcchnicos v thrc-
clorc~s de grur,os l'scolares; o apprcndizado de trah~
lh{'S n:altUat~s visava a cultura das aptidões L~ch~n
cas dos que houvessem vocação, para as profissocs Iilechanieas. 

O.s rc~mltad\J& dessa reforma não puderam ser 
dcvidarnentt; apreciados de vez que não funcciomn:am 
todos os cursos, c parte que teve execução náo lor-
hcee dados ~eguros vara ajuizar-se do insucccsso do plano. 

Ur:t faett•, enln~tunto, penlurou llurarlto) o ultimo 
anne kelivo-- o afaHlamento lloH alumno:-; ;Í matri-
cula no Gyrnna~io .l\1 inciro,~ e, HUhHislintl_~) os rno-
tivos que o determinaram, não estariamos, longe de 
mais lleprcssa do quo su11 punhmnos promover 
11ovas alter·a~?:Íes do eit. regulanwuto Jl:ll':t iJlte tão 

illlportante ini>lituto lle e<lnca~ão r~alizasse profi-cuamente o sell fim. 

Elll taes CüJHiit,;i:íes, JlUhlkada a reform~t fc(leral, 
que attrihU<) illlpOl'lantissimo papel ao Gynmasio, tor-
.na-se necessario l1ahililal-o a minii\trar o ensino na 
confonnhhtlc do dec. n. H.tmo, de 18 de mar<~o ultimo. 
'ral 1S o intuito do regulamento que suhmett;) .\. appro-vaeão de v. exe. 

: Não vale. D.n~cei)lar argn111entos prl) ou eoutra a 
rei orma em ll~tel:l: l'Xeeutal-a, a!Jrecial-a 11os mini-
Hlos detalhes, mdwando e promovendo as rossiveis 
COJTcct~ões ó ohra nwritoria e de patriotismo. 

A orgnni%1tt>i.. o do . cn,ino, por ntol h<o· <Jtte "" j a, 
estara Sf~ll~J!l'l; HU.füii:~ a eontrovr~rsia que a diversitla-
d;J de OJlt ntocs h ou ver por hem I evnnl.nt·; c·Ho ''"''"" 1-a, 
so porque o aecordo doutrinario não se cstaldcccu ou 
I>orqu.P f<'r:i.u intere..:sses }>articulares, 1S rr~tarclar ~em 
proveito a Jnstrw~!Jao aos que sr; iuiciatu nas lct~ ll'c'lS, 
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, . . . , , , hom exilo da reforma dcpcn 
Con veucwo de _que o l cstahclceimeuto do que t_l,~ nwis do eorpo tlocentc ~ o tdrminar dizer a v. ex<.~ 

da ar~(·ftn do govemo, devo, ao
1 
"z·t os ('t

01
·s Externatos • t or,yan c , • . , 

que o noyo. r0g~llu~n.cn ·~c 'lgconlo com as 1lbposiçõc~ 
do Gymnasw Mmcllo: .. (1 •1 ,· ando-os suburdiJHulos a do citado decreto fcdu cl ' ( CIX . 
S<~crcta ria t\o lnlcrior. 

· 'lo cslahclceitncHlo e1n 'J' l ·o l'iPt t' l'C"Imcn ' . I . 
ra a u . . . , .. ·?·. '. Iara cogitar nas t enwJs 

SI'H titulo c CaJnlulo llllCictLs, I , t l· "-'·•cr·ct·tr·J··· c 
' J · ·• • • t" ' doecn c c d, .::>v ·c '· do pessoal achuuustra Ivo_ e ds' tr";h·llhos lcclivos tl I "I t· 11 .1, conoTcrr·u•ao o, . ' c . 

li > to H~ca, u,t •::- .. t;~ "'r : res e do processo da re-r~xarn.cs, f~as pc._n~s <lJSCitJ! 1.1~a llc das disposições specltva llllpo~Jça~), e. m,t mei ' 
geracs c~ lrausilol'!as. 

1 cingi-me á lcgis!<l.\{iio esta~ Sohrc esses pon r~s, c ... t lellra do citado dccrc-doal existente a respeito 
to federal. 

,, . 1)'ll'lei foi sómcnle na di-;lr;Jmi~;ão Si dcsb Hlv •l • · ' tt ler •t (I(~ I'l'l'tl"J'I .. ls JlCIO'.; diversos annos, para a en.t , , 
• c •• • • · . • , ·" r o rn dr~pcndencia qae cnlre si mantem e para c:'e'. '. 

proveiirJ do l~liSillo, mais estudo de algumas oell,tH. 

· 1·1 v •z ()'' {Jroleslos Aprr~scnln a v. exe., m:us. uu • c., :; ' 
de minha clcva<l:t estima c nnulo apreço. 

Bf'll,) TTnrizonlr>, 7 (ln ahril. de HHr>. -0 Secreta-
rio do !nlericJr, .li/U'I'icu Jt'CiTCll'a LOJJes, 

-· - ·---·~- ---
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n. 'lHI~ ~~~ lttl:ti' o !1P~. 11. !l. :~na, 1le i tlc tt1Jril 
tlc l\)\il 

'.E'itulo 11 

Do Gymnasio Mineiro 

CAPITUJ_.O UNICO 

DO FU{ g Rl\GIMI\N DO GYMNASIO 

· Art l · O C' · . · · qmnasto Mineiro comprehcnderá 
dots externatos, um em Bello 1-I ·. t tro e p b 1 . - .onzon c c ou m 
->':r a~en~ ( eshnados a rn1nistrar aos alumnos instru-
ccao fuumtmPnt·tl lta1 'l't· 1 , . • • ' H 1 anc o-os a prcsbr exame vcstthular em c11 •. 1 , d . • 

. . ut quer ')S cstabclec1mentos de cn-smo supcnor. ' 
Art. 2 · Ca·,t tt 1 · u, tn c os externato" t"r:t corno do-cente c pcss l . d · · _. ·' "' ' • . . · oa _ •1 r.:nntstrattvo proprios: serfto ambos 

regldos por este ren·ttl·trrl' t d o tcarao subonhna 
ecret.tn<t do Intcnor c tlisrloskões do Decreto l<'c-ücral n 11 ~"() d -, • · ' · · · ;:,., c março de ·'-915. 

'!!.'itulo n: 

Do pessoal administrativo 

CAPI'l'ULO I 

DA \Ç:\0, PWSE, EXET>.CWHl, D1WV.RE'J: A.'l''I'R1H !JI ÇÕE:> 
St'1;S'fJTii!ÇÕF,S VH;~CBll\NTO~\ 

Art. 
_,cgni!l te: 

pc:J<;o;l.l do ~ymuasio Mineiro :;crá o 

-ll'.l-

2 reitores ; 
2 secretaries 
2 amanuense::; ; 
2 bi bliothccarios 
(, inspectorcs ; 
2 inspectoras de alun, nas; 
2 porteiros ; 
2 contínuos ; 
4 serventes. 

Art. 4. · Ser;'to nomeados : 
a) o reitor e o secretario, pelo Presidente do 

Estado ; 
b) o amanucnse, o bibliothecario, os inspectores, 

a inspectora, o porteiro c o continuo, pelo Secretario 
do Interior. Os serventes serfw contractaüos pelo 
reitor. 

Art. 5. Os funccionarios mencionados na lettra 
a do artigo antecedente toinarão posse perante o Secre-
tario do Interior; os demais, perante o reitor. 

Paragrapho unico. Nenhum funccionario pode-
rá assumir o exercido do cargo, para que for nomeado 
sem que antes se comprometta por meio de affirmação 
ou juramento tomado por termo no livro.:proprio a des-
empenhar leal c honradamente os deveres inhercntcs ao 
mesmo carg.:>. 

O pra7.o para a posse ser{t de trinta dias, proroga-
veis por mais trinta e contar· se-á da data da publica-
ção do acto de nomeaçfto. 

lJo Reitor: 

Art. (,. Ao reitvr, funccionario de confiança do 
Governo, compete: 

a) a dirccção e administraçfto do estabeleci-
mento 

b) ser unico intermediaria entre o Governo e 
o instituto a seu cargo, corrcspondcnüo.se com o Se-
~ reta rio <lo lnterior : 

l 
, 
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c) prover a substit.uiçf:o dos cathedraticos e mes-
tres quando a falh 11~10 exceder de 30 <lias e org·ani· 
sar a relação de que trata o art. 26. 

d) dar posse aos professores substitutos, aos auxi-
liares do ensino c de administração; 

e) presidir ás sessões da Congr~gaçfw. convccal-
as e suspendel-as, executar suas decisões quando não 
forem contrarias á lei e prejudiciaes ao ensino ou del-
las recorrer parao S<~cretario do Interior, si entender 
conveniente; 

.J) assistir, se.mprc <1uc lhe for possível, ás aulas, 
venhcar o aproveitamento dos alumnos, observar si são 
effica%es os .methodos de ensino adoptados pelo~> pro-
fe?sores c ~1 estes esgotam os progranunas das respe-
ctt v as cade1ras; 

g) organizar o Hegimento Interno e sulnnettel-o 
ú approvação do Secretario do Interior· 

lt) tomar as providencias de caradter urgente, or-
denando a~ despesas de prompto pagamento dentro da 
verba crms1gnada no orçamento· 

i) fiscal_i%~r dh:riamente o 'ponto do pessoal do-
cente e adtmmstr~ttvo, assignar a folha mensal de pa-
game.nto e os certificados de cumprimento de devHes· 

J~ desp_a:_har os papeis que lhe forem affectos, vi~ 
s.ar as certldoes passadas pelo Secretario e rubricar os 
ltvros de escripturação; 

k) manter no Externato rigorosa di'iciplina; 
l) contractar e dispensar os serventes· 

. m) impor p_e~as di~ciplinares ao pcss~al docente, 
dtsccntc e admtmst.rahvo de accordo com 0 dispo!ÜO 
no _art. 141, cncammhando para o ~·ecretario do In-
tenor o recurso dos que com ellas nfto se conformarem· 

n) apresentar ao. Secretario do Interior, encerra: 
dos os trabalhos lccttvos, relatorio do occorrido no 
Extern.:lto quanto {t ordem, disciplina c ob~crvancia 
das lc1s; 

o) organktra tabella hiJraria das aulas. 
. Art. ! .. 0 reitor, em ::;:tas faltas c impedimentos 

sera subshtmdo por pessoa üeshnada pelo Sccrdario 
do Interior. b 
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Dos 1111.'\:Íliarcs da admillistmçtto 

Art. 8. Além do que decorre da natureza dos re-
spectivos cargos, e for, discriminadamente, prescripto 
aos diversos auxiliares administrativos pelo Hegimen-
to Interno, cumpre: 

1- Ao Secretario: 
a) redigir, expedir c receber toda corresponden· 

cia official, sob as ordens do reitor, c encaminhar a 
este, devidamente informados, os requerimentos que 
lhe forem dirigidos; 

b) assistir ús sessões da Congregação, prestar 
os esclarecimentos determinados pelo reitor, lavrar e 
subscrever a respectiva acta ; 

c) cscripturar c ter em ordem os livros e papeis 
da secretaria, recolhendo-os ao archivo, opportuna· 
mente; 

d) redigir editaes, actas de promoções e de exames, 
lavrar termos de abertura e encerramento de exames c 
concursos, marcar dias e horas e fazer chamadas para 
as provas de exames c cnncursos ; 

e) expedir as guias de pagamento das taxas de ma-
tricula e de exames dos alumnos, e passar, mediante 
despacho do reitor, as certidões requeridas ; 

f) abrir e encerrar o ponto diario dos professores 
e auxiliares do ensino e da administração, notando as 
faltas dadas pelos mesmos ; 

g) processar a folha mensal dos vencimentos que 
competem aos professores e auxiliares do ensino e da 
administração, e enviai-a á Secretaria do Iuterior i. 

!t) fiscali;:ar as compras de objcctos necessanos 
para o expediente, e examinar e conferir as cont;_ts re-
spectivas, declarando nas mesmas si estão ou nfto exa-
ctas; 

i) trazer em dia a escripturação das despesas c 
pagamentos feitos por conta da verba consignada em 
lei para o expediente, c dar sempre ao reitor aviso do 
estado da mesma, afim de não ser excedida ; . 

j) propor ao reitor tudo que for a beul do f!erv1ço 
da secretaria, 
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II. Ao amanuense : 

a) executar os tral~alhos d~ sccrt!taria que forem 
ordenados pelo secrctano ou reitor ; 

ó) ter a seu carg-o c hem ordenado o archivo da 
secretaria ; 

c) levantar c t.ra?.cr em. dia o inventario de todo o 
mobiliHio c matcnal techntco do estabelecimento; 

d) organi:nr as cadernetas das aulas, distribuil-as 
pelos professores no começo dos trabalhos lectivos, e 
archival-as depois de findas. 

III. Ao bibliothccario : 

a) ter a <>eu cargo c sob sua re'>ponsabilidade a 
bibliotheca, e permanecer na mesma no<> dia<> e·horas em 
que deverá estar aberta ; 

b) organizar os catalogas c registros prescriptos 
.neste H.egulamcnto. ; 

c) cuid~r da conservaçfto das obras e publicações, 
cntreg·al-as as pessoas que as pedirem para consulta, c 
recollocal-as no logar de que tiverem sido retiradas 
para o dito fim ; 

d) pedir ao reitor providencias, quando alguma 
pessoa perturbar a ordem dentro da bibliotheca ou 
não gt· ·.;·dar na mesma o devido "ilencio · ' 

e) communicar .ao. reitor todas as ir;egularidades 
que ~e dc;em na btbhotheca, afim de que o mesmo 
prov1denc1e a respeito; 

f) interes<>ar os alumnos na leitura de obras ca-
pa7.es de lhes incutir idéas proveitosas e sentimentos 
nobres; 

g) inculcar aos alumnos de pouca cdade os livros 
(IUC deverão de prcfercncia ler, attcnto o desenvolvi-
mento intellectual Je cada urn. 

Art. <)." O n.egimento Interno definitirá os 
de.vercs e ~ttribuições dos inspectores, inspectora, por-
teuo, contwuo e serventes, e os casos de substitui-
ção do secretario e demais auxiliares. 

·Art. 10. Os vencimentos do pessoal adrr.i.uis-
trativo serão os lixados na tahclla ;111nexa. 

~ 12~ --

Paragrapho uuico. O reitor e mais funcci?narios 
do Gymnasio, que não estiverem em goso de hcença, 
perceberão todos os vencimentos durante as férias. 

CAPITULO li 

!lA SECin:•rARIA J.; !IA BIIlLIO'l'ImCA 

Art. 11. A Secretaria é dirigida pelo secretario, 
a quem são subordinados os demais empregados; fnn-
ccionar{t em todo~; os dias uteis, das 10 ás 16 hor~s, 
podendo o expediente ser prorogado pelo reitor; abnr-
sP.-{t quinze dias antes do começo das aulas e euccr-
rar-se-á ultimados os exames. 

Art. 12. Sem prejuízo dos livros necess~rios ~ 
boa ordem e clare%a da escripturação, a Secretana tera 
os scguin tes : 

a) para termos de posse do reitor, professores 
e mais funccionarios; 

b) para registro dos títulos do pessoal do estabe-
lecimento; 

c) para inscripção de matricula do3 alumnos, um 
d ,rr.t para ca a anuo; 

a) para act~s de proUJ.oções c exames, ttm para 
cada anno; 

e) para actas de concurw; . . . . . 
f) para registro dos actos expedtdos pela reltona, 
g) para registro das licenças concedtdas pelo go-

verno; 
!t) para registro de penas impostas aos professo· 

res c mais funccionarios; 
i) para registro das folhas de pagamento do pes-

soal do estabelecimento; 
j) para inventario do material de ensino; . 
/") para inventario dos moveis do cstabclcctmento. 
Art. 13. Haverá no Ciymnasio uma bibliotheca, 

a cargo do bibliothecario, para uso dos professores. e 
alumnos, c com;tituida de obras e publicações peno· 
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dicas sobre disciplinas professadas nos cursos, educa-
ção e methodos de ct;si~o. . . 

Art. 14. A inbllotheca, entre outros hvros lU-
dispensa veis á escripturação, terá o destinado ao re-
gistro de obras adquiridas, um catalogo e um índice dos 
nomes dos auctores. 

'l'itnlo 111 

Do corpo docente e da congregação - Dos 
concursos 

CAPI'I'ULO I 

DA NOMI~AÇÃO, POSsH, 1\XT•;RCICJO, DIRJ.;l'l'OS F, DIWJ.;!U•:s, 
SUBS'l'I'l'UIÇÕl\S g VHNClMgN'l'OS 

Art. 15. O corpo docente do G-yrnnasio será 
constituído pelos professores cathedraticos, pelos sub-
stitutos mencionados no art. 26 c por mestres de tra-
balhos graphicos, musica e gymnastica. 

Art. 16. Serão nomeados : 

a) os cathedraticos, mediante concurso, ou sem 
elle-nos termos do arts. 54 e 57 e pelo Presidente do 
Estado; 

. ó) os su?stitutos c os ~estres de trabalhos gra-
plncos, mustca c gymnasttca, pelo Secretario do In-
terior. 

Art. , ~ 7. ~s cathedr~tticos tomarão posse pe-
rante o Secretano do Intenor ; os demais, perante 0 reitor. 

P aragrapho uni co. A posse do pessoal docente 
se regularápelas disposiçõ~s do art. 5.", § unico. 

Art. 18. Além do3 que lhes são conferidos pelas 
leis do Estado, têm os professores cathedraticos os se-
guintes direitos: a) vitaliciedade depois de cinco annos 
de exercido; ó) remoção para cadeira vaga em outros cs-
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tabelecimentos Je ensino publico do EstaJo, comtanto 
que seja de disciplinas identicas ás que professarem; c) 
permuta de cadeira com professor que leccione materia 
identica em outro estabelecimento de ensino publico do 
Estado; d) impressflo, por conta do Estado, de dois mil 
exemplares de compendios que escreverem sobre as 
disciplinas professadas no Gyrnnasio; e) premio pe-
cuniario, nunca inferior a um conto de reis, quando os 
compendias a que se refere~ a alínea precedente, forem 
de e~ccpcional merecimento. 

Art. 19. A vitaliciedade será concedida ao 
profes·wr que provar: a) assiduidade no magisterio; 
b) ensino proveitoso: c) não passividade das penas de-
finidas neste l?.egulamento. 

§ 1." Serão provados os dois primeiros rcq~isitos 
por certidão passada pelo secrdario do Gymnas10, e o 
terceiro por attestados do reitor e das auctoridades lo-
caes. 

§ 2.' Serft cvnsiderado assíduo no magisterio o 
professor que não der habitualmente por mez tres ou 
mais falta'>, e durante os cinco annos não tiver gosa-
do de mais de noventa dias de licença para tratar de 
negocios. 

§ 3." O en:>ino do professor será considerado 
proveitoso,quando no período diJS cinco annos tiverem 
sido approvados em sua maioria os alumnos por ellc 
lcccionados. 

§ 4." O profcs1or declarado vitalício só perderá 
sua cadeira nos casos especificados neste r.eg.ulamento. 

Art. 20. Para a conce'isão dos dtrettos refe· 
ridos n;ls alíneas de e do art. 18 é indispensavel que o 
Conselho Superior de Instrucç;"Lo Publica, . ~uvido a 
respeito, emitta parecer favoravel sobre a uttltd~de do 
compendio para o ensino, e sobre seu mercc1rnento 
excepcional. 

Art. 21. Incumbe ao professor cathedmtico: 
a) a regencia etfectiva de sua cadeira e a orga-

nização do programma do curso que deverá ser sub-
mettido á CongrcgaçfLo; 

l\ ' l •• 

:1 ' ::· 
. ~ . 

l 
'I 
I :.J-·---. 

~ l 
,.I 
I !-,1 

'-



,, 

' . 

-- 126-

b) ensinar a matcria c?nstantc do programma c fa. 
parte das mesas cxamtnadoras; . . . 
c) indicar o seu preparador c dema.ts auxthares i 

zcr 

Art. 22. Cabe ao substituto : 
a) re<rer o curso que lhe fôr designado ; 
b) fa~er parte das mesas examinadoras; 
c) auxiliar os cathcdraticos, quando chamado. 
Art. 23. S1io deveres do cathcdratico c do sub-

stituto : 
1. - 'romar o maximo interesse pelo ensino, 

comparecendo assídua e pontualmente ás aulas, pre-
enchendo o tempo marcado para as licções, evitando 
durante as mesmas tratar de assumpto que lhes seja 
extranho, empregando o methodo mais adequado ao 
nível intellectual dos alumnos, e furtando-se á osten· 
taçfw apparatosa de conheciment?S superiores á com-
prehensão delles. 

2. ·- Arguir os alumn.os com frcquencia e egual-
dadc sobre a materia explicada, afim de que todos se 
appliquem com esforço ao estudo das licçõesJ c pre-
stem attenção ás explicações das mesmas. 

3 . ....: 'rratar os alumnos com brandura e urbani-
dade, ensinar-lhes os preceitos de civilidade, Jar-11-:.es 
conselhos para bem procederem e reprchendel-os quan-
do o merecerem, sem usar de palavras asperas e offen-
sivas de sua dignidade. 

4. - Esgotar o programma de ensino de sua ca-
deira, dando a todos seus pontos desenvolvimento mais 
ou menos egual, e coordenando bem suas licções sem 
sobrecarregar de demasiado trabalho os alumnos 'nem . . ' perder de vista o ensmo em outras cadeiras. 

5. - Manter a disciplina em suas aulas e auxiliar 
o reitor na manutenção da ordem dentro do estabeleci-
mento e em suas adjacenciaR, sempre que fôr preciso. 

6, .. __ Observar todas as considerações do reitor, 
concernentes á disciplina nas aulas, ú convcniencia do 
ensino e á boa ordem do estabelecimento, e d2sempe-
nhar as commissões de que for incumbido. 
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7 . ...:_ Communicar, em tempo, ao reitor, quando 
por qualquer motivo tiver de interromper o exercício 
por mais de dois dias. 

Art. 24. Cumpre ao preparador: 
1. - Ter sob sua guarda c responsabilidade o 

material technico e scientifico do laboratorio c gabine-
tes e cuidar da conservação dos ap parelhos, in stru-
mentos e exemplares, quer durante o anno lcctivo, 
quer no período das férias. 

2. - Ter catalogados e dispostos r:a melhor or-
dem e estado de asseio todos os objectos do labora torio, 
e bem assim os apparelhos e collecções dos gabinetes 
de physica, chimica c de historia natural. 

3. -- Executar o que relativamente ás demons· 
trações praticas nas aulas de physica, chimica e histe-
ria natural lhe fôr ordenado pelos respectivos profes-
sores. 

4. -- Prevenir opportunamente aos professores 
de physica, chimica c historia natural de tudo o que 
possa faltar para as demonstrações praticas. 

5. - 'l'razer sempre inventariado o material 
technico e scientifico que lhe esth·er confiado. 

G. - I~esponder pelos ohjectos que desapparccc· 
rem ou que por culpa sua se deteriorarem fóra das 
ex periencias, 

Art. 25. Sfto applicaveis aos mestres de artes 
graphica'l, musica e gymnastica as disposições dos 
artigos 21 lettras a e b e 23 c seus numeras. 

Art. 26. Os cathedraticos e os mestres de artes 
graphicas> rnusica c gymnastica serão substituídos por 
pessoas idoneas nomeadas pelo Secretario do Interior 
dentre as que forem contempladas na relação triennal 
organizada pelo Heitor e approvada pela Congregação. 

Paragrapho unico. Esses substitutos, em nume-
ro nunca superior ao das cadeiras, não adquirem pre-
ferencia alguma para promoçfto a cathcdraticos. 

Arl. 27. Occorrcu<lo \'aga 011 impedimento até 
trinta dias, e não se verificando o disp(isto uo artigo 
antecedente, o reitor poderá r.omcar pessoa idonea 
para exercer o lngar. 
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Art. 28. O pessoal docente tcr[t os vcttdmcntos 
com,tantc~; da tabe1la ann~xa. 

Art. 29. Ao substituto será abon<Hla a varte 
rlos vencimentos lp.te o substituido perder, c se lhe con-
tmá o exercício do primeiro ao ultimo dia etn 'lttC der 
aula, comprehcndidos os dias intcr:alado<>. 

Paragrapho unico. Os mcm bros <h Con grc6ação 
que, sem motivo justificado, deixarem de co:nparecer 
ás sessões ou se retirarem antes de terminados os tra-
balhos, perderão os vencimentos 1:<-1 clia, ainda 'ltiC te· 
nham dado as aulas a que s:-to ohrig;1dos. 

CAPl'l'ULO li 

llA. CONGREc<A<;Ão 

Art. 30. A Congregaç;-to se compõe de todos os 
cathcdraticof> c suhstitu tos em exercicio. 

Os ~estrcs d.e artes graphicas, <lc tnu~;ica c de 
g!mnasllca quando convidados comparcccrfto ás scs-
soes, votando em assumpto referente ás cadeiras que 
regerem. 

Ar_t. 31. A convocaçfto <los membros da Con-
greg·aça?, sempre. que for nccessaria, far-se á 1 or tdi· 
talnubltcado no Jornal oflicial com antcccüencia de 
24 :toras, pelo menos, salvo caso uc nprencia c suas 
dchlleraç.ões serfto tomadas com a IJrcsct~<ia de meta-
de c ma1s um dos seu•> mcmhros, si nfuJ se tratar da 
rc.f.orma do regimento tnteruoJ que exige 0 voto d.e 
dots ter~os, ou de sessões solemnes que se cffcctuarn 
com qualquer numero. 

Paragrapho tmico. Uuando, convonula tluas v e• 
%es-não se verificar numero legal, far·sc.ft terceira. con· 
vocação, deliberando-se então com qualquer numero. 

Art. ?2. A requerimento ele dois terços dos do· 
centes sera convocada a cont; reg·açf\0. 

Art. 33. Suas rcsoluçfJcs ~;crilo 
)1laioria absoluta de voto\> dos memlJro:; 

tomadas pot:-
prcbctltcs. lla-

vendo empate, terá o reitor o voto de qualidade, ex-
cepto no caso do pararrrapho unico do artigo seguinte. 

t> •• • 
Art. 34. Nas questões em que for parttcularmcn-

te intercss?-d.o algum professor, poderá o me::. mo ~o~a; 
parte nad1scussfto, sem, entretanto, votar nem ass1st1r a 
votacão. 

'Paragrapho unico. A votação neste caso será 
por escrutinio secreto c, si houver empate, prevalece-
rá a O?iniã.o mais favoravel ao interessado. 

Art. 35. O professor que assistir á sessão nfto 
dr: i xará de votar, salvo justo motivo, a j UÍ%0 da con-
gre~_;ação. 

Art. 3r,, 
são conferid.as 
gaçào: 

Entre oatra.s attribuiçõe~; que lhe 
neste regulamento, compete á. Congre-

a) discutir e adopt~r os mcthodos, modos e fór. 
rnas d.e ensino que lhe parecerem mais convenientes; 

ú) aüoptar no principio de cada anno lectivo 
os livros e compendias que julgar mais apropriados ao 
ensino de cada uma das disciplinas ; 

c) prestar ao reitor todo o auxilio na manu-
tençfto da disciplina, suggerindo as providencias que 
convenha sejam tomada~ nos casos de altcraç~w da 
ordem; 

d) cmiltir parecer sobre os assumptos e casos 
a cujo respeito fôr consultada pelo reitor on pelo go-
verno do Estado; 

c) approvar trinta dias antes da abertura das 
aulas os pwgrammas elaborados peles professores; 

f) eleger, por voto uninominal, as comnüs~ôcs 
examinadoras dos concursos, e apí:rovar as indicações 
de examinad.orcs dos alumnos feitas pelo reitor ; 

g) assistir ás provas oracs dos concursos, exami· 
nar as provas escriptas c votar na classificação dos 
candidatos pelo modo indicado tll' ltegulamento; 

. !t) yropor ao Secretario do In tcrior augmento, 
dtminmç;-w ou suppressf10 de taxas; 

i) org·anbmr o curso em t>ecçõcs, observando a 
connexão das materias c nfto pcrmittindo secção de 
mab de trcs cadeiras; 
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Art. 37. O secrcLrio da Congre<ração será o 
mesmo do Gymnasio, e em sua falta ser;irú o seu sub-
stituto ou o professor que o reitor desicrnar ao abrir a 
sessão. "' 

Art. 38. ü Reg·imento interno dctcrrtJ.inar[t o 
numero de sessões ordinari~s da Congregação, a ordem 
dos tyabal~os, ~odo ~e dtscussão e quaesquer outras 
provtdenctas nao prevtstas neste re<rt.tlamento. 

b 

CAPI'l'U LO lll 

DOS CONCUR!~OS 

Art. 39. Logo que va<rue um lo<r-:r de profes· 
sor cathcdratico, o .reitor ma~~í.ará. pnbli;,<r edital com o 
pn:zo _de cento e vmte dias, declar;wüo abertas a'> in-
scnpçoc~ para o concurso, bem como as conlHções 
para se mscrevcrcm os ca1Hliuatos. 

, O pra11o será contauo <h data üo edital c termi-
n.ara uo primeiro 11ia útil, si 0 ulti.mo uo termo fôr fe· 
nado. 

E f'. 
• 11~ en~s, c?nservar-se·à aberta a inscripção até 

o pnn;elto dta uttl l~uc se seguir ao termo. 
. . I a.ra~rapho umco. Findo o prazo marcado para 
:t mscnpçao, nenhum candiuato mais será admittido a 
mscrever-se, sejam quaes [orem os motivos alle-
gados. 

Art.. 40. A inscripçiin ser{t r~qnerid:t ao reitnr 
pelo ~and1dato ou seu yrocurador, acompanllando o r e· 
q~ertmcn.to folha cornua e prova uc ~;er ddauão hrasi· 
lctro, mato r d~ 21 annos, v<tccinauu, e de c<tpacidadc 
moral c phystca par~t exercer 0 logar. 

Paragraph.o utnco. Com o~ documento~; cuumc· 
rados neste a;ttgo, o can<lidato aprcscntarit cinc,)ent<.L 
exemplares, tmprcs:}OS em folhetCJs, de tra1 1alho ~et\ 
sobre a matcria em concurw. 

Art. '11. Si ncnhnm c;tntli<lall) ·;:~ htnl\'er irh,~li· 
pto no pra·,;o marcaüo, uunlLnJ. o ll_.i\.(Jl :ulll\.\\lc:Í<tr 
de novo o concurso. 
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Arl. 42. Haverá para as inscripçõcs livro apro-
priado, em que o secretario lavrará para cada concurso 
ltrll lermo de abertura c outro de encerramento, os 
<l'.tacs scr;to assignados pelo reitor c pelo üscal do Con-
';dho Superior do Ensino, si estiver presente. 

Art. 43. Decorrido o praílo para a inscrip-:ão do~; 
candidatos, o reitor convocará a Congregação para 
elc•rer dentre os seus membros, <tuatro examinadores, 

b ' • reconhecidamente habilitados na matcm.t do exame, 
ou, na falta destes, pessoas que possat:t ser convi· 
dadas. 

Art. 44. Escolhida a commissão examinadora, 
o reitor mandarú publicar o edital, com anteccl\C~c~a 
de 8 dias, inüicanuo dia c hora para o l.tllClO 
do concurso, que será publico c reali~ado_ em sala do 
(:ymnasio <tuc comporte grande amlttono. , 

Art. 45. O concurso para professor, alem do tra-
balho mencionado no paragraplw unico do art. 40, 
comprehendcrá : 

a) arguição do candiuato pela banca examinadora, 
~;oh a Frcsidencia do H.eitor, para verificar a autlleu-
ticidade ou paternidade do trab~lho apresentad~, 
podendo cada um dos examinadores mtcrrogar o candt-
da to durante meia ltora, no maximo ; 

b) prova pratica das materias ennumcradas no 
art. 46. 

c) prclccção, durante quarenta minutos, sobre um 
dos pontos da materia tirado a sorte 24 horas antes 
c collocados na urna em presença dos candidatos, que 
verificarão si o programma foi incluído na integra. 

Art. 46. Haverá prova pratica de physica, chi-
mica, historia natural, desenho, musica e gymnastica, 
podendo a destas duas ultimas ser dispensada a juizo 
da commissão examinadora. 

Art. 47. Para prova pratica, a commissão exa-
minadora organizad, pelo menos, 20 pontos c os sub-
metterá [t. approvaçilo do reitor, antes de iniciado o 
exame. 

D. M.-'J 
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§ 1. 0 No acto da prova pratica poderfto os can-
didatos usar de livros, instrumentos e apparelhos seus, 
ou que lhes forem fornecidos na O':_casifw. , 

§ 2 . " Em caso algum poderao ser os pontos pr~
viamente revelados aos candidatos, sol> pena de null1-
dade do concurso. 

§ 3. o Os pontos serfw tirados á sorte pelos can-
didatos, excluido o que já tiver sahido para alg·uma 
prova anterior. 

§ 4." A prova pratica durará, quando muito, tres 
horas. 

§ 5." Emquanto estiver fazendo a prova pratica, 
niw poderá o candidato communicar-se com pessoas ex-
tranhas á Congregação. 

Ar.t. 48. Occorrendo motivo de força maior, 
poderá o reitor transferir a exhil>ição de qualquer 
prova, comtanto que a transferencia não e;.;:ceda de 
vinte dias. 

Art. 49. Qualquer que seja o motivo allegado, 
ficará excluido do concurso o candidato que nfto com-
parecer a uma prova depois de sorteado o ponto, ou 
que se retirar antes de concluil-a. 

Art. 50. 'rerminada a ultima prova, a Congreg·a-
ção julgará os candidatos, declarando-os habilitados, 
ou nfta, e clas':lificando-os na ordem em que merecerem. 

.A votação para o julgamento far-se-á pelo modo 
prevtsto no Regimento Interno. 

Art,. 51. Fim~o o julgamento, lavrará ? 
secret<~no uma acta mtuuciosa do concurso, a qual sera 
suhscnpta por elle e assignada pela commissfto exami-
nadora e pelo fiscal do Conselho do Ensino Superior. 

Paragrapho unico. A actu mencionará : 
a) os nomes dos C<tndidatm; inscriptos, dias em 

que se cffectuaram as provas e os pontos sorteados ; 
b) o resultado do julgamento de cada prova e a 

classificação dos candidatos; 
c) quaesquer factos, dignos de nota, occorridos 

durante o concurso. 
Art. 52. Assignada a acta, o reitor enviará ao 

Secretario do Interior os papeis do concurso e os do 
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d deliberação da Con-
recurso que for iittentallO a 
gregaçfta. . 0 Secretario llO Interior 

Paragrapho umco · t - razo não excedente . d 0 recorreu c P pudera conce er . a . d umentar 0 recuno. 
de 20 dias, para mstrntr c oc , , será proferida de-

A t ~.., Ti'so-otado o prazo, r . 0,~. ~ o • 
Cl~ao definitiva a resp~tto · d . concursos successi· 

5 S. d 'p01S de OlS Art. 4. 1 e . deira não tiver appare-. ento de uma ca d vos para provnn 1 t'ver sido approva o, po-
c ido candidato, ou nen mm , 1 eo-cl-·t effectivamen te, 

, o1ne·tr parLt r "' ' 1 . dera o governo n ' ~ d or·tl {lue tenha ecclO· 
d t · idonetda e rn ' ' · 

P essoa e no ona 't , rnaterÍ'l respectlva, 
l Cido provet o ,t L nado com recon te d , 1 merecimento sobre a 

ou publicado trabalho e rea 

mesma. ~ ~ Ficam dispensados de apresentar tra· 
Art. ~~. .1 • d· t s ao segundo concurso , , . · tos os canu1 ,t o, . . 

halhos cscnp . . b'l't· dos no pnrne1ro. 
fp.te tenham stdo lt,t 1 1 ,t d. d· tos :t v·t<ra ti-
- , ~ 6 o. substitutos, can 1 a ' '"' ' . Art. ~ . s . :- , que se refere a lettr.t . d . da ar<nnçao Ll · caul dtspensa os ' o 

a do art. 45. d ·'o concurso, pelo 
A t ~7 Será dispensa o u . pelo 

r · ~ · d Congregação confirmado . 
voto de dois terços . a auctor de obra verdadeira· 
~'ccretario do lntenor, o , d ·' . de uma ,-, b assumpto a ca.uetra . mente notavcl so re o 
secção. 

'l'itnlo IV 

Dos trabalhos lcctivos. Dos exames 

cAPrrur--~o r 

DO CURSO g ~Ull DlVIS:Í.O 

As ma terias que constitue.m o. cur~o 
Art. 58. f latun, mgle.r., ,,. rnnasial são : port uguez' rancez' 

oYll :- ar'ttlttnetica algebra elementar' geometna, a emdo, L' 

( 
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geographia, chorographia do Brasil e clemctl-to~ de 
~os~o~raphia,, his~oria universal e do Brasil, rhysica 
c chtmtca c htstona natural. 

Art. 59. A distribuição das ma terias ser{t : 
e ch~r·oo aunho' -lpoBrtug;tlez, fraucez, latim, geographia 

grap ta to ras1 ; 
. 2 • 0, a nu. o - porttt!!ttez, fr·,tnc'"', 1 . 'tb 

h ~ .,_,,, ahm, arl tncti-ca c 1stona do Brasil ; 
3." anuo - porttvruez fnn , . gc;)metria i o ' ' ccr., labm, algebra e 

4. o anuo - porht•:r-uez . 1 
mcntos de cosmoo-ra l~i ,' ~ng ~z ou allemão, ele-

S o !:> P a e htstona universal· . . anno - tn•rlez 0 . 11 "" . • . , . 
phystca c chimica ~ 1 i 'tu ~t cmao, lnstona um versa!, 

i-: 1'' I-I , t s ona natural, ;--; · avera no 5" a . psycholocria e lo · . 1 . · ~no um curso facultativo uc 
tla exi>osi'c-:ro dasgtdco.t,t l:stona da philosophia, l'or meio 

')'<' u nu·ts d· · · losophicas. '· as pn n c1 pal:s escol:t~; p h i-

§ 2." W obrigatorh f . . . _ 
gynltlastica e d 1 ' a retlll<:!th.:.~ ac; hç••,:, llc e seu 10 nos tlU. t . . Art 60 o . 1 •L ro pnmenos annos 
d . . ·' umno poder: 11 • o do inglez e 0 do . 11 , ,.. ·~ \"SC0 tl:r en trc o c:;tu-
nizado de modo qu '1 cmao, porem o hol'ario será oro·a-
uma e outn lt'n"'•·tae, tlbtterentlo, possa e1le aprender 
f . • o • • em Ot"t t enr. ' ' pres ·c exame da que prc-

Art. 61. O estudo d r . 
será. exclusivamente t' e tuguas vtvas e}(.trangeiras ' pra tco de m d se torne capaz de hlar 1 ' o o que o estt1dante 
lemão, sem vacilla~ n e er em francez, inglcz ou al-
diccionario. ' em recorrer frequentemente ao 

Art. 6:!. • Os candidatos . 
ou odontologia requererão . ·tO ;stud? de pharmacia 
:>crá concedida, para estudar .w_ rettor hcença, que lhes 
cez,, gcographia, arithmetica so~en.te port~gt~ez, fran-
tor~a natural, prestando exa~ep /este~ c chumca c his-
tenas no maximo, como os eshtd· qt, atro,.. dessas. ma· 
dos. au es nao matncula-

., Art. !13. O ensino de latitn ser.:t 1 1 ministrado de orma que o a umno no ultimo anuo possa traduzir 
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qualquer trecho das orações de Cícero ou das obras de 
Virgílio. 

Art. 64. Haverá em cada externato duas cadei-
ras de portugue?., duas de france:r,, uma de ingle?., ·uma 
de allcmão, uma de latim, duas de mathematica ele-
mentar, comprehendendo uma de arithmetica e algebra 
e outra de geometria, uma de geographia, chorogra-
phia do Brasil e elementos de cosmographia, uma de 
physica e chimica, uma de historia natural, uma de his-
toria do Brasil e historia universal, uma de artes gra-
phicas, uma de gymnastica, uma de musica, e as fa-
cultativas de psychologia e logica e historia da phi-
losophia. 

Art. (>5. O estudo das disciplinas do curso far-
sc-{t por programmas elaborados pelos respectivos pro-
fe~;~;ores c submettidos á Congregaçfto trinta dias an-
t<.~s da ahertura das aulas. 

Paragrapho unico. Os programmas devem ser im· 
prc~;sos, designar as licções por meio de summario, 
o bedeccr, em sua organização, ao que houver a rcspei· 
to no sollegio Pedro II; attcnder ao numero de 80 li-
cçíies, pelo menos, de cada disciplina; á gradação e uni-
dade do ensino nas diversas classes e á depeudencia 
da~; ma terias entre si. 

Art. (,(,, Os cursos nfw serão interrompidos pelo 
processo de exames e concursos durante o anuo. 

CAPrruLO li 

Art. (>7. A matricula se realizará de 16 a 31 de 
março de cada anuo, preccuendo edital publicado no 
jornal official do I•~stado, c, sob pretexto algum, será 
permittida depois daquc1lc prar.o. 

Art. 68. Para a matricula, que vigorará por 
um anuo, devem os interessados, seus paes ou tutores, 
apresentar requerimento acompanhado de documen-
tos, ~cllados com estampilha cstadoal, provnndo : 
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a) contar o candidato mais de 11 unnos de edade· 
' b) ter pago as taxas de exame de admissii.o, matri-

cula c frcqucncia; 
c) achar-se habilitado a emprehender 0 estudo das 

materias do curso gyrnnasial. 
A prova deste requisito consistirá em exame ele-

ment.ar de ~ingua. vernacula, rudimentos de historiado 
Brmn.l, anthmehca, geometria pratica e o·eo<rraphia 
phystca. t> t> 

Art. 69. Deferido o requerimento, o Secretario 
inscreverá o nome d~ matriculando no livro com pe-
1~?te2 com a declar~çao ,de sua edade' naturalidade, 
1 mçao, e,, em segltlda a ultima inscripção, lavrará. e 

subscrevera o termo de encerramento, que será visado 
pelo fiscal do Conselho Superior do gnsi no si presen-te ao acto. ' 

Art. 70. , A matricula no 2." anuo e nos subse-
quentes ~evcra ser requerida, juntando-se certidão de 
approvaçao no anuo anterior c 0 hlão d t 
·'- " t· , d, 'd· . . · ' o pagamen o u<t~ axa~ evt <ts, Sl se tratar de alumno do externato. 

O alumno extranho ·tos doctlmc lt l' • 
1 • , . , ' t os re crH os JUntara guta de transferencl· ·t vt's·td 1 f' I l , , . , . ' a pe o tsca ( o Conselho Supenor de ensino. 

. A~t. 71. , O numero de alumuos de cada extcr-
n,tto nao podcra exceder de 400. 

CAPI'l'ULO III 

D O A N N O r, I~ C '1' I V O 

A~t. ?2. O a nno lecti v o começará a 1. o de a hril 
e t?rnu na r a a 15 lle novembro, ahraugendo cada ma-
te na do curso, no minilllo, 80 licç<ies. 

ParagTapho uuico. A dat.,. fixada para inicio dos 
cxallles, bet~l como a da abertura das aulas, só 11ledi-
ante auctonzação. do Secretario do Interior, e em vir-
tude de reconhecida n<:cessidade, poderá ser transf1~rida, 
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Art 73. Os alurnnos não terão por dia mais de 
3 aulas de linguas ou sciencias, exceptuando-se deste 
numero os trabalhos puramente praticos. 

§ 1. · As aulàS funccionarão d<~s 11 ás 16 . 1/2 
hora5, de accordo com o horario orgamzado pelo reltor, 
attendendo á conveniencia do ensino e durará cada uma 
sessenta minutos, destinando-se 15 para entrada e 
chamada de alum'nos e 45 p:tra licção, prova escripta 
e trabalho pratico. . . . 

§ 2. · Os trabalhos praticas de phys1ca e cl11m1ca 
serão executados das 15 1/2 ás 16 1/2 horas, sob a 
direcçfto do preparador, quanJo determinados pelo ca-
thedratico das referidas disciplinas. 

CAPFl'ULO IV 

DO Hl\GI:MHN DAS AUT,AS 

Art. 74. A frequencb será obrigaioria, cun:-
prindo aos alumnos asdstir ás aulas, respon~er as 11-
ções ou arguições c executar as provas. escnpta.> ou 
trabalhog praticos <Jtle lhes forem prcscnptos. 
. Art. 75. Haverá para cada aul::t UnJa caderneta 
em que o professor respectivo registrar{~ com to~l<: a 
clarc7.a e regularidade: o dia do mez, obJecto da llçao, 
prova escripta ou trabalho pratico, as faltas dos alu-
mnos. 

Par<tgrapho unico. A falta de registro na cader-
neta ou registro incompleto indicará hav:r o profe~sor 
deixado de dar aula, ainda qne tenha asstgnado o hvro 
de ponto diario. . 

Art. 7(,. Além do prcscripto no artigo prec~
dcntc, o professor r<:gistrarú as notas de lições,. argut-
ção, prova escripta, trabalho pratico e procedimento 
de cada alumno. . 

Art. 77. A caderneta será escriptttrada co11forme 
o modeb <JUe fôr adoptado, e conterá em colurnnas 
distinctas os nomes de toüos os aluamos da aula, prccc-
llido~o; do~> respectivos uumcros de matricula. 
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* l.0 

No rcgist!o das faltas c notas dos alutnnos 
serão os mesmos indtcados na caderneta peloS respe-
ctivos numeras de matricula. 

§ 2.
0 

Ao começar a aula, o professor fará cha-mad~ nominal de todos os alumnos pela list<J. da ca-
derneta, marcando falta aos que não tiverem compare-
cido. . . 

Art. 78. No caso do registro de que tr~ta o arti-
go 75, o merecimento das lições, arguições, trabalhos 
praticas e proce~imcnto será julgado por graus ex-
pressos em algansmos, na fórma do art. 82. 

Paragrapho. O procedimento do alumr10 si não 
estiver registrado presumir-se-á bom. 

Art. 79. Haverá duas épocm; de exame, come-
çando a primeira no dia 1." de de%cmbro e a scg·uuda 
a l.'' ~e março,. anuunciando-se a respectiva inscripçfto 
P;>r edital pubhcado no iornal official com antcceden-cta de quinze dias. · ' 

. Paragrapho unico. Em caso de grande affluen-
cta de candit

1
atos, mediante proposta do reitor, a Con-

gregação poderá permittir que os exames da 1.:• época 
começem a 20 de novembro. 

. Não pod:m ser insctiptos como altttunos (ln C ym-
nastQ os que hvercm quarenta faltas em qttal(tucr uas cadeiras do curso. 

Art. 80. Para que os trahalhos de exame fina-
lizem no prazo legal, podcrito ser examinadas duas 
turmas de altnnnos por dia, cabendo ao reitor lixar o 
numero de c<tndidatos de cada ttma c constitttir novas 
mesas, si a já constituída nisso convier. 

Art. 8l.Nos exames de passagem havl;:Já uma st•-
ccinta arguição oral sobre a matcria leccionada, e nos 
íinaes, cscripta, pratica e oral. 
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Art. 82. 'l'odos os examinadores votarão para, se 
apurar a nota de cada cadeira, jul~ando. P_?r graos 
expressos em algarismo desde o ate If• tndtcan~o o 
nota md, de Iac5 sojjrivel, de 6 a 9. bo:l, I?• optzma. 

Paragrapho unico, O numero, mdt~ahvo da nota 
merecida será lançado por extenso a m~rgem da pro-
va escripta, nos exames finaes, e em ltsta formada e 
assio-nada pelo julgador, nos exames de passagem. 

o Art. 83. Dando-se, no julgamer:to de uma ~ro
va, di vergcncias de notas, prevalecera a q~e . h ver 
maioria de votos. Não tendo nenhuma ma10na de 
votos, prevalecerá a média resultante da somtna 
de todas dividida por trcs. . 

Art. 84. Nos exames finaes, Julgada a prova es-
cripta c a oral c dividida p~r dois a somma das notas 
das duas, será approvado stmplesmentc. o examman-
do que o0tiver de média pelo menosdozs; ple~a~ent_:, 
0 que obtiver de mét~i~ pelo menos quatro; e dtstmcçao 
0 que obtiver de mcd1~ pe~o. menos sete. 

Art. 85. Ficará mhabtlttado para a prova oral 
o examinando que obtiver ::ero na prova cscr~pta ou que 
fôr surprehendido em flagra';lte de cop1a fraudu-
lenta de impresso ou manuscnpto. _ . 

Art. 86. Os exames de passagem ser~o JUlga-
dos pela fórma estabelecida no art. 84, constderando-
se unicamente a nota da prova oral. 

Art. 87. Quer nos exames de pas,s~ges;n, _que; 
nos finaes, o numero da nota ou da med1a mdtcara 
o gráo de approvação. 

Art. 88. Será reprovado o examinando que ohti-
vcr .r;ero na prova oral de exam~ final, o.u que ne:'ic 
ou em exame de passagem obhver med1a ou nota m-
ferior a dois. 

Art. 89. O julgamento dos exames de admis-
sfto será feito conforme o disposto no art. 84, d~
dtt?.indo-se a média da somma das notas dadas as 
diversas provas, de conformidade com o art. 82. 

Art. 90. Dos exames de passagem, finacs e de 
admissão lavrará o secretario uma acta subscripta p~r 
elle e assignada pelos membros da con11nissão examt-

., 
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nadora e pelo fiscal do Conselho Superior, si presente 
ao acto. . 

Art. 91. Na 1~ época as commissões examltl~
doras tomarão para base do seu julgamento as me-
dias annuae3 dos candidatos, verificadas pelos profes· 
sores, em provas no correr do anno e nas aulas pra-ticas. 

Art. 92. As médias annuaes não influem no jul-
gamento do preparo dos candidatos a exame na se· gunda época. 

Art. 93. As c.ommissões examinadoras serão 
constituídas pelos catb.cdraticos c substitutos de cada 
um .dos externa,tos, e no impedimento ou falta dess?s, 
o rcttor nomeara o profess1·r de notoria cornpetenct:!., extranho ao corpo docente. 

Art. 94. Nenhum dos membros da comtnissã.o 
examinadora poderá recusar 0 encar<ro sob pretexto - . ,., ' algum) a nao ser tncommodo de saúde, provado com attestado medico. 

Art. 95. O profes~wr da disciplina sobre qtte 
versar o exame será examinador nato e com um pre-

• l ' • sl~<ente e outro cathedratico constituirá a comuns· - ' sao. 

Art. 96. O presidente ~a comrmssao cxaminadc-
ra enunciará tambern juizo sobre 0 merecimento de cada uma das provas. 

. Art. 9'7. Para prestar exame na 1'; época, o can · dtdato provará: 

a) cumprimento das disposições re<rulamcntares 1 t . , b re a was a frequencia; 
b) pagamento da taxa do exame. 
Art. 98. Para prestar exame na 3~ cpocha o <dtttnno deverá provar. 

a) não haver presb!do exame na !'; epocha no 
(iymnasio, Collegio Pedro li ou equiparados; 

b) haver pag-o a taxa de exame. 
Art. 

1

)9. A prova c~cripta de ling·naB vivas con~ 
Rtará de traduc~fto de obra littcraria, classica c difti~ 
cil, de prefercncia em verso, permittido o auxilio 
(lo liccionario. A prova oral constará de leitura c 
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traducção, sem auxilio de diccionario, de um liv.ro de 
excellente prosador, bern corno de palestra, na hngua 
extr<Jn<reira, entre o examinador c, o al.umno. 

P~ragrapho unico. Não P?dera servu para o .cx::~me 
livro traduzido em aula ou stmplesmente mencwnado 
nos prograrnmas approvados pela Congregaçã_?, ~u que 
haja sido traduzido no todo ou em parte uur<tntc o 
a·'lno lectivo. . , b 

Art. 100. A prova escripta de lattrn versa~a ~o re 
o bras de bom poeta classico e a oral sobre as prmctpaes 
orações de Cícero. . . _ 

Parao-rapho unico. Em exames de lahrn servtrao os 
li ·.rros tradm:idos em aula e men~cionados ?o pror,:ra.rn-
ma approvado pela ~o:tgrqraçao, e sera pernnttldo 
sernpre o auxilio do dtccwnano. . . 

Art. 101. A prova escript~ de geograplua versa-
rá exclusivamente sobre o Brastl. . . 

Art. 102. No exame oral se concederão vmtc mt-
nntos ao candidato para pensar sobre o ponto a des-
envolver ou trecho a tradmdr. . _ ... 

Art. 103. Os exames se realtzarao no edthcto do c; v mnasio. 
" Art. 104, A nota obtida em exame de J.esenho 

visa apenas estimular os estudantes : . não i~flúe para 
a passagem do alumno para . o. anuo tmmcdtato ; bas-
ta-lhe, para a promoção, exlubtr at~estado de frequen-
cia, subscripto pelo professor, na forma e sob as con-
dições prescriptas por este regulamento. 

Art. 1U5. A taxa de exame paga po,r altu.nfinos 
extnnhos ao Extermtto de~tina-sc m.etadc a grah tca-
ção dos examinadores mctbante rate1o. 

Art. lOrí. Os alumnos do Gymnasio não pouet.n 
prestar exames, de ttrn<t só vez, das materias de mats 
de um anuo escolar. 

§ 1." Os estudantes não matriculados ~fio cx;uui-
nados em de:.~embro, conjunclamcnte cotn OB altuntH~é', 
nito estando obrig·adc;s ás séries lle matc~ias, p~rém.na:> 
se podendo inscrever para cxan~c de mats de 01to dtsct· 
plinas em 1916, rtctn para mat<; de quatro nos amws posteriores • 
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§ 2. o Em exame de linguas estudadas e?l v::--
rios annos os candidatos extranhos ao GymuaslO sao 
chamados com os alumnos do ultimo anuo. 

Art. 107. A segunda época servirá. aperta~ para 
os almnnos, quando por força maior se não ttverem 
apresentado a ex~\me na primeira, ou houverem sid~ 
reprovados ou detxados de ser examinados ettl uma so 
materia. ' 

Art. 108. O docente que leccionar particular· 
mente ou em estabelecimentos particulares materia 
identica a que officialmente ensina no Gymnasio não 
fará patte da commissf\0 examinadora . 

Paragrapho unico. A exclusão se extenue ao caso 
em que seja ,o curso particular dirigido por parente do 
professor ate o segundo grau civil. 

Art. 109. O reitor do Gymnasio excluirá das com-
missões exami?adoras o professor que revela~ especial 
condescendencta para com alumnos de instttutos ou 
cursos particulares. 

Art. 110. ~~ara as provas escriptas serão chama· 
dos tantos examtna~dos quantos permittir a capacidade 
da sala e a convemencia da fiscalhação. 
. Art. 111. A prova escripta será feita a portas 
fechadas no prazo maximo de tres horas, sem auxilio 
d: aponta~e?-tos particulares ou de quaesqucr livros 
nao permttttdos pela commissão examinadora e em 
papel rubt.:icado préviamcute por esta e pelo ftscal do 
Conselho Superior do Ensino. 

.Art. 112. Terminadas e julgadas todas as provas 
c~cnptas dos exames de qualquer dos cursos, começa· 
rao a.s provas orae~, para as quaes serão chamados, 
por. dta, dez exammandos, no maximo. 

~ 1.0 A prova oral será publica e durará vinte 
minutos para cada examinando· 

R ' :-~ 2.0 A chamada para qualquer das especies de 
provas ser{l feita pela ordem da lista respectiva: 

§ 3.0 O examinando que por motivo justificado 
perante a comniissão examinadora deixar de accudir á 
primeira chamada, terá direito a uma segunda, sinão 
tiverem sido ainda encerrados os exames da disciplina 

de que ~c tratar tanto na primeira como U<L seg-unda 
época. 

Art. 113. Para a prov<t, escripta ou oral, de lin-
guas, organizará a commissfw examinadora, na hora 
do exame uma lista de <.lez p::>ntos; para a das de-, · · r t 1 mais disciplinas, a commissiio orgamzara uma 1,; ate 
pontos nunca inferior a 20. 

Art. 114. Cada examinando tirar[\ por sorte o 
ponto em que deverá ser arguido. 

CAPI'l'ULO VI 

DO DIPJ,O:I!A 

Art. 115. Ao alunmo 11ue fvr approvado cu1 
exame final de todas as disciplinas que constituem os 
cinco annos do curso gymnasial, será confe;ido pelo 
reitor, de accordo com o modelo annexo, o dtploma de 
conclusfto do predito curso. 

Art. lU.. O diploma conter[t no verso as notas 
e gráus de approvaçã~ que o diplomado houver obtido 
em todos os exames fmaes, e, antes de ser entregue, 
será assignado pelo reitor fiscal do .consell~o Superi.or do 
J•:nsino e registrado pelo secretano em hvro desbnado 
a tal fim. 

Art. 117. Ao alumno approvado em exame final 
de qualquer das disciplinas do curso será. ~oncedid~ cer-
tificado de approvaçfw assignado pelo reltor e vtsado 
pelo fiscal do Conselho Superior do Ensino. 

'l'itulo V 

Das disposições disciplinares 

CAPITULO I 

DAS I,lCENÇAS, FAT/l'AS T•: FERI,\DOS 

Art. 118. Para a co11cessão de licença, abono 
c justificaçiio de faltas do pessoal docente e adrni-

/ 

! 
j ,, 
I 



" ;, 

-144-

nistrativo, serão observadas as disposições dos ~rts · 
38 c seguintes üo capitulo VI secção I c 43 c segutntcs 
da secção 2... do mesmo capitulo do decreto n. 
4.492,de 30 demarço <lel909,comas seguintes al-
terações: 

a) Si a licença terminar no decurso de f~rias, 
o cxercicio do licenciado começará a correr do (.ha se-
guinte, cessando o cxercicio de seu substituto. 

. b). N~o poderá obter licença alguma o funcci?· 
nano mtenno, c o que não tiver entrado elll exerct-
cio do cargo para que houver sido nomeado. 

c) . A renun7ia da licença não poderá ser feita 
no penodo de fenas, nem oito dias antes do começo das mesmas. 

Art. 119. Para a verificação das faltas dadas 
durante o rnez pelos professores e auxiliare::; do ensi-
no c da administração, serão uns c outros obrigados 
a assignar o livro de ponto diario. 

§ 1 •; Haverá um livro de ponto para os professo-
res, e outros para os auxiliares do ensino e da adminis-tração. 

§ 2~ Osprofcssores que derem aulas de manhã 
e de tarde, as~ignarão o ponto duas ve:.:es. 

, § 3? . Será notada falta ao professor que não 
der n? dta todas as aulas que lhe forem warca.das no 
horano, ou que não preencher o tempo <ht licção, ot} 
que durante a aula se occupar de assumpto extrauho a mesma. 

§ 4'; Os auxiliares administrativos assignarão o 
ponto, qttando entrarem e sahirem, nas horas regula-mentares. 

, Art. 120 .. A'vista.dos livros do ponto, organi· 
:.:ara o secretano, no ulttmo dia util de cada mez, a fo-
lha do pagamento dos vencimentos dos professores e 
mais funccionarios, com indicaçfto dos dias em que ti· 
verem faltado. 

O professor que tiver deixado de cum· 
prir disposição regulamenta r, sobre escripturaçrw 
da caderneta de aula, receberá vencimentos me-
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diante attestado do reitor, depois de cumprida a pres-
cripção referida. 

Art. 121. Na folha de pagamento attestará o 
secretario o exercicio do reitor durante o mez. 

Art. 122. Ofuncciouario que dér trinta faltas 
em um mez ou trinta consecutivas de um mez para 
outro, não será admittido a justificar as que excederem 
<lesse numero, cumprindo-lhe em tal caso pedir licença . 

Paragrapho unico. As faltas consecutivas serrw 
contadas sem exclusão dos dias feriados intercalados. 

Art. 123. O professor substituto que não dér 
as aulas do substitui•lo, perderá os vencimentos da 
substituição, ainda que a falta seja abonada oujus-
tificada. 

Pararrrapho unico. A disposição deste artigo é ex-o • . 
tensiva ao professor intenno e ao subshtuto extranho ao 
corpo doccute, e bem assim a qualquer funccionario in-
terino ou substituto que faltar aos deveres re-
spectivos. 

Art. 124. O professor que faltar ás sessões da 
congregação ou a qualquer acto decorrente de suas 
attribuições, ou que recusar commissão ou encargo 
a que estiver obrigado perderá, no primeiro caso, os 
vencimentos do dia,e no segundo, os de tantos dias, 
quantos durar a com missão ou encargo, que será en-
tão incumbido a uutro. 

Art. 125 Além das ferias, contadas do periodo 
em que se concluir o trabalho lec.tivo até a rc~bertura 
do anno escobr em I. 0 de a!Jnl, serão fenados os 
dominrros, dias de festa nacioual e do Estado, os dias 

>::> • • d s tl.e Carnaval c os tres ultnnos dtas a emana Santa, 

CAPI'l'U LO II 

DAS PENAS Imi,A'l'IVAS AO CORPO DOCl\N'l'JiJ H AO Pl\SSOAL 
AD!IliNIS'l'RA'l'IVO E DO l'ROCI\SSO DAS RESl'I~C'l'IVAS IM-
POSIÇÕES. 

Art. 126. O pessoal docente c administrati-
vo fica sujeito ás penas constituídas pela simples 
advertencia, suspcnsfto c perda do exercício do cargo. 
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Art. 127. Incorrerão em culpa e ficarão sujeitos 
áquellas penalidades os membros do magistcrio : 

a) que não apresentarem os seus prog-ratnmas cal 
tempo opportuno ou delles nem duas terças partes 
ensinarem durante o anuo lectivo ; 

b) que faltarem ás sessões da Congreg<tçfw sem 
motivo justificado; 

c) que deixarem de comparecer, para dcscmpcn.\to 
de seus deveres, por espaço de oito dias, selll Jllsttfi-
cação; 

d). que faltarem. com respeito ao reitor, á;> dema~s 
auctondadcs do ensmo, aos seus colle•ras e a propna 
dig·nidade do corpo docente; o 

e) .cp.te se au.sentarcm das funcçõcs de seu cargo 
por mats oe 30 cllas fora dos casos permittidos em let. 

Paragraph~ unico. Os docentes que incor;~_rem 
nas culpas defimdas nas lettras a b e c ficarão SUJeltos, 
além de descontos em folha de pa!ramento á aü vertencia 

1. d . o l f app tca a pelo rettor; os que incorrerem na lettra d so • 
frerão a pena de suspensão, de oito a 30 dias, imposta 
pela Congregação; c os que incorrerem na culpa da let· 
tra e perderão o cargo, o que será verificado e de-
clarado pelo Conselho Superior de Instrucção Publica 
do Estado. 

Art. 128. A pena de demissão será imposta ao 
professor: 

a) que tiver sido suspenso tres ve1.es; 
b) que fomentar immoralidade entre os alumnos; 
c). que se entregar a vicio que o incapacite mo· 

ral ou mtellectualmente para o magisterio; . 
d) que abandonar o exercido do cargo por mats 

de trinta dias; 
e) que estiver no caso previsto no art. 118 da 

Constituição do Estado. 
Paragrapho unico. Será imposta pelo reitor a pc-

na de admoestação; pelo secretario do Interior, a de re-
prehensão, ~;uspensfto ou multa; pelo Pre~üden te do 
Estado, a de demissão; 

Art. 129. As penas de multa, suspensfto c tlemis· 
são serào impostas mediante audiencia üo Conselho 
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Superior do Estado, perante o qual será instaurado o 
competente processo disciplinar. 

Paragrapho unico. Em caso de falta ou crime que 
offcnda a moral, suspenderá o reitor immediatamente 
o professor, e levará o facto ao conhecimenlo do Se-
cretario uo Interior, que o submetterá ao exame do 
Conselho Superior do Estado, observado o processo 
estabelecido neste regulamento. 

Art. 130. O reitor e os auxiliares do ensino e 
da administração ficarão sujeitos ás mesmas penas es-
tabelecidas no art. 131 deste regulamento, as quaes 
lhes serão impostas independente de audiencia do Con-
selho Superior do Es~ado. 

Paragrapho unico. A multa, quando imposta ao 
reitor, será duplicada. 

Art. 131. Os funccionarios de que trata o artigo 
antecedente incorrerão na p~na: 

a) de arlmocstaçftO, quando nfLO cumprir~m os 
deveres üe seus respectivos carg·os, ou cnmpril-os com 
negligencia, ou quando derem habitm~lmente por me?. 
mais de trcs faltas não justificadas; 

b) de reprehensão, quando reincidirem em faltas 
pelas quaes já tiverem sido admoestados, ou infringi-
em qualquer disposição deste regulan:ento ou do regi-
mento interno; 

c) de multa, quando reincidirem em faltas pelas 
quaes já tiverem sido reprchendidos ; 

d) de suspcnsftO, quando reincidirem em faltas 
pelas quaes já tiverem sido multados, ou concorrerem 
de qualquer modo, directa ou indirectamente, para a 
perturbaçfw da ordem do estabelecimento ; 

e) de demissão, quando reincidirem em faltas 
pelas q uacs já tiverem sido suspensos, ou commctterem 
falta que affectc os creditos e moralidade do estabele· 
cimento. 

Art. 132. Aos inspcctores de ahtmnos, inspccto· 
ra, porteiro e continuo serão impostas pelo reitor as 
pe:nas de admoestação, repreheusão, multa e ~ttspen
~áo, c pdo St:cn:ta.tio do Int~::rior a. de demi~são. 
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• • · 1t~ jlCt!<lS ,..rt 133 Os serventes licarflo SUJeltos ' lt . 
.u. • • tae · LlC~ de admoestação, reprehensão e dcmü;sã.o, as q\. s 

s.cr~lO impostas pelo reitor. 
Art. 1;,4. Incorrerão na pena de llen1Íssã.o 0.5 

profes-,;ores, 1·eitor c anxiliares do cn'>ino e da admt· 
nistraç1io : 

a) que Livçrem na sédc do c:;tabclel~iruento casa 
commercial, o\1 de qttalqucr modo excrccn.::m o com· mcrcio ; 

b) que <tcccitarcm outro cmprcg·o remuncrauo pelo 
Estado ou pela U niã.o, salvo carg-o clectivo; 

c) <tue se ausentarem da sédc do estabelecim~nto 
por mais üe tri:::ta dias, no dec\tt'so do anuo lectwo, 
sem licença do g·overno. 

Art. 1::;5. A pessoa que dentro do pra~o marcado 
no§ unico, art. 5'', não entrar em exercicio do cargo 
para que tiver sido nomeada, perderá a tlomcaçiw · 

Art. L)t,. O Secretario do Interior, logo qne 
tiver conhecimento da falta ou faltas por que seja ac· 
cusado alg-um professor, determinará qne seja o n~es• 
mo intim;Hlo para, dentro do prazo de quin:;.e lhas, 
ddcnd,~r-se da :h·cusaçitn. 

~ 1 ·" !<>'"·~~ pra·;,o correr[t da data em que f<1r rcce· l>ÍLla a inLm;u;::to. 

~ 2." .Ao accu~aüo Sl'r[t et,viada copiada. accusa· 
ção ·..: dos docuu1ento,; <ttle a iustruam. 

~ 3... Poderá o accusado juntar á defesa os 
documentos que entender convenientes. 

Art. 137. l•'indo o pra:r.o de <iuh;:;,e dias c rc~c· 
biua ou nào a defesa do accus<tüo, rcmettedt o Se· 
cretario do Interior ao Conselho Superior do Estado 
todos os papeis relativos á accusaçào, afim de que elle 
se pronnncic so ore a procedencia ou itnproccdcl1cia da 
lllesma, indicando na primeira hypothesc <ttlal <t pena 
que llcv~ú :;~r :: pp licalla. 

P.tr;;_.~·rapho unico. /\_,, ;~-.:,:u~;ad,, lkver:-se-:t dar 
avLo ll<J di,1, l1ut,t ,_. l<~;:·<ll da r,·Hni,i\l do C\lnsc1ho. 

;.,I L_ 13(;. 1!1vktiJ,t •l Ütci:,.,v ~"~.-l:t ~,.,,t.t ~~ul,met· 
tida, dentro de tr~.:~; Utau, dO conhedm~;:nto do Secreta· 
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rio do Interior ou do Presidente do Estado, que a 
confirmará ou reformará. 

-~ 1. ·· O pra~o de tres dias correr;í da data em :-, . . . - c lh q :.1e o accusado for tnttmado da. ~e.ctsao d~ ouse . o. 
~ ::! • " O julgamento deflmttvo sera profendo 

dentro do pra;w de trinta dias. 
1\ rt. 139. Da imposição das pena:; de mu~ ta e 

suspen&fto pod~rá o accusado recorrer para o prestden-
te <lo EstaJ.o. 

Paragrapho uuico. O recurso será interposto 
dentro do prazo de oito dia~, contados da data em qu~ 
o accusado for intimado da imposição da pena e sera 
decidido dentro de trinta dias. 

C APFl'UI,O III 

DAS PgNAS DISC!PLINAlU~S Rg{,A.'l'JV AS Aos A.LU~INOS F. llO 
PROCI\SSO DA RHSPHCTIVA DlPOSIÇÃO 

Arl. 1411. A o reitor, à Congregação c ao Secre~ 
tariu do Interior caL~ proviJenciar sobre a or~em e 
disciplina, fa;,endo olHI.!rvar as penas lh! suspensao ou 
exclusão imposta·> pelo Collegío Peuro II ou estabele~ 
cimentos que lhe forem equiparados. 

Art. 141. As penas disciplinares sfto as segui o. tes: 
a) advertcncia particular, feita pelo reitor: 
b) advcrtcncia pt1blica, feita pelo reitor em presen-

ça de docentes; . . 
c) snspensáo por um ou mats penados lectivos ; 
d) expulsão do gymnasio. 
§ 1 '' As penas disciplin~res indicadas nas let~ 

tras a eb serão impostas pelo rettor, e a.s de c c d pela 
Con<rreo·a.:ão e Secrdario do Interior. 

b ':> • 1' ~ 2. '' Est<ts penas não isentam os de .tnque~tes 
das penas dv Ct)dig·o 1\:nal em que houverem tncorndn. 

Im:on-erão na:> penas comminadas pelo artigo an-tc.r.ior, <tlinrú., ,,: \.: ó ; 
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a) os alunutos qne faltarem ao respeito devido 
ao reitor ou a qualquer tncwlno dtt corporaç~io docente; 
Ocl dcsobedt!ccrem ás suas prcscripçõc~"; 

ó) offen<lerem á honra de seus col1egas ; 
c) perturbarem a ordem, procederem deshoncsta-

mente nas aulas ou no recinto do gymnasio; 
d) fberem inscripção de qualquer especic nas pa-

redes do edificio do g-ymnasio ou destruirem os cditaes avisos nella~; affixados; 

c) damnificarem os in.c;trumento.s, apparelhos, 
modelos, mappas, livros, preparações c moveis, sendo 
qu~. nc~tes cas?s, o alumn,), além da pena <.li~ciplinar, 
tera de tndetnrm:ar o damno ou tt!stituir o oiJjecto por elle prejudicado ; 

/) ~irigircm aos htttccionarios injurias vcrb<tcs ou por escnpto. 

Art. 142. Incorrerão nas penas do art. 141, alí-
neas c e d, conforme a gravidade do caso : 

a) os alumnos <tttc reincidirem nos delictos especi· ficados no artigo anterior · 
• b) praticarem actos i~moracs dentro do cstabelc-ctmento ; 

c) dirigirem injurias verbaes ou escriptas 
ao reitor ou algum membro do corpo docente; 

d) aggrcu_irc111 o reitor, ou (Ittalqucr metn· 
hro da corporaçao docente, ou os auxiliares (10 ensino c administração; 

l') commettercnt tklicto~; p :;uj~itos ús penas do Codig·o Penal. 

Art. .14~. Si o reitor julgar que o G.elicto merece 
as peuas mtltcad.as ua., alíneas c c d do art. 141 man-
dará abrir inf!lh.!.rito, tornctudo po~ termo as ~a.zões 
allegadas pelo deltnq~tcntc c os depoimentos das teste-
munhas üo facto. Bssc inqucrito será comtnunicado á Congregação. 

, ~ .1?. A co~vocação para o inquerito disciplinar 
sera fctta pelo l'ertor, pur cscriplo. 
_ *, 2. '> Durant_: o andamento do processo; 

uac so o ac~.::\1'mdo U<:tr) poth~r[~ mucnbr-sc (la ~6dc d~ 
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€! :"terna to, como ~o reitor ni'io será pennittido transfe-
nl-o para outro instituto. 

~ 3". Nos osos em que a pC'na Un· i111posta 
pela. Congregação, sc>r:'L o julgamento comtnttl!ieadn.por 
escnpto ao delinqttente, com as ra:.:ões em que hver sido fundada. 

'l'itnlo l'I 

Das disposições geracs c transitarias 

CAPFl'UJ.-~0 I 

DISPOSIÇÕI\S GERAEs 

Art. 144. ~Juamlo pelo elevado numero de alu-
mnos frequentes houYer necessidade de dividir em 
turmas o ensino de uma cadeir~, a regencia das turmas 
supplementarcs competirá ao cathcdratico; recusan-
do este, ao substituto indicado pelo reitor, observado 
o disposto no art. 3, da lei n. 498, de 11 de setembro de 1909. 

Art. 145. O que não estiver disposto neste regu-
lamento acerca da administração do Gymnasio, será 
prescripto no regimento interno. 

Art. 146. E' vedada a transferencia, a pedido, de 
um docente, de uma cadeira para outra, 

Art. 147. A qualquer fttnccionario publico do 
E~tadc, que tiver filhos tn;Jtriculados no Gymnasio, 
será. permittido pagar a taxa de matricula. no de-
curso do anuo lectivo, por meio de descontos men-
saes em seus vencimentos. (Lei n. 428, de 30 d<! 
agosto de l!JOG) art. 1';). 

§ 1°. Ficam isentos da referida ta"'a os func-
cionarios publicas do Estado c ns emp~egados da 
Prefeitura da Capital, que tiverem mais de quim:e nu-
nos de serviço publico, SCIIl notas tfUC 911 desabonem. (11ei cit, art. 2."), · 
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§ 2.• A isenção estabelecida no paragrapho an• 
tecedente não poderá. ser concedida a mais de dez 
funccionarios, c, no caso de ser maior o numero dos 
que a requererem, terão preferencia os mais anti-
gos. 

Art. 148. A inscripçã.o para os exames de ad-
missão fica sujeita ao pagamento da taxa de dez mil 
réis, que será descontada na taxa de matrict.1la, si o 
examinando for approvado. (Lei cit., art. 6. 0 ). 

~rt. 149. Perderá o direito á gratuidade da 
matncula o alumno que não for promovido de um 
para outro ':nno. (Lei cit., art. 5. "). 

Art. bO. As sobras da verba destinada ao pa-
gam;nto d? corpo docente c pessoal administrativo 
do Gymnasw . sc.rão appli.cadas na acquisição de li· 
vros para a btbho!hcc<t ou de material para os gabi· 
nctes e laboratono. (Lei. cit., art. 14). 

Art. 15.1. Os alumnos do Collcgio Pedro II c 
dos cs~abclecuncntos equiparados que obtiverem trans-
fercnc;a serão admittidos á matricula no ( ~ymnasio 
nas epocas fixadas neste ren·ulamento cxhibindo 
gu.ia que e~pecifiqu.e s~ o alumn~ prestou 'exames na 
pnmeua epoca, st fo~ reprovado, si deixou de apre-
sentar-se a exames, st soffreu pena disciplinar e qual. 

Art. 152. A Congregação do Gymnasio, ouvi-
do o fiscal d~ Conselho Superior, resolverá os casos 
de transfcrencta não previstos neste regulamento. 

~rt. 153. Os auxiliares arlmi~istrat~vos serão 
man~ulos em seus respectivos caro-os cmquanto hem scrvtrcm. "' ' 

A:-rt. 15+. O provimento das cadeiras de artes 
grap1ncas, musica e gymnastica será feito em cotl· 
curso na forma cstabdecida no art. 3') c seguintes. 
. . Art. 15.5. O preparador devcr{t ter. por algum 
ms!ttuto ofiictal, o exame ue phy:Sica, chimica e his-tona natural. 

, Art. 156. Ao Fiscal do Conselho Superior do 
I'.nsinu fãcttltat-se-ão todos os meios de ,~xcrcer cf· 
fi.c<'iitnl.!11te í\~ funccõe!\ <.lc Bc\\ carg-o, 

Art. 157. O pagan•crlto do premio a que se re-
ferem as a~inea~ d e c do art. 18 dependerá de verba 
especial consignada rt<, lei do orçamento. 

Art. 158. Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

CA PI'l'UI~O II 

Art. 15'). A inscripção para exame de admissão 
no Gymnasio fica proro!.':ada este anno até o dia 20 do 
corrente me:.:, r,~ali:.:ando-se as provas até o dia 30, 
sctn prejui:-:o das anla~3 que terfto inicio a 14 dn mesmo 
mez. 

Art. l(Jf). s~rfto admittidos em 1')15 a exame 110 

Gymuasio .\Iineiro <h canrlid;tto,; a ~~xamcs parccllados 
de todas as materias do cur,;o gymn;~c'ia1. · 

Art. 161. Ficam mantid<n os actuaes docente~' 
na rcgencia das resnecti.,as cadeira" qne tenham sido 
conservadas e, em âisoonil>ilidade, o~; nào aproveita-
dos. · 

A estes o g·overno poder:t dcsig·nar outras cadei-
ras, si o requererem no prazo de 30 dias. 

Para~-rapho unico. Para o provimento da<; ca. 
deiras cr.:adas, nfto se verificando a hypothcse <la alí-
nea deste artigo, ahrir-~;e .{t concurso com o prazo de 60 
dias. 

Art. 162. O prc~;ente reg-ubmcn to entrará em exe-
cução no dia em que for puulicado no '<11Iinas Geraes> 
esc applicará a todos os alumnos achtalmente matri-
culados, ficando estes obrigados a cursar as materias 
do anuo em <tue se acham e dispeusa<los do exame 
das cadeiras classificadas em aunos anteriores. 

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes, 
em Bel! o Hori:wnte, 7 de abril de 1 '115. 
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ModeOo do DiipOcma 
Republica dos Estados Unidos do Brasil 

l<:S'I'.\1)0 IH<: lUtN.\S <a~n.U·~S 
Gynmasio Mineiro 

Eu, 1•' ..• , reitor do Externato do Gymuasio Mi-
nei~o em ... faço saber (ltte, ú vista das approvações 
obtidas nos exames do curso secundario e fundamen-
tal por I<' •.. , nascido a. . . de. . . de. . . tttil novecen-
tos ... , confiro-lhe, na con"ormidadc do artigo ... do 
Reg. n ... de. . . de... de ... o presente certificado 
de approvaçfto :m todas as materias que con~tituem 
o curso gymnastal estabelecido pelo Decreto I• ederal 
n. 11.530, de 18 de março de 1915. 

. . . (Data da entrega do certificado). 
O Heitor, ... 

O ~ecretario, ..• 

O Fiscal do Conselho Superior do gnsino, ... 
A.ssignatura do diplomado. 

J.."J. 2 
'J'nbt~IJn das taxns a (lllc ~8tào sn,jt~Hos 

os ahnunos 
'l'axa de matricula .............. , .. , ... . 

~ frcquencia .................... . 
» » inscripção para exame de admissão 

Taxa Jc éxauJc do curso gymuasial por ma-
teria ............................. . 

Certin~:<\llo de cxal)Je final .. , .........•. , 

fí0$000 
(J0$000 
lOSOOO 

5SOOO 
.~$001) 
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Diploma .................... ···· 
f}ualquer certidão ........ · · · · · · · · · · • • · · · 

16$500 
10$000 

As taxas desta tabclla serão ~rrccadad~s, media~-
1.e cruia <lo Secretatio do (~ynmasto, na forma da le-
gislação fiscal em vigor, seud? que dos al!~m~~o3~tra
nhos ao Gymnasio cobrar-se-a por maten,t 1 '· · · 

.N. B 
'l'uhcJin de Y<meimcn(os 

Jt.,ítor ........................ I 
P rof8~~1lr ................... • · 

\f,;sti·u de arte~ g-r·aphíca~ .. . 

M'Jstre d•~ gymnasliea ....... . 

:\Isstt·e do lllnsica ..... , ...... 

Pl'üjJ:u·adllr ................. . 

Sf!<Wotario ................... . 

Amart110nse ................. . 

Bihliothecarío ...••••••.• , ••.. 

Inspedor do alnrnno~ .....•.. 

Inspectllrn de alumnas, .... . 

Porteiro ..................... . 

Continuo ........ , , , ........ . 

SO!'\'<!l\Ül .••••••.•••••••.••.•• 

Auxiliar <I•> hihliolhncario,,. 

3:()00$000 

:\: 000$()()0 

2: WOSI) lO 

2: toosooo 
2: tOOSOOJ 

1:200$1)1)1) 

1 :smsooo 
1 :2lOSOilll 

l :20il$0i}() 

I:Jmsooo 
1: l00$01Xl 

\KXl$000 

72nsmo 
;,;,Q~I}(X) 

J 3:Goosooo 
3: 01)')$000 

2:·Hil$000 

2: •lfliJSOCK.l 

2: ·II~J$0illl 

1::2mgrx11J 

1:sco~um 

'i: 21l0$1XIO 

l:200SOOO 

I: lOOSIX~l 

1: l!liJSOOO 

!.l<XlSOOO 

7~0SIYJO 

;{,ll$1)1){) 

Totnl 

7:200$000 

G:000$01)1 

·1 : 800~1)()1) 

,1:800$000 

4:K00$0tliJ . 

2:•1fJ\$000 

3:1i00$1YJO 

2: 11liJ$iXI() 

2: •100$1)')() 

2:200SIYJO 

2: 21Xl$000 

1:800$000 

1: ilOSOIY\ 

l:WWlllll 

lfiiWIOO 
. ---~- ·------------. 

Secretaria do Interior do gstado de Minas ~e
racs, em Bello Horizonte, 7 de abril qc 19l5. Amc•uo ?-erre ira l.o('CS, 
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J)(~CRETO N. \..:J6'í- -- llE 13 DE AI:Jt!L llE IHW 

A h r·•• um •:r·edito :-mpplen~entar: !I e :lS~:m•;$1!12, ú v e!' h a •lo n. XVI I, 
~ L.·, at·t •. t,u,· tla ter n. 1Jl7, de IK dn setembro de l(ll3 

ô Presidente do _Estado de ~linas Geraes, usando da attri-
lruiç:lo que lhe. contere o art. tí7 da Constitui1;<io do Estado, 
e, tendo em vista a demonstra!;ão tJUe a nste acompanha, 
resolve, nos tern!OS do art.'!·'' da lei n. !il7, de :IH de setem-
bro de 191.:!, abrJr um er,~dtlo supplenwntar de tr·ezentos e 
oitenta e etnco eontos, novecentos e setenta c seis mil c dois 
réis (3~5:_9iti8002) á ver~a do n. XVII, ~ t· ., art. t~.· da ei-
tada lei \:soccorTos Publtcos). 

Os Seeretarios de Estado dos Negoeio:> do Interior n das 
Fin::nças assim o t<'nliam cnl!~ndido P o 1':11;am executar·. 

Palacio da Prcsidcncia do Estado de Minas Gerae8, em 
Be1lo llorizonte, 1:1 de ahril de Hlt:\. 

DELFDI MonmnA nA CrHT.\ lltnEmo. 
i\ mel'ico Fel'l'eim J.opt•s. 
Tht•odomiro Cm·neil·o Srwliii!(.O. 

Dcmon5!raç:io do e•lado da verba do n XVII ~ I· art 4· ·1 1 · (: 17 d d · • ~ · • · . ua e1 J , 
e 18 e •etemhro de I 91 3 e do crediro supplementar nec~stMÍo ;, 

mesma verba. 

C~erlilo concedido. á J'uhriea do 
n. XVII, :i t}'. da lei n. 1)1'7, 

. de lk de :;etembro de 1!1t:l 
lmportancia d!~Spendirla com o 

pessoat contractado da di-
rectoria de lrygienc ac-
quisição de moveis 'e se .. 
JnoventPs ................ .. 

Idem, com substancias cliimicas 
c pessoal contractado do L:-
hora to rio de anal yses .... . 

Idem, com o d<l~infcci.orio .... . 
Idem. com epidemias ......... . 
fdem,, com a acquisição de vac-

c~na e exames bactcr·colo-
f~lCO!:h I,, .. •'• •"' ·····'.H. 

H:2HI8;12t,. 
21~: 1 :!98002 
k2:0Gí-8fl10 

:.!7: ()()IJ~OOO 
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Idem, com o Ho~pital de Isola-
mento ................... .. 

Pagamentos a dJYer·sas munici-
palidades. . ............. . 

Assistencia Puhlica ........... . 
Seguros de proprios estadoaes. 
Drspesas diversas ....•.•....•. 
Auxilio ao Instituto Vaccinico e 

Liga Mineir·.t (~ontr·a a In· 
her·(~ulose, a e .I uiz de F!h'a 

Credito necessar·io .. . . ~ ...... . 

t:!:r.:l4S:r;n 

117: lili2$00! I 
:l3:921SBRO 
1:1: itíOl)\JW 
95:tltí$tltt 

8:000$000 

------
412:9i6$002 

------ .. 
2i : ( 1008000 

38!\: !lill8002 ____ .....,_--

Secretaria do lntt~r·ior·, 2•. <>eeç;lo, 8 de abril de 1915.-
.Jos1\ llemnwt·io QueiroÇ(a. Visto,. - _Pelicano Frade, ~hete d~ 
sre!~ão. \'isto. -O directoJ', fra11czsco de Assts da.~ GltafliiS 
Rl':!.mde. 

DECnETO N. 1-.3ii5- nE tlnE Al\1\11. nE 1915 

Itcconhe<:e a illl'isuicr•:1o, neste Est.a!lo, <lo sr. ur. Ilonorio rr· 
guizamon · Pondat.' como encarregado do Consulado ~era 'a 
ltnpuhlica Argentina. 

O Pt·csidente do Estado de Minas Gel'aes, tenrio rm vista 
a communie;wào comstantc do aYISO n. 7, de 2i de março 
ultimo, do MifH>tcr·io das Hclações Exteriores, res~lve ree(~
nhccer a jurisdicçiio neste Estado, do sr. dr. Bonor!O Lcgr~u
zamon I' onda!, como encarregado do consulado geral da .<~
publica Al'gcntina, com rcsidcnda no Hio de .Janeiro. 

Palaeio da Pcesidencia rlo Estado de Minas (;eraes, em 
Bcllo Ilorir.onte, t:l de aht•il de 1915. 

I>ELFI~I MonEmA nA CosTA llnmmo. 

A 1/II'I'ÍCO Ft'l'l'f-il'/1 /,IIJll'g. 

I 
l 
~ 
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-

-158-

DECHETO N. 4-.:JOG - llE H llE AIIHIL 1\E .J !JI:i 

1\lollillca o regnl:tlllrmto ll:t~ lot•·ria.~ do Est:Hlo 

O Presidcntl' do Estado de Minas t:maes, no ~~xcrcicío da 
attribuiçiio que lhe eonfm·e o ar·t. !i7, n. l. da Constilni,;;io 
Estadoal, resolve modificar o regulamento que baixou <:om 
o dcc. n. ,L317, de G de fevereiro deste anno, para a exe-
cuqlio da lei n. G21·, de I!l de setembro do atlllo passado, sub-
stituindo diversos dispositivos daqucllc, pela fünna sc-
~uinte: 

O n. 3, do art. 3.•, passaJ'á a ter a seguinte redac<;;to: 
3,

0 
Deposito de uma cauçüo mínima de cem contos de 

r1~is para ga1·antir a cxecuçilo do contracto. 
A lettra c do art. 4.• pnssarii a ser assim concebida: 
c) a caução de cem contos de r<\is ou de maio1· quantia 

- que serú consistente em dinheiro ou títulos da divida 
publica fedtlral ou estacioal, antrls do acto de assi~rnatur:1 do 
corlti·ncto, on em prestaçües, a juizo do governo. b 

O art. o. o passará a Let· a seguinte r•Jdacciio: 
Art. o. o O v:dor da cmiss:lo das Iotenas do Estado não 

poderá excede!'. da média de vinte mil contos de réis annuaes. 
O _SecretariO de Estado dos Negócios da-; Finanças far{t 

cumpnr c nxecutnr este dect·eto como pa1·tc inte"r:Jtile do re-gulamento modificado. n 

Palacio da l>l'esidcncia do Estado de Minas Geracs, em Helio Horizonte, 14 de abril dG 1!ll;i. 

DELFD! ;llommu DA Co~TA Hmmno. 
1t 1HI'I'ico Fen·e i I' a J.upcs. 

DECllETO N. 1.:l07 - llE 20 IJJ: ,\BHIL llE l!l!!i 

'l'ransfct·e para a cidarlc. rio Pomha, 1:omo nor:tnrna, a I.• escola 
masculina tla Villa do Guaxup<'! 

O Presi<lcnto do Estado de '!iuas Gcraes, de cortformillac!o 
r:om o n. 1. do az·t. _a. o do regulamento qno baixou r:rHn o <le1:, 
n. :!.1!11, tlü !I do .J11lllio rlo 'I !li 1, resolve transferir ]Hll'a a ci-
llade do Pomha, como noelurna, a l.a <!SI'Ola rlo sexo ma-;•mlino da Villa <le (:naxnpó. · · 

l'alacio da Jlresidenc:ia do Estado de ~finas ( ;Pr·aes, em 
ll<'llo IIOJ•izonte, ~~~ dn ahJ•il de HJI!i. 

JlJ.:I.I-1\1 'l!illl-:lllA ll\ I:O~TA Jlii!l:IJ:n, 
,, 1//l'l'il'/1 h'l'l'l'it'l( /,ll,)l'l', 
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DECHETO N. L3G8 . DE 20 DE .\BH!L llE Hl!U 

· 1 r· 1 · Posses do Transfere para o haino denominado ~· Se >as .t:u; r at, ~oid do 
munieipio de Campestt·o, convertl.da em nllxt,\ a • os 
sexo feminino da Villa do lluaxupe. 

], 1 1 ,1. C'er·ac•· de conformidmlc o Prcsiucntc do ·.slal o ' c t• mas • .,, . . u ,
0 com o n. l do art. :1. o tio regulamento que. b:l.t.xou c? mo ohafr~ 

11 'l 191 de q de J·nnho lle 1<Jll, resolve lransfm_n: J?ai ad (' n 
' ' . ' ' · l [> l ll111H'l{Jl0 C ,UJ -ro denominado s, Schaslt:io las asses, r o n : f' . 'no lia 

peslrc, eonvei'IH a em m1x a . -·O, . 1 · .1 a 1 a r'o<·nla <lo sexo cmt!.l.I 
Villa de c;uaxup(~. 

. . l I' i i '!' .. f'eJ''tes (mi Bd~ Palaci•J da l'rcstdencia 1 o ',slal o< c t• lllclo ·' ' ·' 
lo Horizonte, 2U de abril de l!Jlti. 

lh:LFnl ;\lum:n:.\ nA r:o~T.\ HlllEIItO. 

A 11u;rico z,•erreil'rt /,oprJs. 

DECHETO N. 1.3GO -- DE 20 DE .\lll\ll. m: l!l!ti 

f · · d ,·lado do Sa-'l'ransfcre p:ti'a a 2.• escola do sexo cmtnmo l a cH, sexo da 
c·ramento o Ioga r de ad,inncto ú 2. • escola to mo.~ mo · ' 
cidarlo do Ca(aguazcs. 

. ' l l 'l' .. G . tl' conformüladc o J>rcstdenle do hslal o l c ·~ mas cracs, c f . • ·a ,
1 r·om 0 l'l"'nlarnnnto e,.;eolnr em v1gor, resolve trans er

1
n IlJalr'

1
,', .. 

1
;. 

' ,,., · · · 1 ··•· ·1 ' <lo S·u'l"llllCII o < h' q a ('0('.0('\ do S<'XO lelllllllllO I a t.:luc\ut. '·' • .< .l { '''\['\-
-. "' ' j 'HhuP ( (' '-« ' dt! adjnnt'lo ú ':!.·• eseola 1lo lllf1Sll!n S<!Xtl <.a c ' , ' 
gnazcs. 

Palaeio da Presideneia rio Estado de ~Iinus Gcl'l\CS, em 
BeiJo Horizonte, 20 de ahril 1le ·I!J l!i. 

llEJ.I.'IM ~[oHEIHA D.\ Co~T.\ 1\iiiElllO, 

Amel'ico ft'en·dl'a Lopes. 
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DECHETO N. ,;,.37o - nE 15 nE .\llRIL nE 1v!!i 

o Presidente do Estado de Minas Gcracs. trndo f~m vista 
a demonstraçüo que a este acompanha e usando da attrihuü:;io 
flUe lhe confére o art. !i.'', n. 1 da lei n. G!7 de 18 dP setem-
bro de 1!!13, resolve ahril: um credito supplernentat· de. cento 
e trinta e tres contos, olloct•nto;; e ~(~~~enta e dois m11, du-
zentos c oitenta e quatr·o l,'ds (133:flti2S2!l·i:) ú verba do n. 13, 
§ 1 do art. 4.0 da citada lei. 

Os seCI'etario:; de Estado dos Negodos do luterior c das 
Finanças at>sim o tenham entendido e fac;am execu tat·. 

l'alacio da Prcsidencia do Estado de Minas <;craes, em 
Bcllo Horizonte, aos W de abril de 1 ~ t:i. 

DELFDI MOHEIH.\ IJA CO,'I'A ltll:E!Hü. 

DniO:-iSTI\Ac:.\o DO EST.\llO ll.\ \'ERUA IJO N. 13 ~ l DO Alll'. ~. 0 D.\ 
LEI :-1. iil7, llJ: IH llE SI.TE)IIlHO Jll; Hll:l E IJ•J Cl:l.lll'IO t'LJI'· 
I'LEMI·;:-.i'l'Al\ NECE~SAI\10 I'Al\A I'A!lA~H:.'I')'O llAS llESI'ESAS c:mt 
St;STE:'>'l'O, VES'I'UAHIO E C:UHATIVOS llE 1'1\lo;sos l'OBIU;,.;, NO I·:XEHC!CIO DE 19f.i.. 

Credito Ol'<;amenLario ......... . 
Pagamentos requisitados da Sc). 

eretaria das Finaw:ns por 
despesas com snstcrúo, vcs-
tnario e cm·ativos de pt·n-
sos pobres att~ esta data ..• 

Ct·edito neeess ,rio ............ . 

i I lO: I JUt J~OOO 

Secretaria da Polida, em llPIIo Horizonte, :H dn mar,.:o de 
1915.- O chef•) da 2•. sce1)<io, llcmnano Lott. -Visto. O che-
fe de Policia, .ToscO: Vit:i1·,, Jim''fltes. 
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HECHETO N. 4.371 - llE 21 Dll ABRIL DE l!ll5 
Indulta pra<;a~ da Forc;:~. Publica 

O PJ•osidentc do Estado do :llinns Ceraes, usando <la altri-
hui,;<iO quo 11.10 e<lllfor? o. art. !ií tia Con~tit~tição, t'os.ol~~· .cy~ 
homenagem a <lata ho.Jo, ualultal' t!a~ prnds ~~que rstií? .. li.Je!. 
tas as seguintes prar;as: .lorí.o ()Tlac~J Baptista, J?~qt~n.n Lt~_tz 
llamos c Oli\'cira, ~lanocl Lmz, s,·!JastJão Augusto I cre1ra, Jo.w 
Gt•stcira Pimentel c Pedro .José de Carvalho. 

Palaeio da Prcsidcncia do Estado do ~Iinus Geraes, em 
Bello Horizonte, 21 de abril de IQ'5. 

DE!.I'I~I ~IOHE!ll.\ Jl.\ CosTA 1\lllE'HO. 

;lmaico Pel'reil'a Lopes. 

DECHE'l'O N .. 1, 37:l-m: 21 DE Mnm DE 1!lUi 
l'cJ·doa'aos rcus Casirniro Rodrigues dos Santos c Paschoal 

do Lucca o resto das penas a IJUC foram cond.mmados 
O Presidente llo Estado 1lc Minas Gcracs, nsand? ~la allri-

hui~·;lo que lhe eonft!J'C o § 1. o do at·L. 1i7 ela ConstJltução,, 1'~
liolvP, cnt homenagem ;i tia ta de hoje, pcr1lom· aos 1 cus Cas~
tuirü Hodriguus dos Santo:; o Past·hoal tle Lneea o ~r~lo dasyc.~ 
nas a que foram cond.·muatlos, e111 viJ·Ludo das dceu;ocs. do JUI ~ 
das coma· c as de Diamantina o Onr o Fino, de U de JUlho de 
IV H e de H de janeiro ele Hl I !i. 

Palacio da Presidcncia do Estado 1lo ~Iinus Gorao~, em Bel-
lo Horizonte, 21 de abril <le Hl1!i. 

llE!.FI~I Mo!lLJI\.\ DA c~,:::TA Hummo. 
ilm.n·ico Ferreim Lope,;, 

DECI\ETO ~. 1.373- llE 2H llE Allli!T. llE I!JI1i 
'llodiflca o re"nlanwnto que hnhon com o de c. n. :J. !DI, de D 
· de iunho d!' l~lÍ, na pm·te referente a l'e~ond.nc\:AO. dos mcm-

. h r os do Con~clho Superior de lnstrucçlto I uhhcn. 
O Presidente do Estado de :llinns Goracs, usur.do da attri-

,.7 1 C t't · - :\1' eira rcsolv<' Jmiç<io que lhe confere n at·t. ,J c a .ons 1 tuçao . 111 , · • 
~nhstitu:r o at·L. I t do rq~ulamento 11pprc~vddo pelo doe:. n. 
3.1!! I: ele !l ·do .innho de l!lll. pdo Sl'gut.llto: · 

' • 11 tal o o,.· JJ.alo~, , • ,\rl. li, : Os lll<''IIIJI'm; (I(J C<·n~e 10, ex~:<·pn c o., 
scryir<lo por 1 A~.l!llos, podcpdo.scl' t'ocouduwlos•>.. . . 

p,llaeio da Presidcneia do E'tado de :llinas Gorues, em Bel-
lo .IIQrir.onto, aos ~8 de ubl'il do 1!JW. 

. '' .. ' ~ ' I ' ' 
Dnmr MonEJllA DA Cosr,\ Hl!lEIJIO. 
.Americo Fcl'relra Lopes, 
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DECRETO N •. 1,,374 - DE 28 DE Allli!I. DI: 1\ll!i 

Transfere para o grnpo escolar de Uhcraha ,, Jogar de adjuncto, 
creado junto ao gPupo escolar dl! Lavras 

O Presidente do Estudo de ~Iinas c;cl'Ues, de confort!lidail? 
com o art. U7 da Constilui,;<'\o do Estado, re.~olvc trunsfer·11· .P 3 \~ o grupo eseolar de Cberaba o lo<>a1• <!c mljnncto Cl'eado J11 ll.

1 ao grupo escolar de La v r as pelo ~!ee, n, 3. 870, de H de a!Jl'! de l!l!?.. 

Palacio da l'1·esidcnda do Estado 1Je :'llinas Gerao~, emllello Horizonte, 28 de abril c\ e H) I! i. 

liEI.Fl\1 MCJl\EilL\ ll.\ Cus'L\ HlBEII\O. 

A mel'ico Ferreira [OJlt!8. -DEC!tETO N. 4.37ti - llE 2 DI: ~1.\10 JlE t!ll5 

Approvu o rcgnlamento d~\ Junta Cornmercial, Conccto1·cs 
c Camam :Syndical llo E,;lado de Minas · 

. O Presidente do Estn1lo de ~~i nas Gc:aes, usando da uttri· h~1ção qt!e lht; t:onft~r~l o art. 57 da Constituiçúo, e p:n:a c~c~:~~~ ~<lo da let n. h3G, de 23 de sctendJro de 1'.l H, resoh c apyr O\U. 
~ l'Cf?~lamen~o da ,Junta. Commorcial, Correeta~cs c Lam ... r.~ 
Synd!Cal do f1sln<lo de :lltnus indo 0 mesmo asstgnatlo pelo Se 
eretnrio de Estado dos ;"\e~rodos úas Finaneas que o fm·á cxc· cutar. "" • ' 

P~lacio da Presidencia do 1\;;tado de ~Iinus (;eraes, em Bel-lo llorll: •nte, 2 tlc tnaio de 191!i. 

l IELFI~l ~lonr·:uu n.\ CosTA Hmr-:mo. 
Thcodomil'o Gm·rt•:iro Sanliayo. 

llrgulamcnto da ,Junta Commcrcial, da Camara S~·ndical e 
,Junta de CorrecV·rcs do Estado de Minas 

Art. 1.
0 

A Junta Commcrcial, crcada pela lei 
n. ~H, de o de julho de 1893, tem por séde a capital 
do Estado e a sua jurisdicção se exerce em todo o territorio deste. 

· Art. 2.o A Camara Syndical c Bolsa de Fundo.; 
Pnhlieos,. <:l'Pa(las pela lei {};H) de l\.H.1·, fieam au~ 
ncxadas á Junta Connncrcial, 'ua qual farão parte. 
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Tl'l'ULO 1 

CAPITULO I 

lht )1/llla CIJtltttwrciat 

Art. :::· ,\ .ltllil;t I:OIIliiH'I'I'ial ~;1• I'OIH(IÜ•.~ Je: 
U111 p t··~~;i!knlt~; 
!)llai•·o d1:nul;u!os; t: 
Dois StlfJJlknlt~s. . 
Att. -'Í·." .\s ftliJet~Õ<~s dt~ Sl~(~rl'l.arto da .ltr11t:t 

serão exercidas por uiu dos deputados, para esse 
fiu1 eleito por seus pares, o ({Ual ser:i auxiliado pelo 
offieial da secretaria. (Lei :H8, art. 4.0 ). 

Art. :;:• Os cargos de Jll'esidentc, deputados .o 
s u p p lentes são h o no ri fie os e sô podem ser exerci-
do:-; por commt~reianles. r Lei !'H, art. .1·."). 

Art. G." O p residt~nle S(W;Í nomeado Jlelo govcr-
HO dentre cinco commerciantes eleitos velo colle-
gio eommercial e :->er(L conservado, si hem servir, 
d u rau te o periodo Pkclivo, podendo ser reconduzi-
d" illl <·::~.o dt· r•·t•l,•!r() d"IHI!ado. IIA~i iH, art. 2.", pa-ragrapho uni co). 

\rt. 7." Os dqHrlados <' supplf'nt(•s S<~rvirão por 
<{ll<tlro :u1rws P potkriio :->t'l' r·t~ol~~ilos. Os depnl:Hlos 
St' l't•novariío por liiPI:tdP dn dois 0111 dois annos. Lei :;I' ill'l.. -1·."). 

,\ri. H." O dt'flld:tdo ttiJ sttppiPniP P!Pilo pal'a 
:-;u!;;-;til:rir oulro st•t·\-Ít'Ú JH·Io '''lllflO <Jll<~ falta!' pa-
ra l.l~l'lllillar· o mandato do suhstituido. 

"\ rt. !):· ~.i o podt>m s<wvi r eon j unct.am<'ntc 11a 
n.IC~ma junta os parentes dentro do· 2.0 grau de af-
frrudade emquanto durar o cunhadio ou do 4.o 
grau <k eousauguinidadc, nem tambom dois ou mais 
cornmerciantes que t<'nham sociedade entre si. 

Parag1:a~ho _unieo. Esta incompatibilidade ex~ 
dw~. lla t!lt!H;;~o smwltatl<'a o lllt'llo:,; rolado; na suc-
cessiva, o ultnno eleito; e. dentre os ernp0ssados, o 
IJtl': der c.tnsct .t ella. 

li. :l --11 
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CAPITULO H 

Da eleiçiio da Junta 

Art. 10. O collcgio cornmercial para a eleição dos 
deputados e :mpplentcs é formado por todos os com 
uwrciantes lli<I.Lriculados, estabelecidos no Estado, 
ht~m como pelos matriculados ern Junta Co~~mer
eial da União que tenham registrado seus t~tulo_s 
na do K;tado, 1knlro üos G 1w~z~~s anteriores a elel-
~ao. t~'liH!al!til lJIH· :-;,~.i:lm eidaüãm~ brasileiros, te-
nham um armo pelo menos de residencia no Estado 
e estejam no goso de seus direitos civis e politicos, 
embora tenham deixado de fazer profissão habitual do conunercio. 

Art. 11. A list;t tlos (~fllllllt<~rdanlt~s qw~ deve~11 
ser convocados para o colle<>io eleitoral, de accord'> 
'~fllll o di:q.o.;lo lli':-;!,~ r•·;!:U!a~llf~nl.o, sPr{t organizada 
pela Junta com declatação dos que t~m cnpacidade 
activa e passiva de voto. 

Paragrapho unico. Não serão comprehendidos 
nessa lista os eonunerciantes que houverem sido 
convcneidos de falsidade ou fallencia culposa ou 
fraudulenta, ainda que tenham cumprido as sen-
tenc;as) salvo o caso de completa rehabilitação com· Inercial e criminal. 

Art. -12. Essa lista, assignaua pelo presidcr1te 
t' ~;r·tTi·lnrh tb .lunin, S~'I'<Í. puhlieada eom o edital 
de convoea~iio no jomal official do Estado e affi-
xada na porta do edificio da Junta 40 dias pelo me· 
nos antes do designado para a eleição. 

l';lra.~'·. ·l :• B1·nlro dfl eineo 1lias contados 
daquellc em que for publicada a lista, o commcrct-
antc della excluído poderá tecorrer para o Presi-
dente do Estado por simples petição instruida com 
os documentos que entender nccessarios. 

Do mesmo modo poderá recorrer qualquer com 
.;:Htlt\ ineluido na lista <h•. indusão Hf~sta de al-

gu~n ou alguns cornmerciantes que se não acharem nas condições do art. 10. · 

. Parag. 2.o Para as comarcas de fóra da 
sede da Junta Commercial o prazo do paragrapho 
antecedente será augmentado de tantos dias quan-
tas vezes trinta kilometros mediarem entre a Capi-t:'!. ~~ a s,:dH da eon1an·a, haslando neste caso o cer-
tlf Icado de registro dos papeis no correio, para pro-
va de que o recurso foi interposto dentro do termo. 

Par<lg. ::.·, O Pn~sidente do Estado, ouvin-
do a Junta c os interessados, decidirá o recurso den-
tro de '10 dias contados da sua apresentação na Se-<Tetaria das Finanças. 

_ Parag. 4.0 Si, em consequencia da decí-
sao proferida, a lista for alterada, será affixada e 
publicada a alteração feita. 
. Parag. i>.~ Embora não contemplados na 

l1sta l'f~ferida. d'~""lll sPr :ulmittidos a votar: 
a) os negocian tcs extrangeiros matriculados, 

desde que apresentem a carta de matricula com 
a verba(;ão nella feita de terem acceitado a naciona-
l~dadf~ hr<lsileira e, na falta dessa averbação, o seu 
tttulo de eleitor, o que tudo serA consignado na acta da eleição; 

, h) _os ~~goeiar~tcs que se matricularem depois 
da puhhcaçao da hsta, fazendo-se menção de seus nomes na neta. 

Art. ·~:~. O eollegio <~ommcrcial deverá reunir-
se ordma~·Jarnentc de dois em dois annos, no dia e 
logar desJgnadl>s pela Junta, em sessão com ante-
cedcncia de 40 dias pelo menos, e ext~HOrdinaria
mente para prcenchiinento da vagá de algum mem-hro da .Junta. · 

.. Art .. H. Quando vagar o cargo de presidente IJ<~;\ndo lllf~onqllr>to o lllllHPro rins eineo <'Ollllll''l'l'i;n/ 
tes ~lcntre os quacs tem de ser escolhido o novo 
Presidente, será considerada a va'"'a como de depu-
tado e far-se-A eleit~ão para preen~lwl-a. 

Art. W. Podem ser votados para deputados e 
supplent.es todos os conuncrciantcs corn direito de 
V~Jt~ acttvo .(art. '10> comtanto que rem1arn as con-drçoes segu1ntes: 
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I Domicilio c residencia no Estado ao 
tempo da eleição c desde um anno <nttcs 
pelo lllellOS; 

· 11 Trinta annos eontpl!\los dn ~!da<!o; 
IH Cinco annos de profissão hahtlual 
~le eornnwt•cio. 

Art. 1ü. NPnlt11m <'onttlH\t'<•ianiP podet·:í se exi-
mir do servi<;o di> dqntlado IHL sttppiPnh• da .1 ~~~~
la, salvo nos easos Jll'O\'ados de absoluta illlJlOSstln-
l!dade determiw~<la por t\dade avançada ou nwl:s-
tta ~raye e contmuada, ou por mudança para fora da CaJHtal. 

Parag. 'L" Pnnlel'iio o <li rei lo <le voto ;~eti
vo e passivo nas nlei<,\iies eom 111ereians os <pw, St'ttl 
justa eausa, tlt)ÍXat•etit de tomar }loss<~ do eargo ou o abandonarem. 

Parag. 2:• Não ~~ llOt'ént ohl'i"atoria a ae· . - I ' . I"> 
eett:q:ao 1 o eargo anL<!s de passados <Jwtlrn annos 
de tnlet·vallo cntt'<! o servi~·o •la antPeendentc e a no-va elei~~ão. 

Art. '17. ~6 JHllh:riio Sl\t' el<'itos <lqnttados á_.l un-
ta os negoemntes matriculados eotll resideneta na Capital do Estado. 

Art. 18. O dnputado nomeado presidente plide 
opta f' Jl~•· um 1~0~ dois cargos; mas, ~weeitando a 
llonwa!;ao, servtra no segulldo eruquanlo durar o 
seu mandato eleitoral, si antes não for exonerado. Scr~do dispensado do cargo de presidente, comple-
lara o InalHlato como deputado, salvo 0 caso de per-
da do Jogar em vit·tude de sentenea. 

Art. '19. O collegio comrncrc.ial se reunirá na 
Capital do Estado, soh a presidcncia do presidente 
da Junta, no dia e logar que forem designados, ás '1 O horas da manhã. 

A_rl. 20. <? ~li~trieto connnercial para a eleição 
podcra ser thvululo em secções tendo cada uma 
pelo mnnos JO eleitores commerciaes com direito ao voto Jl<~s.:;ivo. 

... 
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A scc<~ão scrA presidida pelo eleitor que, com .a 
necessaria" anteer>dencia, for designado pelo presi~ 
deute da .IHnt;~, " qttr'm ngualmente eomJ>ete fazer 
a divisiio do distrieto. . . . 

Art. 2l. Dividido nm sec!{Õns o dtst.ncto eyn~
rw~reial, a eleição de memhros da .Junta lar-se-a SJ-
ntultaw;anH'tlte em todas ellas no dia c Jogar CJllü 
li\'('l'ent sido designados. . , 

O presidente da Junta envHtm a cada un~ d<~s 
f>I'(:sidentes das see(;iies de fóra da ~éde do. ,d,tstn: 
eto uma copia do edital de eonvoeaçao e a hst,t _<lo:-~ 
c:leilores que tiverem de votar na sec~;ão respectiv~t, 
eorn antceedPJWia de 20 dias pelo rhcnos ao da elei-f~ào. 

, Art. 22. A de:-;igna\.~i'io dos edifícios para as eleí-
<;i)es SPr;i feita pelo pr<:sidente da .Jm.lta e deve con-
sta r do edital de eonvoca<~âo dos eleitores. 

Art. 2:-l, Os livros, urlws c mais artigos ncces-
sarios ao proecsso eleitoral seriio fornecidos pela 
.r 11n ta. Os 1 ivros devem ser abet'tos, numerados, ru-
lll'ieados e r:neerrarlos pdo presidente da .Tt~nta ou 
JHH' algum dos membros que por elle for des1gnad~>. 

Art. 21'. No dia e Jogar designados para a elct-
c~ão e uma hora antes desta, o prc~identc tomarú 
:';ssento á eaheeeim da mnsa e nomearA dois elei-
tores dos fJl'~'Sr'Jtlr•s para secretario c eserulador in-tr~ l'inos. 

J>arag. J.n Tmnwdiatanwnt<~ ap~ís a form~
c~iio da mesa provisol'ia, se lH'O<~edera flor escrutt-
rlio seereto () pluralidade de votos ;Í, nlni~;iio de do!s 
seeretarios nffeetivos n dois t\set·utadot·es, eseolln-
dos drmtm os eleitoJ'<~s Jll'<'senl<~s, deeidindo a sorte no easo do ompate. 

Parag. 2." Os nwsarios nonwados para a 
nwsa provisol'ia e os eleitos pat·a a dnfinitiva não 
poúrwilo exeusar-sn, siniío llo easo dn ÍlllJW(linwnlo 
provado <J t•r·<~ottltPl~ido pnla llll'sa. 

Pa t'ag. :l:• Solieilando algum on alguns 
dos mesarios dispensa do eargo, 11a ftÍt'llla do J>am-
gt·apho antee<~dentn, a TlH'sa dr~lihm·ar<Í a respeito e, 
si julgar proe('d(~fli('S os motivos apresentados (o 

I 
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que se ueeiclirá por r~aioria de votos): ~omeará o~
Lro ou outros mesanos, ou procedera a nova elet-
eão conforme se tratar da organizaçi'írJ da mes~~ 
. ' l t" 'L' provisoria ou da l e IH! :x:, .. 

Parag. Jl .. o No caso de se dar a suhstitui-
r:ão de aln·urn membro da mesa depois de installada 
.• 0 ' ll'L ' d ' esta lavrar-se-a urn at l r amento a act.a a organr-
zaç:i.o, mencionando ~s suhstituir;ões havidas c os mo 
tivos que as d1~Lermmararn. 

Parag. i'). o Dado o caso rle não eomparnr•r• -
rein pelo menos 1· eleitores além do presidente, a_ 
nwsa eleitoral da· secção será formar la com os ele i-
t.orns qtw e~stivnrem presentes. 

Parag. G." Constituída a nH'sa <ldiniliva. () 
s<'<'l'nlario inl<~rino lavrará uma aeta da formaeão 
<la mnsa f'll\ livro para esse fim aberto, numera-do, 
ruhrieado e eJteerrado pdo presidente da .Junta. Es...:. 
sa aeta seni assignarla pelo presidente da mesa corn 
o secretario e escrutador interinos e nclla se men-
cionarão todas as duvidas que h~uvcrem sido le-
vantadas sobre a organização da mesa c as decisõeg 
proferidas. -

Parag. 7.0 . Si a.lgum dos mesarios se recu-
sar a assignar a :wta da installaeão da mesa decla-. ·' ' rar-se-a na mesma o motivo que tiver apresentado 
para a recusa. 

Parag. 8.0 O presidente tomar·:í. :tss(mto á 
cabeceira da mesa, os demais mesarios indistincta-
mente de um ~~ outro lado e os eleitorns nos H>-
g!lres que lhes forem designados, sem precedeu-
eras. 

Art. 2!5. Empossados os mesarios effectivos o 
presidentl) rleclarar:í. em alta voz que a mesa torr;a-
rá conlwcirncnlo de qualquer reclamação contra a 
exactidão ela lista de eleitores publicada e affixada 
eom o <'ditai de~ l~onvor~a<'iio, ou <k dPnrrnnia de• frau 
d~)S .. Ser;"ío decididas as' duvidas sohre materia de 
rlrrmto pela mesa c sobre materia de facto pela as-
s?mblría dos. eleitores prcscntr~s, eonforme as quali-
ftear o presHlente. · 
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1 Paragrapho unico. Da decisão do presidc~te so-
Jre a natureza das duvirlas suscitadas havcra, para 
~s effeitos posteriores c a requerimento da parte, 
1?0Urso para o Presidente do Estado que, tendo em 
V!s

1
ta as allPgar~ÕPS ~~ a ('opia da acta, resolverá o in-

C!( ente. · 
. Art: 2G· Nilo levantadas, ou resolvidas as du-

.YHlas, o prcsirl<!nte annuneiará que se vai proceder 

.t r:harnada do:-; eleitores. Esta será feita pelo Lo se-
err~lario, I•:Hrln r~rll vi.~l;t c•opi:r anlhentina da list:t 
g
1
cral, ou pareial, ~;i f'W tr;J.tar de ser~ção rlo distri-

e o. · 
Parag. J ." ITavcr<Í. uma unica chamada 

dos 1 · . e <~1tores, a qual sr~!'<Í. feita pela ordem em que 
SPIJs nomes sr~ aeharmn na lista. 

1 
Parag. 2:• O elnitor poderA votar indepen-

r ~'nte rla exhihidio de sr~n titulo de commerciante 
~.1.'.alt·i<;nl:ulo. o rinal sú lhe serA exigido si a maio-

1•1 rl a llli'Sa <~nn te· si :n· a id enl.ie larltl r la pes~;oa. 
Pnrag. il." Si a maioria rla mesa reconhe-

t<)r e <le<~iclii· IJne ~ l'a]:.;o al·rum titulo aJ>re;;;entado 
on 'f" .~ , yen tear qun JH~rten<·n a ,mtra pnssoa, tomar-
se-a ern sr~pararlo o voto do portador. 

Parag. 1·.0 Tamhem no caso de upparecer }tl.ro 1;onnnnn~ianfP o leitor· que reela me pe•·tencer-
10 o titulo e apresente 1~ertirlão authentica d~ sua 

matrieula, eonforrrw :ís d1~elara1~Õns constantes do 
Tnl'· t' I . ~:;mo rtu r>, SI) 1.om:1r:í. em s1~par:ulo o voto. 
J . Art. 27. Para a dei1;iio geral dos mernhros da 
·_!lllla, rnnova1;iio 1la tnrma a qun pertencer o pre-
SHlrmtn, ou pr~'r~nr·hirnPnto da vaga rle~stn e de de-
pntados, eada eleitor votar:í. em tanlos nomes de 
e.l:rnrw)rci:nrtes nlP;~ivl'is quanto~~ foi'('Hl os logares 
~.lgos rlr~ dr~pul.arlos n mais nm, afim 1le tflle eomple-t 0 nurnnm dnst~'S. seja o prn~~irlr~nln nrmw:ulo den-
rn os qun rr~ePlwr·:nn ;l nw~illlO 111:mrlato eleitoral. 

P·ll"l''l" I • 'T I ' 1 • _ · • · •,.., .lp r o llllH~o .. ,o :wlo 1 n -;r~ prw:r~1lnr a I' •·:-
r;~10 gnral lln mernhros 1la Junta, r•;Hla nlnitor vot:t·-
J"t h I l' 'rn H)lll, <~om outra nn1lnla cornpetentemenl:n ro-
~lal!a contendo dois nonws rl1~ eomrnrJrniante.'l eln· 
~lVü1s, Jlara supplcntf~B. 

' 
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Art. 28. Nas outras eleições votará o eleitor em 
tantos nomes quantos forem os logares ue rlcput~
dos ou supppknt1~s; r~ )lnm :->1í, 11 o caso <ln ter a elm-
ção }lo r fim cornpldar o ntnnero nr:ecssa rio para a 
no1neação do presidnnte. 

Art. 2H. As ecdula:-; sorão eseriptas a tinta em 
papel commum, fechada:-; por todos 08 lados e tra-
zendo. c~tla un.m um rotulo indicando 0 cargo a que 
se rei enr-se.Ja: Prtm dermtodos, ou f> ara suplJlen-
le.~. 

Art. 30. Devo_is de depositar na urna. a eedula 
ou cc<lulas, o eleitor assignará seu nome num li-
vr~ para esse fim destinado e aherto numerado, rn-
ln·teado e enc~lTado pelo presidente' da Junta . 
. . .. .,P~r:agn~p.ho un_ico. Quando o eleitor nã<~ puder 
·~ssrbnar pot r~npednnento physico, assignara a seu 
rogo outro elettor por cllc indicado c convidado. 

Art. 3'1. Nenhum eleitor poderá votar antes <le 
eh:~mado e os que comparecerem depoh; votarão em 
ultnno lo.gar, não se admittiru1o mais votação algu-
ma depors de aberta a urna. 
. Art. :12. Finlla a votac;ão tl log·o em :-;pguida ;Í i as-St<>n·üt I" ·1 l It' 1 · u " • 
'" ' l a u< u uno e cltor, assi•Ynarão o hvro os 

que comp<l:reccrcrn e requererem!:) ser admitthlos a 
Votar <lcpou:; da chamaua, assim corno os membros 
da lYH'S'l-- ("'S!) ll;-l() t } . 

• h '· "'· ' en tam assrgnado na ordem d.t <~harnada de seus nomes. 
i ~)aragrapho unieo. Antes de aberta a urna c 1 ~'POIS <lo nome elo ultimo e!Pitor, Iavr;lr-st'-iÍ um 

tnnno de .encerramento com a declar;wã.o do mmw-
ro <IP PlPtt!ll'l'" ·,ll"" •· 1 1 .. . · 

• • J ··~ ·~d lll .os, o qua tormo ser a assl-gnaclo JH~Ia mesa. 
·\ rt '''' 'I' · 1 

" • ,,,
1
• ermnuH a a vol:t<{fio n lavrado o ter-

lHo de qucl Lt:ata o parag. u nil\o do ar ti •Yo antece-
dente:, o presulente ahrirá a urna e, lir<~Hlo to<las as <'Pdttl•ts . ._, <'!lltl· 1. • • • 
1\.t 1 ••. '· ',"·' · •. ..t a <l organtzara <~m nw<;o:-: ;m-

1 1tt:lllt!o < m vo~ alta o numero das liiPsnws n que 
SP va1 IH'O<~nder a apnra~;ão. 

P·n"t" ·1 " N· · I · - · 
• ' b • • .ts o n~<:ons stmultaneas dn dn· 

putados c supplentr~s serão apurados em primeiro 
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logar os votos para deputados, sendo ag ec<lulas se-
paradas em maeos differenles. 

Pat·ag. 2:' "Em sc~guida, o primeiro secreta-
ri() a h rirá as eedulas e fará a leitura das mesmas, 
cada uma de~ per si; e, á proporção que forem seu-
d() lidos os nomes dos candidatos, os outros tres me 
:-;a rios, entre~ os quaes o tm~sillcnte úever:i rqwrLir 
as ~~~llras <lo alphaheto, irão escrevendo separada-
nH'ntc em uma relaeão os nomes <los votados e o 
lllllíH~ro de votos por"algarismos suceessivos <la nu-
mnra~.~ão eommum, de nHHlo que o ultimo numero 
d1~antn <In <mda nome mostre a totali<la<le dos votos 
obtidos. 

Art. ::a. Não serão apura<las: 
f. As ceclulas que eontiv<~1·em nonws 

riseados, alterados ou suhstituitlos; 
J l. As que contiverem nomes de in<livi-

lluos não elcgiveis; 
Tll. As que eontiv•~r<'m, no mesmo in 

voluero, votos relativos a elei~)Ões diffe-
rentcs; 

IV. As que forem eseriptas num mes-
mo papel contendo votos para eleições dif-
rerentes. 

A l'L :m. Serão a1mradas as c<~llulas que conti-
vnrmn 11omes em nunwro infc~rior ao que d<wiam 
eonter, assim eomo as que eontiverem mtmero su-
pPrior, não se eonl<'mplando, poróm, na apuraçil.o 
os nomes exee<l<mlPs na ordem em que estiverem 
eseriptos. 

Paragrapho unieo. Emhora alguma cedula não 
sr~ aehe feehacla por todos os lados, será entretan-to apurada. 

Ar~. :H;. l>o reeehinwnto e a1nn·a~~ão das eedu-
las snm ltlvrada urna aeta pelo L" seerelal'io <~om 
rt-1:1(:/i.o <Ís duvidas !H~<·on·i,!:Js n soluc:ão qu .. tiw-
ram, nunw.t·o <I•~ PleilorPs qun eo11rpareeem111 !' vo-
taram, mottvos dn reeusa ou separac;ão de qualquer 
voto, ltomes <le todos os votados em primeiro ou em 
segundo PS<~nttinio eom o resltltado da apuração, 
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c finalmente todas as occorrencias e incidentes que 
se houverem dado durante a eleição. 

Paragrapho unieo. Essa acta será assignada 
pelo presickntc c todos os membros da mesa. 

• I '''l .. , 'li' I I ~1',, ., : l', ;)i.'l'l)lJ \\!i) i)l) jll'i•:;ilil•])lt~ 1)\1 i\ ~JlUl. 
qnt:r mr)sar1o ass1gnar a acta com a declaraçao de 
v<mui<lo <) r<~pn)sentar ao Presidente do Estado con-
~ 1'<1 tt vali<!a<lP <la <)leição, CXJlOIHlo as razões em que 
ln1ul:t1' o s~~~~ proiP:;!o, qne nonstará r<)S\Hllidamente da a!'ta. 

Art.. !~~: Coneluida c asst"nada a aeta, serão 
<klb cxtralm1::s tantas copias, 7~<mfcridas c assigna 
<las pr)lo yresulent.e, <~scrutadores e scerctarios, 
';:••~nlos. _1 ~~,:~:~~~ • :>s dr)rn.ll<tdos e supplentes eleitos, 
l ctt.t,lhc>; scn nem <l<l !.Jtulo. mais uma p:tr:t serre-
llW\I.Hl,, '\() (~l'f'l'C'I'l •• 1 I'' l .. . · . ' ~, ··: · ''o C1<ts 'manc~as do Esta< o c ou-
Ltcl p.\.la o Jnlnmallla. P\c•l·•<':-lo" 

' L ''<) \ , " ~· . . 
, .: ~~r·'" ·. 1 mesa <)leHoral"de cad:r seceão rcmct-

lcLt. .\{) }li'I'SH\t·ltfe c]·> J t " d' . · · ·" un a, no prazo de l.res tas as nelas hvr<>" <' 1r1., 1·,. 1 · 
1 

·. • 
1 

• ' 
.- .. ' ., ",, t ocumentos rc at1vos a c Cl-C<UJ, a!nn <)P (j'lP •• Cl) • - . • 

,' ·.. _ · J ' '." nnmssao apuradora JH'<H~c<la a .tpln.u~ao das clc1Pi1c,, lt·t 'l 
1
. -

l . .1" • • • Y " • VH a.s nas l 1versas scceoes l o u lSf.ncLo connnercial. . , 

CAPI'fULO III 

Drr armraçtio da.~ eleições comnwrciaes 

Art. 40 A •tnurac·~o 1 l · - • sr.r: f ·t· 90 1' · ,. :". 1 as c cu;ocs commerCiaes 
·1 · .ti' et ,t -· 1 tas depots do <la clei~'ão n" f:apt'tal 
( () I Sl'\<1 o p ., 1 " -'' ' ' ' 0 ~ uma comrnissão a1n1 raclora '\ rt .1 .. 1 T• sh (' · - · . · · · · · "' ' . omnnssao se ('OinfHH':Í. do prc-
)\tdr.'r;\r),'la Jnnh, .'lltc prnsidirá os trahalhos, elos de 
r~lu '~·li ?:'• (.~om:nr~rl~lac~s (\ <los presidentes das mesas 
c eJt.rn .te~s :11<~ '> numr>ro <l<' tr·p· "' . - ~ 1' •1 . · ' ·' -~. •·U)as scec~oe?. nao 
I ts .11 r•rn m:n:-: dr; nrn clia dP vi·t"Pm .<l·l ('·•r .. , I p .. .,. .. l . ··r. , •. ,,, H .a . 

. <~I ·~r 1 ·~P 1o 11lltc·q. P:n:1 -;nhc.;titllir 'h l\ll'mlll·o-; 
<l,t I)OJnrntssan liflllradon 111 l 1 •. ,<. 1l <l<• l'·tlt· . r ~ · .. ·' . . " n11 nnpl'-< unent.o, sr)rao <~ham:uln;.; q;-; 1-lltppl1mtcs. 
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Art. 4·2. A coni1missão funccionará desde que 
r:()Jnparnçam pelo menos quatro mcmhros dos que a 
d r-v1•m compor. _ -

_\ri. A:). O 1lia, log;ar c hora da apuraçao s.erao 
"nnuneiados por edital a f fixado em Jogar puhhco c 
pnhlieado no JOrnal offieial do Estado com ante-
('í~d·m~~ia ~~~~ ·lO <lias pdo menos. . 

Pa t';tgraphn unieo- O presidente. da }•mta d~we 
I'" ZPr na nH~sma oecasiiio eommumcaçao espee1al, 
por ol'fieio, a todos o:-; mmnhros da commissão a_p,~
ra.dora, do dia, hora. e Jogar mareados para <t_ apttl.~
(•iio, afim de eompareeerem ou allegarem o nnpcch-
t.nento qu<~ tiv<~n~m <~ serem, neste caso, eonvocados 
o,.; Sllhstit.ntos legaf)S. 

A ri.. lj,ft .. A apn r:11:ão em~sistir:í na; somma dos 
ynlos <'Olls\an!Ps das aulhentteas rcechnlas das mc-
;.:.:ls l'!t)iforacs, eomlanto que ellas estejam <le aceor-
d o <·om as 11 isposidi<~s ckste regulamento . 

Paragrapho urlico. Na so;:nma treral dos votos 
r·rmstan\f)S das aut.hentieas nao serao computados 
c~s votos tom<tdos em separado pelas mesas eleito-
rar)s, <lrwendo, norém, ser cspecificadamente num-
eionados na actà da apuração. 

Art. 4!). No dia previamente annunciado rcu-
nir·-se-á a eommissão apuradora ás 10 horas da ma-
nha no cdificio lla Junta Commercial. 

Parag. 1 .'' O presidente, designamlo um dos 
membros da eommissão para secretario, verificará 
eom a maior publicidade o estado dos offi.cios que 
eon!iverem as aut.lwnt.iea:-;; e, aehanclo-os lech:ulos, 
s•~rn irulieios rlo violaeão,os fará abrir e contar o nu-
mero das authent.icas, o qnal deverá ser consignado 
na acta da apuração . 

-parag. 2.~ Rm seguida, o presidente, de-
signando outro mcmhro da commissão para ler as 
authentieas e llevidindo pelos demais as lettras (}o 
a.lphaheto. procederá á <tpnraçã.o <las elei~;ões. Cada 
memhro da commis~.iio escreverá, á proporção qnc 
forem sen1lo lidos, os nomes elos cidadãos votados 
e o numero lle votos que cada um tiver ohtido, por 
:1lgariRmofl successivos da numeração eommum, do 
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modo que o ttllimo nume!'o indique a totalhladn dos 
votos ohtidos. 

Pa rng. a." Ao nwsmo ll)tnpo qn~ for eser:-
vcn(lo o nunH~ro d.e votos, o mnmhro da eommissao 
o irá puhlieando em voz alta. 

Parag. 1·.0 Si pareeer á connnissiio que al-
"UilHt authentiea provciu !le mesa organizada con~ 
~fraeção das disposiçõ(~S deste regulamento, fara 
(~m sepamdo a somma doH votos constantes de tal 
:mthcnlica, meneionando na aeta todas :ts razões. 
documentos e tlcelarações que possam esclan~eer o 
faeto e provar a maneira il'rcgular da organiza~~ão da mesa. -

Parag. Ü." No caso de haver duplicata do 
alguma nldção, a eonnnissão apuraraá slinwntP o,.; 
votos !l<ulos na clci..:ão que tiver sido feita no logar 
pnwiamcntc designado l' eom as formalidades le-
gne~. 

Parag. fi." Si sn tratat· de eleieilns feita~ 
s~mult:m.eal~lente Jl<tl'a eargos llifferPnl.n~, a apura-
!;ao se I ara sopa l'adanH'lli.<J, di:-;erimiwnHlo-se o,.; 
votos eonstantns dns authnntieas e relativos a cada cargo. 

. Parag. 7:·. Tnrmiu~!la :t apura<;ão c reu-
nulas em uma so as rnlaçoes pareians de que trata 
o Jl<~ragmpho 2.o, o sn~retario da connnissão publi-
cara os nomes do:-; eidadiios votados e 

0
. numero 

d~Js v~tos, organizando uma lista geral dos mesmos 
<•tdadaos }Hll' ordem !lc votação até 0 monos votado. 

Parag. 8." Aos <~andidatns ou a seus pro 
<:y t'adorns ser;\. !lada imanediatamente certidão <la 
l tsta de votação, si a rcqucr·erem. l )'ll"l<Y (\o 1'!l(l•t . ' ' l • - • 

_ I _ • ~:~ • v. I s .1s ( eetsoes da eomrms-
sao ~orao tomadas por maioria dn votos ealwruro ao 
presulonte tamhem o voto de qualidad1).' 

A rL. lf·G .. To~·minados os tl'ahalhos, lavrar-sc-:í 
uma aeta m~nue~osa na qual sel'ão mencionados o:; 
Homos dos Cl(}adaos votados para deputados ou sup 
plenlcs o ~ 1~urncro de votos que caua um tive!' ohti-
do na elel\)ao, SPIHlo o numot·o csel'ipto por ex-ten>Jo. 

------
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Para«. 1.o Na acta S0rão tambem mcneio-
b · ' ' l 'IÜPS llliC SP t\P-Il <1 das todas as occorrenems ou mml c " · ' > 

- . ·t·tt'em !hs aulhen 1··~~~~ tluranle a apura<.,~ao ou (.ons' I_ 

l . . } , L·tllC.I't C I li r·csumo <las re-tea:-; assnn COino a sub ' ' · . 
' - - . · Jlc"'l<Js IJOI' escn-p resent:wocs, rcelama\:oe~ ou pH '" · _ . ;. 

p lo, que "tiverem sido presentes á comnussao apu-
radora. , 

Pa rag. 2." A aeta set'Ú. assignada por todos 
os llll'tllbt:os da ('ommissão aptu·a!lora, observando-

" l o 7 o no c·tso de SP o dispuslo no al'l. ::h, paragrap t • , ' 
algum sn l'<'ettsar a assignal-a. . _ 

Art. -1-7. Da a c ta da apuração se cxtralurao em 
seguida tantas eopias, devidamente assignadas e 
eon fl~ridas, quantos f o t'em os deputados c supplen-
lPs eleitos. pam llH·:-; :-;ervi rem d<· 1liploma, 111a1~ uma 
para ser enviada ao Secretario das Fir!anças do Es-
tado () outra para o Tribunal da lte.laçao. . . 

Art. -18. Considcrar-se-ão eleitos _cn~ prmten·o 
PS<~r·utinio lodos os que obtiverem maw~·m ah~olu
t a !I e votos, <l entrarão em segundo os mnnclhatos 
na ordem de votaeão até numero duplo dos que de-
verem set· eleitos: Ne~se (~serutinio, serão eleitos os 
rnais vota(los e, no caso de empate, decidirá a 
SOJ'l(~. 

. Art. /f:!). nas (\eeisões !la COIIllllissão apuradora 
haY<'I'<Í. l'l'<'-Hrso para o PrP:->idPnle do Estado, na fór-
ma do art. !)7. 

Art. üO. Si fo1· annullada a eleição de um ou 
1wtis membros da Junta por incidirem !lllcs em al-
,.,.nHw das incompat.ihilid:ules cstabelceidas neste rc 
~nlam!lnto, far-se-á nova eleição :í quat não podc-
~ã.o conco rrcr aquellcs euj as eleições f orern decla-
radas nullas; e, si forem votados, não serão os vo-
tos apurados. 

CAPITULO IV 
Das attribuições da Junta 

Art. t>l. Compcl!l á .T unta: 
·I.'' A matricula n expedição de titulos dos com-

mereianlPs, agente:-; de leilões, eonetores c adminis-
lt'<tdore,, de ctl'BMzeu~ de dep(h.ito. 
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9oA - d • ~. uomeaçao e mtcrpretes 
cornmcrciaes. c avaliadores 

3.o Ordenar o registro: 
. I Da~ ll?meações de feitores, guarda-

livros, caixeiros c outros quaesqucr pre-
postos das casas commerciacs. 

~I. Das marcas de fabrica e do com-merclO. 
. UI Das firmas ou razões commer-

c,me~ dos . connnerciantcs da comarca da 
Cap1t~I, sede da Junta, e bern assim, das 
demais praças do Estado. 

IV; Das embarcações cstadoaes desti-
nadas a navegação de rios com cxcepção 
das que exculsivamente ~c cmprcrrarem 
na pescaria nos rios do Estado. t> 

. v. De qnaesquer documentos <Jne, em 
vntude de lei ou renulamento devam con-
star do registro publico do c~mmercio. 

1 4." Ordenar o archivamento de um cxemiJlar • ns contractos c d' t t d -
ciaes e , . 18 rac os as sociedades commer-
. dos estatutos das companhias ou sociedades 
'
1 
nonymas. ( Cod · Comrn. arls. :301' c :338) . 

õ.o 1\uhricar os livros: 
, . I. Dos connnereiantes da comarca da 

C:lpltal, séde da Junta e dos ar.entes au-
XIliares do commercio mencion~dos no n. 
·~: <lc,;tc~ artigo, hem corno <las demais pra-
~as do Estado, facultativamente. 

II. Das companhias ou sociedades ano-nymas. 

~11. Dos cscriptorios ou casas de em-
prcstunos sobre penhores. 

IV. Dos corretores e leiloeiros em to-do o Estatlo. 
. 6." ~'omar assentos sohro as praticas e usos 
commc1~ute!> do Estado. 

7.o ltcprcsentar, informar e consultar ao go-
verno do Estado, a quem compete providenciar: 

' I 
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I Sobre· a necessidade de interpretar, 
modiÍicar ou revo..,.ar algum artigo de lei, 

b - • regulamento ou instrucçoes commermaes 
e reprimir abusos de funccionarios p~
blicos, de commerciantes ou agentes auxi-
liares do commcrcio. 

H. Sohrc tuclo qu<Jnlo fôr a IH'm c!n-; 
interesses do commercio, agricultm·a, in-
dnstria c navegação mercantil. 

III. Sobre o estado das fabricas, pro-
pondo as medidas que julgar de vantagem 
e. utilidade geral por ·sua inspecçã? ~u in-
i Ol'llltl~'ÜI~S I'SCt'ij;l:lS !!111' (J:)V.!'T)) lllllllStrar--
}bc os dircctores ou admmtstradores. 

8.~ Mandar organizar e remettcr á Secre~a~·ia do 
Intcnor, para estatisticas, os mappas reqmsltados 
sobro ohjeeto constante da matricula ou registro 
publico do commercio. 

9.o Exercer inspccção sobre os agentes auxilia-
l'es do eommcrcio, e consultar o governo sobre 
toda c qualquer alteração que julgar conveniente 
fazer-se em seus regimentos. 

10. Organizar a tabella dos emolumentos de-
vidos. aos interpretes pelas traducções e certidões 
que ftzc1·cm c passarem, sujeitando-a á approvação 
do governo. 

H. Cassa1· a matricula que houver sido alcan-
çada obrepticia ou suhrepticiamente; 

12. Multar SUSJ)cnder e destituir os anentes de l ·~- l t:l 
e1 oes e interpretes commerciacs nos casos previs-
tos em lei ou regulamento. ' 

13.: Impôr aos proprietarios-,trmadort>s <le cm-
barc~çoes a multa que houver arbitrado no caso e 
na forma do art. -163, do Cod. Commercial. 

'1-i. Inspcccionar os annazcns get•acs e alfande-
gad~s .e seus livros e impôr multas aos respectivos 
admuustradorcs nos termos da lei. 

16. Tomar conhecimento, informar e encmni-
nhar para o Secretario das Finanças quaesqucr re-
?ursos que de 11uas decisões e imposições de penas 
mteqmzcrem os interessados· 

' 

l' 
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'I (i. No'mear, quando for nee1Jssario, dois ste-
r·,·omnt~·as ~~sp<~eiaes ~~ l!rivativos para judicia.h~~en.t:.: 
tff'tpr·rrrruarem a eapaeHlatl'J de qnacsqunr "'1.:-;111.1,1. 
f'. orc;an•nr a quantida<k, deusidad'~ e peso do !Iqmdo 
qwJ ellas contiverem. 

17. Fazer verificar em tanto <(lt::lllto l!tr: 1' 11 111Jl';-
lir· o pagamento de impostos devidos ao Estado. 

·18. Organizar o regimento intcmo de sua Se-
cretaria e sulnnettcl-o á approva!:ão do governo; 

·l!l. Destituir os avaliadores comm~~reians, em 
virllul'~ .d<J reprcs<~t.ll:t~ão do juiz de dirPito, no:-; ca-
sos de lraudc ou mcapacidade provada. 

20. Mandar averbar e:~:-of{ido a rchabilitação 
do commerciante fallido. 

2L'l'o<la e qualquer outra attrihui1~ií.o ;ulminis-
lrativa ~Jonstante da legisla!jão fe<lcral <; que uão f<~l' 
eontrana a este regulamento e leis cstaduaes em n-
gor. 

Ar!. i>2. Emquanto não forem cre:tdas as in-
spectonas com!nerciaes, a attrihuição de nomear in 
Lerpretes, avaliadores e stereometras commerciaes, 
hem como a de expedir títulos aos administradores 
de armazens de deposito mediante 0 termo exigido 
no art. 87 do Codigo Conmnercial, serão exercidas 
w~s cor_n~rcas 1le fóra da sé<le da Junta pelos respe-
ctivos JUizes de direito ou seus substitutos legaes. 

CAPI'l'LO V 

Do JJI'f!sidenle da .Junta e swrs ollrifntif:ôes 

. Art. U:-~. O presidente da Junta Connnereial, por 
1 oq;a deste regulamento, scrA tamhe mo syndico e. 
como tal, o presidente da Camara Syndical. · 

Art. 54·. O presidente da .Junta. antes de en-
trar em exercício, prestará perante o' Swretario das 

Finanças o compromisso ou juramento de bem 
cumprir o:j ;jüU:j devere.~. 

l 
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Art. oo. Em suas faltas ou impedimento~, 0 ~~·:= 
sidente será suhstituido pelo deput_:ldo mais v . 
1lo e, em caso de empate na votaçao, pelo maiS 
edoso. . 1, , : só-

Para()'mpho unico. A prefereuc1a ( a1-se-a 
lllente ent~·c os que houverem sido eleitos na mesma 
cccasião. , 

Art. 56, Compete ao presidente da Junta Com-
morei~: . 

t.o Convocar c presidir o co.ll~gio commercial 
e a comrnissão apuradora das ele1ço~s. ~ 

2.0 Dividir o districto commcrmal em sessoes 
deitoraes (art. :20) e 11 ouH~ar o~ pre~i(lentcs das re-
spectivas mesas; 

3.o Dar posse aos membros da .T unta c. aos em-
jll'egados (la Seerd<lria,n~eeiJcndo delh~s o JUramen-
lD ou promessa de hem cumprirem os seus deve-
res; . 

4.0 Presidir as sessões da Junta, convocai-a 
extraordinariamente dirirrir os seus trabalhos, pro-

.1 ' b '1 Pu r as questões e apurar o vencH o; . . 
6.0 Distribuir pelos deputados a rubnca dos li-

VJOs sujeitos a essa formalidade, inclusivé os da 
Junta, e assignar os termos de ahcrtura c encerra-
Imnto; 

6.° Fazer cumprir os dc,!retos, avisos e in-
strueções do governo referentes á .T unta. e as de-
lilJcrações da compctencia desta; . 

7.0 Nomear fiscaes das sodecladcs ou compa-
Il~ias anonymas quando não tiverem sido .eleito~: 
llao acceitarem os eargos ou se tornarem Impedi-
doe;· 

' H." Heenher dos agt'ntns d<~ leil<ics, in-
lel'Jlretns e a vai i adores eomnH~reiaes o juramcn-· 
lo ou promnssa de hem desempenharem seus car-· 
g'os; 
' 9.o Assio·nar: 

o I. A correspondcncia ofl'icial dirigida 
ao governo do Estado ou da União, ao 
Trihnnnl 1la Relação e ao:-l juizes de di-
reito; 

IJ. ~1. l! 
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11. As ordens e diplomas que, em vir 
tudo de deliberação da Junta, tenham de 
ser mqJCdidos; 

III. Os despachos proferidos pela J'un· 
· ta em petições de partes; 

1.0. Mandar passar ns certidões que forem re· 
queridas dos livros e mais papeis da Junta i . 

11. Promover n responsabilidade dos funcmo· 
narios seus subordinados, podendo applicar-lhes a 
pena de multa até 20 o\o dos vencimentos e a de sus· 

'pensão até 30 dias; 
12 .. Fazer organizar, rever e approvar a fo~ha 

de vcnmmentos dos emprerrados e pedir o respectiVO 
pagamento ao Secretario das I•'inanças do Estado; 

13 .. 1\elevar até trcs faltas por mez a cada ern· 
pregado da Secretaria, quando lhe parecerem jus· tificadas; 

14. Preparar ou fazer preparar, instruindo-os 
com os necessarios llocumentos e informações, to· 
dos os negocias que tenham de ser submettidos ao 
conhecimento do governo emittindo o seu pare· 
c~r a respeito e enviamlo o~ papeis ao Secretario das Fmnnças; 

13. lfiscalizar o pagamento dos sellos, direi· tos c emolumentos· 
. 16. DeJigD;ar u'm dos deputados para subsli· 

LUlr o sccretano da Junta nos seus impedimentos de curta duração; 
1. 7: Ap:escntar no Secretario das l"inanças nté 

30 llo Jane1ro do cada nnno um rclatorio minucio· 
s? dos tr~halhos da Junta, indicando as providen· 
c.as que JUlgar utcis c CXIJOntlo as duvidas e <lirfi· 
cuhladcs encontradas no desempenho dos deveres 
da Junta e I!a execução de leis Gu regulamentos; 

18. Des1gnar o official ou amanucnse da Se-
eretari~ para thesourciro, fieanllo a cargo do outro 
Q :archtvo; 

.j-9. Dar as provhlencias legacs para a boa di· 
rccçao dos trabalhos c regularidade do 2crviço da. 
Junta c da secretaria; 

-I 
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20. Abrir, numerar, rubricar e encerrar ?S li-
vros necessarios ás secções eleitoraes ou designar 
para isso um deputado (art. 23) ~ auctorizar a dc~
pesa com o fornecimento desses hvros o do expedl-
ente preciso. 

Art. G7. Comflete ainda ao presidente da Junta 
Commcrcial, na qualidade de syndico e presidente 
O. a Camara Syndical: . 

a) Presidir as reuniões da Camara Symhcal e 
as dos corretores; 

h) Dar o seu voto nas reuniões; 
c) Convocar as reuniões, de accordo com o rc-

aimento interno. 
b ' • t' d) Processar c encaminhar os pape1s que l-
verem de ser sulnnettidos a despacho do Secreta-
rio das Finanças; 

e) Assistir ao funccionamcnto da Bolsa e man-
ter a ordem durante os trabalhos; · 

f) Suspender os <:orretores c levar o facto ao 
conhecimento ua Camara Syndical, para que o re-solva; 

g) Dar cumprimento ás deliberações legaes da 
Camara Syn<lical, levanuo ao conhecimento do Sc-
<~t·etario das Finanças as que deixar de cumprir por 
lhe }Jarecerem illcgaes. 

h) Arrecadar os livros e documenots dos cor-
retores fallecidos ou destituídos; 

i) Fazer affixar os editacs e boletins que se 
tornarem necessarios por este regulamento e pelo 
regimento interno; 

j) Inspeecionar, sempre quo for detenninado 
pelo Secretario, as juntas syndicaes; 

k) Exercer rigorosa fiscalização para que pes-
soas extranhas n:lo exerçam as funcções de corre:. 
toros, sem a <lovi<la auctorização, lavrando os com-
petentes autos; 

1) Organizar o regimento interno c suhmcttcl-o 
á apreciação da Camara Symlical, afim de que seja 
depois apflrovado pelo Secretario das Finanças. 

m) Dar fiel cumprimento ao regimento inter-no. 
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CAPI'l'ULO VI 

Das altrilJttições dos deputados e dos supplentes 

Art. i)8. Compete aos deputados da Junta: 
L Brnitli r opinião c intervir com o seu "o~o em 

todos os twgocios e questões da competencla da 
.Junta; 

2.0 Propor por escripto ou verbalmente o que 
ll~es parecer conveniente .sobre objccto de attribui-
çao da .T unta ; 

· 3.0 Desempenha!" prompta 0 solicitamente as 
conunissõcs que r(~celwn~rn !la Junta ou do presi-
dente; 

-1·.0 Huhricar os linos qw~ 0 prc~sidente lh1·s 
distribuir; 

.ü.o Substituir, na fúnna deste regulanlento, o 
presulentc c sec~retario. · 

. Art. 5!}. Compcl:c aos supplentcs su]Jstituir os 
deputadc~s P;lll ~mas faltas ou impedimentos e, <{lHlll-
do suhsltlllt rem o prc~siclenlP. serú guanlada a mes-
ma ordem de prcferencia. · 

CAPITULO VII 

Das altrihuicrit!.~ do secretario da Junta 

Arl. 60. Compele ao Secretario da Junl~t: 
'1.0 .Assistir ús sessões ler a acl'l a corrcspon-

llencia offi~ial c os reque~·imcntos ~1!1s partes, ex-
por a matcna destes e de outros nssumptos dcsi"'rta-
dos pelo presiclcnte, cmitlindo sobre ellcs seu Ifare-
cer; 

.2.0 !nfonnar as petições do matricula, registro 
ou arcluvamcnto, consultas ou propostas de assen-
tos sobre usos eomnHyrciaes, c outro qualquer as-
sumptu da rullt(lf'lt'tH'ta da Juuta, c•tu lflW esta ou o 
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presidente cntencler neeessario o seu parecer por cs-
cripto; 

i~.o Offieiar com as allrihuições de orgão do 
Minislc~t·io Puhlieo c~m todos os proec'ssos o recur-
sos do que a Junta haja de tomar eonhecimento; 

4.0 Apresentar á assignatura da Junta as con-
sultas, e á do presidente os actos de sua competen-
cia (art. üG) examinando si estão conforme ao resol 
vido e nos termos dos despachos ou notas; , 

· Ü.0 Subscrever os diplomas c~ ordens expedidas 
em nome da Junta; . 

6.0 Assignar a corrcspondencia official da Jun-
ta, excepto a que for dirigida ao governo do Esta-
do ou da Unii"io Tribunal da Helacão c aos J'uizes ' ' . 
de direito; 

7.0 Escrever no alto das petições de partes os 
despachos da Junta ou llo prrsidP,nln c expedir a 
nota para transcripção no livro da porta; 

8.0 Subscrever os termos de abertura e encer-
ramento dos livros; 

9.0 Tomar nota ele tudo que oceoiTCr durante 
a sessão para fazer menção smnmaria na acta que 
deve apresentar redigida na sessão seguinte; 

'10. Auxiliar o presidente no cxnreicio de suas 
attrilmições e deveres, rlesr-mpenhando com lealda-
de e solieitudo os encargos ({IHl po!' nlle ou pela Jun-
ta lhe forem confiados; 

H. l\Iandar lavrar na sPc~rntuia, á vista do dc.,;-
pacho do presidento, n suhsrm~ver as certidões ]H~
didas dos livros e mn is pnpeis existentes na .J un-
ta; 

'12. JleeclJere a h ri r I o da :l('oil'l'nspolHl!~IH'ia o f fiei a l 
e mandar registrar no livw da porta todos os pa.-
pnis de interesse) partiet~lar ou que não venham <Í. 
Seerel.aria Jlot· via offieial; 

1::~. Hever todos os officios e aelos quo tiverem 
de ser assignados nnla Junta ou S(m nresidcnte. cor-
rigindo-lhes as faltas (le redacção ci vorificando si 
estão 1le aecordo eom o dosp:who ou decisão; 
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14. Dar ao presidente e deputados qua~q~ear ::~ 
formação verbal ou escripta sobre os negociO 
cargo; 1 

; 1õ. Determinar por despacho o pagamento < ~s 
direitos e emolumentos, fazendo observar os reqUI-
sitos e formalidades a que estiverem sujeitoS os pa-
peis; d' 

16. Fiscalizar a escolha, compra, guarda ~ IS-
trihuição dos objectos ncccssarios a.o expctllcnte, 
fazendo o porteiro assignar recibo dcllcs; 

17. Abrir c encerrar o ponto dos empregados, 
fazendo as observações que julgar convenientes; 

18. Certificar na folha. a frequeneia. do pessoal 
da secretaria; 

19. Determinar e dirigir a publicação dos actos 
officiaes da Junta; 

t ' ,. 20. · Admocstrar, rcprchcndcr c suspcndey,n c •> 
dias, os empregados que deixarem de cumrn·n· seu~ 
rleveres, c representar ao presidente da .Junta con-
tra aquellc que incorrer em penas severas; 

21. Propôr <Í. Junta ou ao presidente as medi-
<las c providencias que lhe parecerem nccessarias 
para o bom andamento dos serviços a cargo da Jun-
ta o da Secretr.ria; 

22. Apresentar ao presidente da .T unta, até 
1U de janeiro de cada anno, uma synopsc geral de 
todos os trabalhos do anno anterior, Jemhrando me-
didas e alvitres que lhe snggerir o serviço; 

23. Informar reservarlamente ao presidente ela 
Junta so})re a aptidão, servir.os ou fallas de seus su-
Jwrdinados; • 

24. Propôr a prohihição ou annullação elo ar-
chivamcnto dos contractos de socicdaclc commcrcial 
e estatutos de sociedade ou companhia anonymn, 
quando offenderem interesses de ordem publica ou 
os })ons costumes; 

2o. Recorrer das decisões da Junta nos casos 
especificados no cap. X deste regulamento. 

2(i. Dirigir todo o Mrvico da f)r)crcto.ril\1 
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Art. 61. O secretario da Junta Commerci.al. ~e.
rá tambcrn o da Camara Syndical c, nessa quahd,t l,, 

terá o direito de voto. · fi 
Art. 69 o re"'istro publico do commerc10 -

~. o • , ponsa-cará sob a m1arda do secretario que scra rcs 
vel, como official de fé publica nesta pa:te..:pela exr 
ctidão e le<>alidade dos re"'istros e certldoes c P~ a 
entrega do~ documentos á~ partes, depois de regis-
trados. 

Art. 63. O secretario, logo que l!1e for apr:á. 
sentado al"'um documento para o registro, toma 
dclle apontamento no competente protocollo, lan-
çando o seu summn.rio debaixo do num~ro que co~
petir na ordem chronologica e numerwa por .es a 
fórma: "N. . • . . F. . . . . apresentou para regzstro 
tal documento na data ti margem". • 

Para<>rapho unico. Desse assento será tmme-
diatamgntc dada á parte uma copia f~el às~ig?ada 
pelo secretario; e, só á vista desta, sera restitmdo o 
doeumento c](~pois (le regislrndo. . · 

Art. 64. O secretario é obrigado a pro_viden-
ciar para que esteja em dia a es~ripturaçao dos 
protoeollos e livros do registro publico do commer-
cio, sendo apenas tolcravel o atrazo dos s:gundo<; 
por dois dias uteis, quando houver ~xcess1va con-
correncia de documentos para o registro· 

Art. m.; O secretario não póde recusar nem ~e
morar o rcnistro dos documentos ou as averbaçoes 
que as pmics requererem em termos l~gaes, nem 
as certidões de seus livros que ellas pedtrem; e se-
rá responsavel pelos damnos que, com a recusa ou 
domora, lhes causar. 

Art. 66. São tambem applicaveis ao secretario 
da Junta as disposições do art. 7:1 do reg. 738, de 
2ü de novembro de :l8õ0. 

Art. 67. J.Jogo que for eleito o secretario da 
Junta, o presidente communicará ao Secretario das 
Fnianças o resultado da eleição· 

Parag. 1.0 O secretario, antes de entrar ein 
cxercicio, prestará perante o presidente da Junta 
compromisso de hem servir o cargo • 
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Parag. 2.0 O deputado eleito seeretario s~i·v!rá 
cmquanto durar o seu mandato c será substttmdo 

' em suas faltas ou irnpe<limentos pelo deputado que 
-for designado pnlo presi1lrnh~ da Jnnta . 

GAPI'l'ULO VIII 

flaS SI'SS!ii'S (! rmlr:m r{o Sf!l'ViÇO flll.Jilnia 

-Art. 68. Haverá sessões ordinarias da Junta, ás 
segundas e quintas-feiras, c cxtraorclinarias quan-
,do o presidente as convocar. 
. Parag. Lo Quando houver impedimento no 
dia marcado, a sessão terá logar 110 primeiro dia 
util suhsCCJLlCntc. . . , 

Parag. 2.o Heunida a Junta em sessão extraor-
uinaria, O Jll'CSÍdPnle CXpOI'<Í. O IIIOLiVO !lO Sel'ViÇO pu-
blico ou circumstaneia urgente que determinou a 
convocação. 

Art. 6D. A .T unta póde funeeionar estando pre-
sentes metade c mais um de seus membros. 

Art. 70. O deputado que não comparecer deve 
participar o seu impe1limcnto por intermedio do se-
eretario~ e este avisarú o SllllJllente para suhsti-
túil-o. 

Paragrapho nnieo. A falia de cornrJarecimcnto 
;-m oilo sessõ~~~; consP!~utivas, não sendo' justificada, 
Importa mn ahaJH1ono n vaga do Jogar para todos os 
off1~itos legaes. 
. Art. 71 . As scss1i1~s serão puhlieas, salvo 

quando,. por. !IPiihPraç:ão do presidente; se houver 
em dr~ drscul.l!' e Y11lar !~m HC'~;são secreta as questões 
rcfcrentc~s a in fr·:w1:ões n abusos, ou deliberar sohr.: 
suspensão e 1lmnissão do qn:lPsquer ngentes auxi-
liares do commer·eio. 

Art. 72. ,\'!tora man~ada para a sessão, o pr-3-
sidente,· tomalldo assento á eahocPira da mesa, 
tendo ú sua 'clil'Pila o Sl'cretario e de~ mn c outro lado 
os dPr11ais dPpul:ulos ·sPJil pr1•e<'<kneias: deelarará 
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ahcrla a sessão a toque de campainha, havendo nu-. 
mero suffieiente, e ohservará nos trabalhos a se-
guinto ordem: 

I. Lnit.ma, dis<'nssiio <~ approvação da acta da 
s• ~ss:'io ali l.c~e~~dmll.e; 

IJ. Leitura da eot·rcspond1mcia official, a co-
me<;ar pela do governo. 

IH. Expediente ás petições de parte~; 
IV. Discussão c votação dos negocws gcracs 

ou particulares pendentes: 
V. Delihel'a~:ão f'ohre o que de novo se pro-

.t! puzcr. 
Art. 7:L A ordem estabelecida no artigo _Prece-

ciente sómente poderá ser alterada por motivo ~e 
nr,gencia concedida por maioria de votos, a requen• 
mento de algum membro da .T unta. 

Art. 7 4. Exposta a questão ou negocio p~la 
leilma feita pelo secretario, o presidente annu!lCia-
rá a <liseussão c dará a palavra a quem a pedrr. 

Paragrapho unieo. Nenhum mem~ro ua Ju~ta 
poderá usar da palavra sem, que l!lC seJa eo_nccdrda 
pelo presidente nem podera ser mtcrromp1do em-
quanto estiver falando. . 

Art. 7t). Encerrada a discussão, o presidente 
formulará a qw'stão Pm termos claros c ~t s_nb!Ylct-
tPrá ú vota1:ão <'Oill<'~:ando TH'IO deputado a dn·m~a c 
seguiJHlo pPlos imnw1liato~ na ordem em qu~ estive-
rem assent:ulos ahí o prcsHiente, que votar:a em ul-
timo logar, eom}wtindn-lhe o voto de qualidade, no 
easo de empate. 

Parag. 1.0 Os que discordarem da maioria po-
!lem assignar fJ('ncirlos, aprescmtando o seu voto 
por ceeripto na mesma sPssão ou, na se0'uinte, lh~s 
sPrú :H'!'Pilo <' n•sumilln na acta. c, sr a materr:t 
for ohj('l'lo <IP eonsnlta, ineorponulo nesta. 

Parag. 2.0 As decisões serão tomadas pm.• 
maioria de yotos; po<lendo, porém, o pre.sidcntc pro-
ferir por si os despaehos de mero expcdwntc on qn<} 
11iio imporl1•rn d!'('isão <lPfi11itiya, 
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Par:tg. 3.0 Quando a votação for sohrc petiçãt. 
de partes, além d~ se mcncJonar na acta. a prctenç:io 
e desnacho que tiver, sera o despacho lançado nt1 
alto da petição pelo secretario e datado pela fôrma 
seguinte: "Junta Commercial do Bstado ele Minas 
•.... em sessao de .•... " ' 

I)arag. 1·.0 As aeta~ devem ser eseriptas ou sub-
seriptas pelo secretano e assignadas por todos oq 
membros. da Junta yresentes á sessão, c transcri-
ptas em hvro propno, aberto, numerado rubricado 
c encerrado pelo presidente lia Junta. ' 

Art. 7G. Nenhum papel será admitticlo a tlcs-
pacho da Jur!t:~, sem estar devidamente sellado dl'-
vcndo as petiçoes estar assignadas pelas parte~ (:U 
slUS procuradores. 

Art. 7! ·. I~ ara .a matrieula. dos eommcrciantes 
a Junta. ~x1gmt, alem das declarações e doctiiiH'f!-
tos .mene2onarlos no :~rt. !).o do Cnd. CommPrr~ial, · 
dcsi.;;n:u_:.ao do, !JCg~e!o 1121e exercerem por gros.~n 
ou <t rct,~lho c JUstlftcaçao Jl'erante clla 1] 0 eredito 
com;ncrcwl de que gosam e da habilitação par.t 
<le!>Cf!lpcnharem. as obrigações impostas aos eom-
lfi"I'Ciantes matriCulados. 

Art · 78 · . A firma social não será matriculada 
antes de ar<.:l!t\'ado na Junta um exemplar do cún-
trac'"o de soeie1ladc. 

, A~t. 7!) · 1~ falta das averbações exigidas prlo 
m t. 8. <~o Co<hgo C~mmercial, se11do impntavd :w 
~omm~rcwnto ou socteda<!e, suspende, findo o nra-
zo ma1cado no .mesmo artigo, as .prerogativas .rr~·s1tl~ 
tantcs !la matneula cmqnanto não forem averhadas 
e puhl~eadas as_ altcra..çõcs oceorridas. 

Ait. ~0. Nao scra arehivado na Junta emttr·t-
cto de soeie<l~ule .em cor.m!landita sem a assignat11 ~·a 
do con~mandtta~w; omittmdo-sc, pon~m, 0 seu no-
m:, qu.mdo ass!n: o requerer, na pnhlicarão resrJP--
ctiVa e nas certuloes. • 

Art. HL A Junta não auctorizar;i a matrimila 
c cxpedi!;ão do titulo aos agentes auxiliares <lo 
comf!le;·cw tu.ttcs ~lc provarem os requerentes a:; 
comhcocs de HlonctdttdiJ exigidas pelo Codif{o Com4 
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mercial c respectivos regimentos; c, tratando-se d'3 
corretores ou agentes do leilão, antes de prestarem 
& fiança a que são obrigados. 

Paragrapho uni co. E' livt:c o cxcr~ic~o da pro-
fissf:.o a todos (~SSPS agentes BltPrme!hat·ws; mas 
ns encargos puhlieos. <lep(~ndenles de: auctorização 
especial ou cornmet~idos pc~r lei ou rc:;ulamcnto 
a qualquer delles, so podcrao ser ~xcrmdos pelos 
rnatriwlados, assim corno as operaçocs de bolsa, as 
cot:wões orn(~iaes c os IeiWes de valores ou merM-
dorh'ís ordr~nados por auctoridade publica, salvo as 
excepções lP;~acs. 

Art. 82. Para os devidos cffeilos, serão publi-
c:ulos na folha official do Estado: 

I. As a c tas das sessões ou o· cxtracto 
da sua suhstancia; 

li. As matric~ulas dos commcrciantcs 
ou firmas sociaes, c as alterações que 
nellas se fiznrem; 

III. Os contractos, distractos e esta-
tutos arehivados; ' 

IV. Os registros de embarcações; · · 
V. As nomeações, destituições c sus~ 

pensões do corretores. ag('ntes de leilões, 
avaliadores c interpretes; 

VI. Os !lPspachos proferidos em re-
querimentos de partes c hem assim todos 
os ne!l1s adminhitralivos do prr'sidc~nle; 

VII. O edital ele convocação da as-
scmhléa de eleitores com a respectiva lis-
ta O'eral dos eommerciantcs com direito de n • . voto activo c passtvo; 

VIII. A convocação dos membros da 
Junta para as sessões exlraordinarias; 

Parag. ·1.0 A puhlicac;ii.o das matriculas, con-
tractos, distractos, estatutos e registros de cmbar.: 
ca.eõcs se fará semanalmente, por meio de rclaçõe'i 
ou· cditacs assignados pelo· sccrf!tario e dcclaran .. 
do~e~: 
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:l) quanto :Í matricula do:; COlillHet-
ciantes, os nomes destes, dos Hoeios eom-
ponellles da l'irma, o commcrcio c o Jogar 
rio nstahnlPl~inwnlo; 

IIJ quanto aos eonlrados, os nonws 
dos so~ios, o olJjecto, domicilio c capital 
da somcdalle, o fundo eonnnawlitario, si 
houver, c a firma adoptada; . 

c~ quanto aos estatutos. a denomina-
~~ã?, sede c capital da socicd:Ídc ou eompa-
nlna anonyma; · 

d) quanto ao registro de emharç11es, 
os nomes destas, os nomes e domieilios 
dos armadores. 

Pal"l<> ')O\ 11' - l . • <o· -· .r pu > 1caçao l as actas ou extractos 
tcra ~ogar depms ?e approvadas aquellas; a das al-
teratocs_ das rnatnculas, depois de averbadas; a das 
I_Jomcaçoes de e~>rretorcs e mais agPlltes auxi-
h~rcs l~O commcrmo, deJJOis de expedidos os respe-
ctivos tltulos. 

P·n·a" 3° I • 1 ··J • • o· · ncum lO a . unta, por seu presiden-
te, quando orl~cnar os actos mencionados nos ns. li 
e_ V ~~este art.Jgo, fazer as nccessarias eommuniea-
«;o:~s as dem:us Juntas da União. 

• 1.o Seren~ eonfon.nes aos sãos prinei-
pws de boa fe e max1mas commerciaes e 
g~ralmcnte }lraticados entre os commer-
Ciantes do Ioga r; . 

• ~.o Não serem ccntrarios :ílguma llis· 
po~u,;ao do Codigo Commercial ~u lei de-
pOIS delle }luhlicada. 

. Art. 83. Para a decisão de que trata o arti"O 
ante.ePdente, a Jt~nta deverá cRtar completa e do ~~
solyJ~o se ~avrara assento em livro J>roprio com ex-
posiç,to dos fundamentos c declaracão dos votos d. _ 
vergentcs. · 1 

Art. 84. Os assentos, assignados por todos os 
me:nhros da Junta tl puhlicadoR na folha offieial 
ter~o, tre.s mezes depois de sua publicação força' 
ohngatona para 1leeisão das questões que se' snsci~ 
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tarcm sobre os usos commcreiaes a que se referi-
rem, em quanto não forem revogados por lei. 

Art. 8ti. A Junta Commercial usará do sello 
do Estado com a seguinte legenda: "Junta Com-
mercial do Estado de Minas Geraes". 

CAPITULO IX 

Dos wocessos da competencia da Junta 

Art. 86. Nos casos de procedimento official, de-
nuncia ou queixa para imposição das penas de 
multa, suspen~ão ou destituição, qtB incumhe á 
Junta applicar aos agentes de leilões, interpretes_ e 
avaliadores commerciacs, bem como para cassaçao 
de matriculas, os termos do processo serão os se-
guintes: 

I. Autuação da peça inicial do proces-
so c documentos que a acompanharem, pe-
lo offieial da secretaria; e, si o procedi-
mento for l!:L'-o{{icio, continuação dos au· 
tos com vista por trcs dias ao secretario 
para reduzir a artigos a materia da accu-
sação; 

II. Despacho da Junta ordenando á 
parte ael'nsada que, no prazo improi'oga· 
vel de cinco dias, responda aos artigos, 
denuncia ou queixa de que lhe enviará 
copia o official da secretaria com a inti-
mação do despacho; 

rn. Julgamento na primeira sessão da 
.Junta, segundo a prova constante dos au-
tos, si o :wem;ndo não responder dentro 
dos einco. dias eontados da intimação; ou 

IV. Si o processo for ex-of{icio e o 
aceusado responder dentro dos cinco dias, 
assignação do termo de dez dias, impro-
roga.veis para a Jlrova; caso seja requeri-
do; l'irulo o l!'tal. tf!lll a prova ou sem ella, 
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R~n·ão o~ autos dados com vista por cinco 
lhas ao ~ccusado para allcgar c depois ao 
sccretano da ! unta para officiar o que lhe 
parecer, segumuo-se o julgamento no dia 
designado pelo presidente; 

. V. ~' no caso de denuncia ou queixa, 
asstgnaçao de egual termo imprororravel 
para a c?ntcstação da resposta do ac~usa
do, scgu!nuo-se uma sô dila~~ão probatoria 
de d~z dtas1 quando requerida, c os termos 
de cmco ~ms lambem improro.,aveis pa-
ra all~gaçocs finaes de cada um~ das par-
t?s, fmdos os quacs officiará o secreta-
no da Junta e terá logar o julgamento. 

Art. 87· A pena applicavcl aos arrentcs auxilia-
res do comm.~rc~o pela mora no pa"~rncnto do im-
posto de_ proltssao on 110 rPi'<ll'<;o ~a l'i:m<'a <Í a de 
suspensa?. cmquanto o pagamcn'to não for cffcctua-
do ou a han~~a refor~;ada. . 
. A.rt. 8.8. O mesmo processo cstahelceillo no 
:~rt. !l(> E(~l'it observado quando ~· . .- IHlllVt'l' <IP Jli'Ol"'· 
ucr contra os 1 · · d ' , , lf u' rr , U( ffiln!Stra ores de armar.cns geracs 
ol!..,a an et>ad~~' nos termos dos arts. 89 e 90 do Co-
dtbo Çomf!lerctal, ou quando se tratar de impor aos 
proprctanos-a_rmadores de crnhare;u~ões as multa~ 
~uo Cor~~ a~ntradas na ftí~ma do at~t. ~G:~ elo mes-
sigõeso:dtbo, buardadas, }Jorcm, as seguintes dispo-

I. Os documentos esscnciaes que de-
vem ser autuados para hase do proccdi-
m??~0 , 0?~lra os ~(~lllinisrtadorcs de ar-
m,lzcns s,w a l~Vt'!Hlao ll"''·"'I'v·· '· . 

• 1 I I · :-·"' ,t <•·1 1 t~me-;-
sa uos >a anços dos gcneros nos razos 
marcados no art. 79 do Co-t·, C P c· 1 · - ulr,o ommer-.Ia' ou a mspccçao ~~ exame feitos nos 
~vros c arrnazens e dos qunes se deprchcn 
c~s~uo os balanços rcmettidos são inexa-

11. Servirá de base no procedimento 
contra os armadored propriet:trio~ das em., 

J 
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barcações regi:Stradas o tenno por clles as~ 
signado em cumprimento do art. 463 do 

Cod. Commercial, sendo C3Sr} termo tras-
ladado c autuado pelo official com a cer~ 
tidão negativa. da. entrega do registro den-
trJ do armo (si essa falta comtituir o obje-

cto do processo) c bem assim os documen~ 
tos c provas, que houver, do uso illcgal 
que cllcs tiverem feito do mesmo registro, 
ou da venda, perda ou innavcgabilidadc 
da embarcação. 

Paragrapho unico. Si os proprietarios armado-
res, contra quem se houver de proceder, residirem, 
na sédc da Junta, serão notificados pelo porteiro 
desta, c, si em logar diffcrcnte, por ordem do re-
spectivo juiz de direito a quem a Junta solicitará a 
notificação, para allegarcm o que for a hem de seus 
direitos dc!ltro de cinco dias, que correrão da da-
ta da notificação, levando-se em conta os que decor-
rerem além llestes á razão de um dia por 30 ldlo-
mctros, para os que residirem f6ra da Capital. 

Art. 89- Nestes processos e em todos os de ini-
ciativa official da Junta, poderá esta pedir, por of-
ficio do secretario, os e:-;clarccirnentos do quo care-
cer ás repartições c auctoritlades competentes c or-
denar us diligencias c exames necessarios, mesmo 
depois da dilação prolJatoria mas antes das allega-
gações finaes (~ notificado o aceusado para assistir, 
qnr.rrnclo. 

Art. 90. Em todos os processos rcfcrhloa, si 
houver testemunhas, serão ellas inquiridas pelo se· 
crctario c pelas pm'lcs ou seus advogados, em pre-
sença da Junta . 

Art. 91. A defesa c as allegações serão escri~ 
ptas nos autos; os termos para contestação e alle-
gações principiarão a correr do dia em que os au~ 
tos forem com vista :ís partes, e os da prova da da~ 
ta da in tima~~fio do despacho da .T unta. 

Art. 92. Os despachos o sentenças da Junta 
nesses processos serão cscriptos pelo deputado que 
o presidente designar. . 
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Art. 93. As multas que forem impostas por sen-
tença da Junta serão cobradas executivamente pelo 
processo de que trata o dec. n. 1.41tl, de 9 de outu-
bro de 1900. · 

Art. 94. As sentenças de suspensão ou desti-
tuição proferidas pela Junta serão intimadas, de 
ordem desta, pelo porteiro, para os devidos cffei-
tos· 

Art. 93. No registro das marcas de fabrica c 
de commercio c no processo de aggravo interposto 
das decisões a respeito, observará a Junta o regula-
mento 9.828, de 31 llc dezembro de -1887. 

Art. 96. São nullos os processos em tfue se não 
observarem as disposições deste regulamento. 

CAPITULO X 

Dos 1'ecursos em geral 

Art. 97. Uavcri• recurso para o presidente do 
Estado, sem offcito suspensivo: 

·I. Das eleições de membros da Junta 
n9s casos de ~raude, violcncia ou preteri-
çao de formalidade essencial; 

II. De todos os actos da Junta, nos ca-
S?S de. cxce~so de poder, ou incompctcn-
cm c vwlaçao de lei; 

III. llas dceisõrs pelas quaes a Jun-
ta ou seu presidente: 

?-) prohihir ou annullar o registro ou 
arelnvamenlo dos eontraetos tle soeiedatlcs 
commcrciacs ou dos estatutos de compa-
nhias ou sociedades anonymas: 

h) multar, suspender ou destituir do 
cargo os agentes auxiliares do commcrcio 
adf!linistradores de armazcns ou propric~ 
tarws armadores de cmharcaçõcs regis-
trada:;. 
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Art. 98. O recurso deve ser interposto dentro 
de dez dias pelas partes ou pelo secretario da Jun-
ta. 

Tomado por termo na seeretaria e remettido 
tlPnlro de cinco di<lS ao Seeretario das Finanças 
eom os respeetivos p11.pcis e informações, será o re-
eurso ern t~gnal prazo deeidido pelo Presidente do 
Estado, preeedendo vista aos intenjssados para alle-
garem o que for a hem de seus direitos. 

Art. DD. Cahn :1ggravo dn peti~;iio para a Hela-
(:;i_o dos 1!Pspaeltos lllte nrgam ou admittern o regis-
tro tle marea, ~~ dos que eassam a matrieula de eom-
mcniantPs, ohs1~rvadas as disposi~;õcs 1los arts. 23 
a :w do tlcc. n. 9.828, de ::H de dezembro de 1887. 

CAPITULO XI 

lJa ,"J'caelaria 1/a Junla 

Art. HlO .. \ s~·~~l'l)la ria da .T unta ted o seguiu-
Ir• pr-.soa I: 

ITnt ol'l'it·ial; 
IJ111 <llllalliii'I\S()j 
Urn porll'iro. 
Paragrapho 111tieo. Al1;111 tlos fmH~eionarios 

:wima n~fr•rido;;, o SPr~rel.ario. por exigenCia do see-
yir;n., po1lr~d. :ulmillir 11111 eoii:Jhora<lor .· 

:\rl. Hll. A SPr·n~laJ'ia l.t·m a·s,~n cargo o ex-
jH'llÍPHlc dos trabalhos da .Junta, o arehivo, o regis-
tro puhlico tio eomnwrcio n o da Camara Syndic:tl. 

Parag. L" Para o nxpr'llir•nl.c da .Junta c regu-
hr I'Sr~riptura!:iio d1~ ;;ons aelos, havo!'á os seguintes 
linr·:-.: 

·1.0 lb;; t>IPir·iÍI'" !'Ollllllt'l'!'iaes; 
2." J)as ar•la~ da;; SI';;SÕPs; 
:J.o Dos nssl'nlos: 
.1·." Da tlislriiHtit·iio dos livros sujeilos a 1'11-

hrie,t; 
IJ. :11. - J:l 

.. 
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o.'' Das fianças, termos de promessa, obrigaç<lu 
ou juramento, e penas impostas pela Junta i 

6.0 Da matricula dos empregados; 
7,0 Do ponto diario; 
8.0 Dos emolumentos dos membros da Junta; 
9.0 Do inventario dos effcitos da Junta i . 
-10,0 Os livros auxiliares que forem nccessarws 

ou determinados pelo regimento interno. . 
Os livros dos numeros 1, 2 e 3 serão rubncados 

pelo presidente da Junta, c os demais pelos deputa-
dos a quem forem distribui dos. 

Pa.rag. 2.u Para o registro publico uo conmwr-
cio havm·á os seguintes livros: 

1.o Do registro da ntatricula dos cmnmercian-
tes e dos titulas dos agentes auxiliares de commer-cio; 

2.o Do registro de companhias ou sociedades 
annnyJJuls (· sor.:ieúades connncrciaes. 

3.o Do registro das finnas ou razões commcr-ciacs; 

4.o Do registro dos titulos de habilitação ctvcl 
dos menores, filhos-familia e mulheres commer-ciantes; 

U.o Do rcgislt·o das nomeações de feitore.;, 
guarda-livro.s, caixeiros c mais prepostos das casao; 
de commermo, c dos instrumentos publicos ou par-
ticulares de mandato· , 

6.o Do registro das embarcações· 
7.~ ~o :egistro de cartas de fretamento, credi-

tos Jll'tVI!e~Iados ref crentes á navega<;ã.o, escriplu-
ras respechvas de penhor instrumentos e lettras de dinheiro a risco; ' · 

8. o Protocollo uos registros. 
. Este l}vro 1\ 11eRtin:ulo ao a pontanwnto dos Jlil-

flPIS ({lln tem fie sm· rngistraffos e ser;\. divillillo em 
l.rPs tornos ~~~lrrespondcntes: o 1.n aos livros ns. i, 
2 e 3, o 2.0 ao livro -i,, e o :-J.o aos livros õ, 6 e 7. 

Em todos estes livros o terço ti. direita de cada 
pagina será separado por um traço perpendicular 
c regervado para se lançarem em frente dos respc· 

; 
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ctivos registros as alterações que occorrerem e as 
observações neccssarias. · ' . 
. No livro n. 2 se inscrevcrüo tamhem todos o;; . 

htulos, documentos c declarações a que se referem' 
os arts. 27, 28 c 874, n. VI, tio Codigo Comrnercial. 

Parag. 3.0 No archivo serão guardados em se-
gurança e asseio os livros findos, os exemplares de 
contractos commerciaes c estatutos de companhias 
ou sociedades anonymas, os documentos relativos á 
m~rcas de fabrica e de comrnercio e quaesquer pa-
Jlfls que convenha archivar. · · 

Parag. 4.o Os livros serão lanç~dos em· um· cata:-
l?go especial c os documentos e mais papeis .coUi-
gHlos methodicamcntc em maços munerados e eoxn 
rotulos indicando o assumpto e o am1o. . 

Parag. o.0 Para facilitar as buscas, annual-
mente se organizará um indice designando cada pa-
pel pelo seu objeeto ou nome da pessoa interessada 
e eom refercneia ao numero do maço em qu'e se 
<whar. · .. 

Parag. 6.0 Semestralmente ou annualmente se-
r,ão encadernados os contractos e distractos archi-
~ados, juntando-se-lhes o indice respectivo; quanto 
as marcas de fabrica e de cornrnercio, serão obser-
vados os arts. H e 16 do dec. 9.828, .de 3J de dQ-
zembro de 1887. · · '· 

Parag. 7.Q Os livros referentes·· á Camar.t 
Syndical c à Corretores. são os espceificaúos no 
'l'it. li deste regulamento. · 

CAPITULO XII 

Dos (unccionarios da Secretaria 

~ Art. 102. Os funccionarios da Secretaria &e·· 
r~o nomeados· pelo Se~r~tario das Finanças,. me-· 
!1Iante concurso, e denuthdos na fónna deste regu-
.a~·rento .. 

: :· 
. ' 

·jl 
' . 
·j 
;j . 
'l: . ' 

I 
I 

1 : 

·:,1 
. l 
tI 



I ! 
I 
l 
: l 

".I ., j 

. ·'' I l 
i 

I 

i 
, I , 

\._j_J 

' .·! 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
t 

I 
I 

' I ) ~~ 

". : ' t 

I ' 

l 
I 
1 

l 
~ 
\ 

. J 
I. 

I 
'' ~ 

" i 

Pai-agrapho unico. As primeiras nomeações, . 
que forem necessarias, em virtude da rcfórma d:J 
vresente regulamento, serão feitas independente de 
concurso. 

Art. 1();.1. Vagando o logar de official ou' de 
amanuense, o secretario da .Tnnta levará o facto ao 
conhecimento do Secretario clas Finanças, para qu·~ 
seja :inmmciaclo o concurso. . 

Art. iOL O edital de eoncmso scd publicado 
com o prazo de :30 dias, especificando o cargo e de-
terminando as materias de qne os candidatos terão 
de prestar exanie. 

Art. 100. Os caTHliclalos a ol'fieial e amamnwn-
s~~, para se~·em inscriptos em concurso, aprcscnta-
rao os segumtcs documentos: · . ' 

a) cerliclão de terem mais de 20 an-
nos de eclade; 

h) folha corriua; 
c) attestado eomprollatorio de mom-

lidadc c hons costumes; 
. d) atl.eslaclo cle vaeein:wiio on rev:l-
ccina~;ão. · ·· 

. Art. 1~6. Pm·a o logar cln amamH.·nse o:; ean-
clHlatos terao .de s.e mostrar hahilitados em lingua 
Jl.ortugt~eza, lustorm e chorographia do ·Brasil, cal-
llgmplua c arilhnwt ica. 

· Art. 107. l~ara o Jogar de offieial, alc~rn desses 
!'Xarnrs, pn~sl.:wao o.s enncliclatos mais os cln língua 
f1·a n.c·pza, n~athemahens c~IPmPnta 1·ps, Ponta hilitl:ule, 
esct'l pturaçao mercantil e r()(lacção official. 

Paragraph.o _unieo. ü amannuense eandidato) 
ao ea!·go de offtcial, farú unicamente os ~xames ac-
crcscu!os c, em cgnaldade de eondiçõcs terá a pre-
fercnem para. a nomea~;ão. ' 

Art. -lO R. Os nxanws sc~rão llreslados pnhli-
r.anwnte, perante uma connnissão de dois examina-
dores nomeados pelo Secretario das Il'inanças c 
presidida pelo Secretario da .T unta. 

'Paragritplto uuico. Do~ <'\UIIJt~S s1~ h'!~.ll'á' um 
termo 110 qual serão cl.lssificiúlos u.~ candidatos poL' 

~\, (~·~ 

~; 
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ordem de merecimento. Junta a copia desse termo 
aos demais documentos, subirão os papeis ao Sccr·e-

, ta rio das Finanças, que fará a nomeação de accordo 
com· o merecimento dos ·cmHlidatos. · 

Art. 109. Os empregados nomeados, antes de 
entrarem em exercicio,prcstarão juramento ou com-

. promisso de desempenhar leal c honradamente as 
suas funcçõcs. .· 

. ' 

SECÇÃO l 

Do official da secretaria 

Art. HO. Ao official da secretaria compct": 
1.0 Dirigir c promover os trabalhos 

· da secretaria; 
· 2.0 Auxiliar o seeret;~rio lla .Junta no 

1lesernpenho de suas funcções, cxecu~anllo 
os serviços que por elle lhe fo.rem designa-
dos; . 

3,0 Redigir, indcp.enclcnte de despa-
cho, os officios sohrc assumptos ue snn-
plcs expediente, ou pcd_idos de i~formaç~o 
c documentos necessarws para mstrucçao 
dos ncgoeios a resolver; 

li·.° Conservar as minutas das ordens, 
officios, consultas, representações ' etc., 
afim de serem recolhidas annualmente ao 
archivo, depois de classificadas c enca-
'dern:ulafl; · ' · · 

;t_).o Ter a seu cargo o livro do resumo 
clo . ponto, organizar e apresentar ao se-

. el'(\tario, rio primeiro dia util de cada mez, 
a folha· ele veneimentos dos empregados; 

" ().o Fazer na matricula dos emprega-
ti os todas tis :mnotações relativas :i no· 
Hwa~~;"io. demissão, liecnças, penas c ou-
tras que forem orclnnaclas pela .Junta ou 
Jlc\lo sc~erelario; 
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.,. 7.0 Representar ao secretario da Jun· 
·ta sobre qualquer acto de insubordinação 
ou falta de cum~rimcnto de deveres dos 
empregados seus subordinados; 

8.0 Entregar á· parte depois de regis-
trado verbo ad verbum, e á vista da not., 
~~' qu~ trata o paragraph~ unico do art. 
h.-,,o llLulo ou doennwnto anuotamlu-o no 
alto da primeira pagina c~m a serninte: verba: · l) 

N" · ·. · (o mesmo numero do prolocollo) · 
ne.?tslrado a lls ... llo livro n ... do llegi:;-
lro Puúlico do Commcrcio desta secretaria 
dl! Junta em ... (data tlo registro que se· · 
ra a mesma do ll]'Jontamento elo proto-
collo) ; 

9.o Não admittir a registro documen-
to algum do ~al não conste o pagamen-
to do sclto ou Imposto de-vido; · 

- 10. Dar_prompto expediente ao rcgi::;-
l!o, avcrbaço~s e certidões requeridas dos 
hvros do · regtstro, passando-as indepen-
~lente de despacho, sempre que não houver 
mconvenientc; 

11 .. Fazer as annotações nos contra-
elos ~~ <hstraetos archivados, rubricando 

. as folhas c declarando em cada um dos 
t'X!!mplarps o numero de ordem e a data 
. do despaeho; . 

12 .. Dar á parte interessada certidão 
~e arelnvamcnto dos eontractos ou esta· 
,utos, com rcferencia ao numero de ordem, 
<levmnll! essa R eerthlões e as . annot.ações 
SPr nss1gnadas pelo secretario. 
' 13. Servir de escrivão no~ pr&cessos 
tle compotPncia lla Junta· 

' . 1_4. Cumprir e fazer cumprir as dis, 
P.osu:ocs do regimento interno da seer-etn-
rm e as ordens ou instrucções do presi-
dente ou do secretario. 

\ 
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Art. 1H. O registro dos documentos ~~ fará 
com as formalidades praticadas pelos tabelhacs no 
lançamento de documentos de parteP nos se~s li-
vros, não devendo mediar entre um e outro regtstro, 
bem como nos apontamentos do I?rotocollo, espa-
ço em branco mais que o nccessar10 para os scpa-
rai· e distinguir. . . . 

Art. H2. As certidões ou coptas asstgnallas 
pelo secretario ou official c autheticadas com 'J 
sello da Junta têm fé publica. . . 

Art. H3. Ao amannensc comyJCte anxllw.r o 
official de accordo com as disposições deste regu-
lamento. 

SECÇÃO H 

Do thesoureiro e do archivista 

Art. 114. O presidente da Junta designará um 
.los fmlt't'Íonarios para sc'rvir de' thPsonrl'iro, f'kan-
tlo a eargo do outro o archivo. A fiança que o the-
soureiro deve prestar será fixada pelo presidente da 
.Junta. 

Art. 115. Incumbe af\ thcsoureiro: 
1.0 Arrecallaf os emolumentos a que 

têm direito os membros lla Junta, e os d:t 
Camara Synllical, entregando ao presiden-
te c secretario os que lhes competirem pe-
Ja~; assignatnras otl ofl':c•ios. P r~eo1hc!r :H> 
cofre os correspondentes a rubricas de li-
vros para serem no começo de cada mei 
distribuídos entre o presidente e deputa-
dos; 

2·0 Ter sob sua responsabilidade qual-
quer quantia que lhe seja entregue por or-
dem superior para o serviço a seu cargo. 

3.° Fazer escripturação da receita e 
llcspcsa a seu cargo; 

4.° Fazer pagamentos á vista de do. 
eunwntos P rc~qnisição assignada pelo prc-

,;idente da Junta. 

c 
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Art. 116. O funeeionario designado para ser-
vir de thesourciro não cntrilrá eni exercício deste 
car"o cmquanto não prestar a devida fiança. 

t:> Parag. '1 o Si, dentro de ~lO dias, contados da da·· 
ta da designação, o lhPSOIII'PÍro nüo Psliwr afiança-
do, ficará sem effcito a nomeação e será designado 
o outro empregado que, dentro de egual prazo, se 
deve habilitar para exercer o cargo. 

Parag. 2." Na falta ou impt>dinwnlo do thesou-
rciro, o presidente enearregará um deputado de 
suhstituil-o. 

.I I 

Art. H 7. Ao arehivista incumbe: 
- :1. o Dar enlra<la dos livros c papeis 

no :u·clnvo,dnsignando-os em iJuliee alpha-
heLI_co, pela natureza do assnmpto, ou nome 
do mleressado. 

. - 2." Classificar os <loem\H~Jltos c pa.-
peJs avulsos, mwnlando·os em m:wos ro-
tulados, eom d<•sign:wão <lo oh j c e to ,; data. 

'' '1' I .. . •• - •l." e r so l sua guarda <J responsa-
h.Jlidadc to<lo o archivo, não deixando sallir 
hvro ou papd algum sem onlem cornp~~
tcnte, por e se ri pto. 

. Art. H8; O arehh~isla, <~m suas faltas ou impe-
dnnentos, scra suhstilui<lo por um <los ftuweionario-; 
tlt>sign:ulos pelo Sl'(~retario. 

i\ 

no Jl01'leiro 

Art. H!). Ao JHlrlPiro ineumhc: 
-- 1 . o TPr soh sua guanla as <~h aves 

do c<lifieio, cuidar do :1sseio <l<~ste e <la con-
seJ:vatão dos movPis " mais ohjP<~los nelle 
üXJSlCli[PS; . 

--2.o Ahrit· o e<lifieio meia hom antes 
da mareada para eo11w~arem os servieos e 
fechai-o quando estes Lct·minarcm · · 
. .. \ . ' --,) ." " ss1gnar <'arga dos ohjeetos 
comprado:-; pa rn o PXp!~diPnlP~ l'l'spondf'n<liJ 

I 

J 
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por sua applicação, nos termos deste regu-
lamento; 

- ~·.o TleeelJer a correspoJHleneia · <la 
.lunla, fazPIHlo <~otrnga .<ll'lla ao se~rctar.i~~~ 
fe<~har e expedir a correspondenera oi11 
·eial -- soh a inspceção do official da Se-
cretaria; · . 

-- t). o Pôr o sello da Secrctana nos 
:locumcntos Jl papeis que dependerem des 
sa formali<lade; 

-G:' Hcgistrar no livro da porta, pela 
ordem de sua apresenla~\ão, antes de entre-
gal-os ao sccretnrio, os reqt~erinwntos .o 
mais papeis (JIW devam trans!lar pc~la po1-
ta nolan<lo sw:eintanwnln o ohj<~elo do taes 
p;{peis e ('gualm<~lll!~ l'Pgistrando, n<~ eohr 
mna correspmHlente, o despaeho ohlrtlo -
o eJlln•g·ar ;\. parte ou S(~U procurador, m••· 
diante r<~<~ilJO, passado em sPguicla :u: des-
pacho, os pap<~is e donmwnlos q~rn nao tlw 
Yam ser eonscrvatlos na Sccrelana; 

-7,° Fazer :u> despesas miiHlas da 
Se(•relaria. nwdiante :nH•Iorizac:.ão do S!~
en~ta rio, a <pH'lll pn•stnl'<Í. <'Olll:IS nwnsa 1-
lll<'lll<~; ·r· 

-- 8." Ex('l'C<~r as fun<'~Õ!'S dn oi r· 
eial cln justi<:a~ nos proc·Pssos da <·ompd<'n· 
e ia da .Junta. 

Art. -120. Em suas falta~> ou impe<limcntos, o 
porteiro S<)l'<Í su hst i tu i <lo por lH'S~:na . de) eon fian~.)a, 
nome;ula int<'rilwnu•nl.<' p<•lo s<'<'rl'larlo da .Tm1ta e 
soh a responsahilicl:ulP <kste. 

r.APJTULO XTIJ 

J)ns Vl'l/ri!Jii'lllns e l'rm!rlff!'II.S I! r!11s lir'l'll(.'aS 

Art. 121. Os J'lln<•tdonarios da f'('('I'Plnria <h 
,llllll:t p<~l'<'f'hPt':lO 0:4 \i'IH'illll'liliJS d:l !;lll~'Jl:l :lllllf 1 X:\ 
a,~:;!<' d<·<~rr>!c). · 
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Paragrapho unico. Aos officiacs e ao porteiro, 
quando fuuccionarcm, o primeiro como escrivão c o 
sc"mHlo como official de justiça, nos processos d:1 
co~1pctencia da Junta, em que for condemnada nas 
custas alguma das partes, se contarão pelos actos 
praticados os emolumentos que perccllcm os escri-
vães e officiacs de justiça, pelo regimento de custas. 

Art. '122. Os vencimentos serão divididos em 
duas partes cguacs - uma de ·ordenado c outra dtJ 
gratificação. 

Art. 123. As faltas de comparecimento aos 
· trabalhos da Junta sujeitam os respectivos em-

pregados ás disposições que sobre o assumpto es-
tabelecer o regulamento dn Secretaria das Finan-
ças. 

Art. 124. O funccionario que contar mais de 
ti annos llc serviço não poderá. ser dcmittido, a m,~
llO~ que eommetla graves infracçõcs deste reguh-
llH'Ill o. 

Neste caso. o scerrt:trio da .Junta notificará ao 
fnnccionario culpado para, á vista das peças de ae-
eusaç;ão o llentro de tlez dias, offerect)l' sua dcfe~;a 
r'scripta e os tlocurncntos que tiver em sc'u favor: 
feito o que, suhir:io os pan()is ao Snrrdario tias Fi 
n:mc;as, para tleeisão final. . 

Art. '12!). Ouanclo o <lln:JmH~ns'~ snhstilllir ct 
official. percebc)r:Í a gratificação dPste. 

Art. 126. A eonccssão de liecnças aos funecifl 
narios da Junta sPrú regulada pela lei 11. :107. tlP 1::: 
t!P ag-osto de HlOL c seu regulamento -- <Ice. n. 
·t . Hl7. tlr ilO de dezembro do mesmo anno. 

C: A PTTULO XIV 

Das penas 

Art. ·127. Poderão ser impostas wl:r Junta ou 
seu pn•sidPnlt~ as penas seguiHtPs: 
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I. A<lvertcncia com eomminação o 
censul'a. 

li. Multa até l>00$000. 
III. Suspensão até noventa dias. 
IV. Destituição do cargo. 

Paragrapho unico. Não terá !og_ar a. impo;;i~~~o 
·destas llCn:ls, quando o facto consltturr <mme pr:\ ~~
to e punido na lei pe~al, tleve_ndo neste <~:~s~l o IJI ~-~~.
dente communical·o a auctortdade eompct~nt<.', Jlí..tl ,t 
o processo. • 

Art. 128. Do despacho ou portaria, que 1mpuzer 
qualquer destas penas, haverá recurso rnu:a o goVt)r-
no, além da rcclamaç:io que a parte poclera apresen-
tar :í. .Junta ou a seu presidrmte, dentro de 48 horas· 

Paragrapho unieo. Este recurso será. inte:c~o:· 
to c tomado por termo doutro do prazo de_ cmco cl1a:;~ 
C()Ilt·tdos do indeferimento da reclamaçao, devendo 

' . 1 I . pre os papeis respectivos, dentro c e egua prazo, ser .1 ~ parados pelo secretario da Junta e apres:nt:tdos g,, 
presidente que. com o seu parecer, os env1a~a a.o ( 
eretario das Finanças, afim de ser a questao I eso -
vida. 

Art. 129. Os empregados da Scer~ta;·ill: da 
Junta ficam su.ieitos ás seguintes penas dtsmphna-
r<~s nos casos abaixo declarados: 

1. Admoestação por ne!.digenc~a; . • 
li. Reprehensão por desolJedtenm:~, 
III. Multa de 10 a 20 olo dos ve~m-

mentos mensaes, até uoo~ooo no m:txi~no. 
<lcnlro do anno, por falta de cump.rnncnto 
de dPveres e de'srcspeito aos suprnores: 

IV. Suspensão até 30 dias por falta 
· t ·c1·v·1,,o st'tll cau:-a de comparectmcn o ao s.- "' · , : ·é 

justificada durante ma1s de 8 thas, e at 
60 dias, nds reinciclcmcias; • ã l 

V Demissão por grave mfracç o <.o 
oulam~nto, como 'a revelação de n~goc!o 
~eservado ou de qualquer ac!o o!·dmarw 
antes de ~ua CXJJCdição e pubhcaç_ao, aln~
so da confiança dos superiores. luerarclu-

( 
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c?-S. em. relação a? serviço publico, palro-
. mnw 1hreeto ou mllirecto de negoeio IJHC 

l'OJT<'l' perante a repartirão, e outro~. 
Arl;. J:Hl. ;E' eomp~ltentc para irnpi)r es~as p:.)-

nas o Se~rel.at't.o ,'las l•'m~nças. As }HJnas dos n,; . 
, I .a I~,, )n?lu~rv~, JHHlet:ao ser lambem impostas 
pelo pr c~ulcn~t~. d,~ .1 unta, e as dos ns. I, II e a d•~ 
susp~nsao ate,, dta~ pelo secretario. (Art. GO, 11 • 20) 
. 1 a~agr·.apho um e o. Das penas de multa supc-· 

nor a .-00~000 ou suspensão por mais de 30 l'·. 
havera recurso voluntario }l'tl"t 0 s, .. t · 

1 1
1'
1 ~ .. Finannas. . ' ' , .. LCl e ano l us 

Ai:t. ·I:H A JlC!l'l ll" Sll - . ' . · · ' " . spensao nnporh a per-
da de lodos os vencimentos relativos ao t~n;po d:t 
suspensão. 

TITULO 11 

CAPITULO T 

Art ·1''~ () • ''·~· .~ eOJ'l'I'IOr'' 1 F·. 1 crc:ulos pula lei ('"(' I • ·JI)l. l L;;- I o .:-;l.ll o. ere•t 
•· , • • • "' J, 1 c · · ·1, l!~I·ao earaeler de offi-

~~>s'·tc!~tl~:;ll>l~hl!1.1~>s e pollorão exereer eumulal ivanwnte 
• '' h ,, • l'OJTI'tort•s ti' j' 1 · c:ulor·I'·ts 1, •1

1
, 1 ,.1 · . .. c UIH o-; puhlteos, dt~ nwt·-' · , ' , u o e! r os. . . 

1\ l·t ·I '.1'.1 ( I . I . .,.,, )~ ('()l'J't'lt)]"'' ,;"' '] ]' ,:" • l . - , . , '~, S.l.O l C JVrC l\OllH''\ !(<LO c I enus~ao do Pre~illenle do F ·I· 1 . , . -Art J •.1 r. () ~~ ,u o. 
( . •'·1·. numero de eotTI'lorrs Sl'I"Í de cin-co na ~apitai 1lo Estado · ·" ' '· 

Art J:r P· ·· . :· · , ' " .· . v. .n.t ser nomeado corretor é nc-
,css,u 10 qne O fll'!~lt'llllP!liP jll!ltP . '. 
os st~.guintt~s docmtH:nlos . ;!,·11' ll!;,,l'~l~lll I;:·.quPJ'Jil.ll~l1llo . I I l ' ' . ;i('!' l'r\Vl'll ()~ ao JH'üSJt en P I a C:amara Syn(lieal: , . 

a) prova tlr~ sPr maior de 2li armas. 
h) folha corl'ida; · '· 
e) alll'sl:tclo do l'l'~i(lniH'i,·t · · 

1 l 1111. Jll'll, r.,~n. •. JIOJ' ltt.·t'l".' ( (~ ' :til li O; ,.., 
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(l) i>rova de estar no gozo de direitos civis c' 
politieos. . 

' 'o) aitestado ou outro documento provando set' 
ddadão brasileiro, nato ou naturalizado; 
. f) attc~tatlo eom firma reeonl~ec·i1la d~~ haver 

o 'pretcwlcnle pr:~:ticado o eommercro por st ~~n no 
,scl'iptorio tle algum corretor, ou de eomnwt·emntr, 
u de Pstalwlneimento hancat'Í!l'. 

Art. 'l:·Hi. Niio podem ~or corretores: 
a) os que, pnlo eo(l igo eommereial, não pu-

den~m ser eomm1~n·.ianl!~S; 
h) as mulhPrc·s; · 
c~) os <'OJTntores mna wz dl'slilni!los; 
11) os fallidos nfio rehahilit:Hlos; 
e) os extrangeiroH; · 

. : f) os eondemnat!os por crime lle falsitl;ak, fal-
lt ueia frauduil•JJta ou eulpo~a, contr,lhamlo, moeda 
falsa. estelionato, fHrlo nu rouho; 

g) os l[Lte forem 1kmi ttitlos d~l qua lq l.tet' cargo 
fe<!l'ral on m;tadoal a hem do S!:t'VlÇO puhheo; 

h) o~ que se dt~l'l'lll ao vieio 1la mnhriaguez prn-
yada por iiiiJlWl'ilo policial ou adminii'\Lt'alivo, pda 
C:mtara Svndieal. 

. A r L '1 :n. Oi'\ co JTt~l o J't~s 11 ão potlet'<lo entrar 
Plll ""l'l'l'i<·io siniío dt>poi~ dn haven·m preenchido 
as st•guinlc~ formali1lade~: 

. a) pn~slar · fi;~nça no Tlwsomo do l}st:Hio; . 
h) f;t Z<'J' s1~ tmW\'I'VI'l' na .lnnl a ComtHeretal, 

1lt·r·ll rn r~,~· .Hl !li;";· l'ntil a dtb da 1l:lta 1l:t nomeação; 
c) n:gis~r:H' o~; li\ros t<!'t'<'~sario:-~ na .Junta 

ColilJÚ!'r:ebl; · ' 
1l) pr:e~l.ar eotllpromisso p<~l'(lllle o Seeretario 

1las Finan<::~s; . 
o) J>agar todos o~ inl[)()~lo~ dovi11os ao Esla!!o; 

· f) l'az<~J' ü.hrir; ruhriear e encerrar pn!o symlwo 
o e a iH~r'JJO · t(l:n~na 1 ~~ aprt~si•nlar o prolocollo eom as 
rdnVwlitl:Hl!•s I'Xipitl:t':.; no~·. :ui~. ·lm~ t' HM tlt~~tl' re· 
gu ianH;Jtlo. · , . . • 

·. Art. ·!!IH. ~"nhtrtii r~0tTI'lor po1kra ser. mscn-
pio' na .ltJJt!:'t. Cn.ntPP'I't'Ltl "''Itt q111.' apl'~':-l'~lllt' et'rti-
dão tlt~ h a w r dqHL·,i L:.niD no Tlw::IJU r o do l~slado, 
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como fiança, a quantia de 10 ·OOO$OOO • • 
ou apolices federaes ou c t d. , em dmhmro ) s a oaes. 

I arag. 1.0 As apolices ve . ~ . pectivos e o dinheiro 3 u olo nccrao os JUros. res-' 
11 • .. 9 . 12 ao anuo. 

arag ..... 0 A fmnça pod .: l b 
da em bens immoveis m ,J-~a ~m em .se: presta-
inscripção. ' c rante . espectahzação e 

Art. '139. Pic;mi sem eff 't 
corretor que não der c . et 0 a nomeação do 
no artigo antecedente d~~r•m3nto ao. determinado 
ao dia da publicaçã~ do rot e 30 dtas, contados 
perda de qualquer quantia ac 0

1 da nomeação, com 
Paragrapho unico Nque wuver pago. 

nova nomeação, assim. c este caso, é necessaria 
o pretendente quizer 0 ca~~~ novos doemnentos, s1 

Art. 140. O pretende ~ · 
deve entregar 0 rc ueri n e ao cargo de corretor 
sitlente <la Camar~ S :J~ntf e ~ocumentos ao pre-
fa~~a presentes ao Se y IC.a , aftm de que este os 
verem legalizados ac~r;:.tart~ ~s Finanças, si esti-
ser assignado pcl~ Pre Jl1an Ia os do acto que deve p SIC ente do Estado 

. . arag. 1.o Feita a nom - . 
P:•s a Camara Syndical eaça~, volt.arão os pa-
(hzercs necessarios para' que. dar~ certidão com 05 
Commercial. a mscr1pção na Junta 

Parag. 2.o O prctcnd t 
mentos, requererá sua . en ~, com estes docu-
mercial, que expedi.rá mscnpç~o na Junta Com-
cuia. a respectiva carta de matri-

- Parag · 3.o Mediante 
dao, o presidente da Cama~ltrega -~a referida certi-
termo de posse que se ,. a _SynaiCal fará lavrar 0 
das Finanças e pelo p~:te~~~g~ado pelo Secretario 

Art.. 141. A guia para en ~· 
s?rá passada pelo prcsid~nÍe ~a ~posito da fiança 

Art. 14-2. No caso de exti' .amara Syndical. 
c_ial d<~. fian~~a' n presidente ~la ~cçao total o~ par-
limara o corretor a renoval-a 0~~ara Sy~dtcal in-
prazo de 30 dias, a contar d d' mtegrahzal-a, no 
cara cxtincçiío. 0 la em que so verifi-

( 

- 201) --

Parag. 1.0 Não sendo prestada nova fiança, no 
prazo de liO dias, será o corretor destituido do car· 
go, por acto do Presidente do Estado. 

· Parag. 2.0 Em taes casos, o presidente da Ca-
mara Syndical, logo que fizer a intimação pan 
nova fiança, communicará ao Secretario das Finan-
ças; juntando copia da intimação. 

"'\l'l. 140. Quando se tratar de casos identicos 
aos mencionados no artigo c parags. precedentes, 
com relação a outras praças, que não seja a tia 
Capital <lo Estado, compete aos presidentes das juu-
Las syndicaes suspender incontinenti o corretor e 
communicar ao presidente da Camara Syndical, 
l,,u·a os devidos fins. 

Art. 14-1. A fiança do corretor, na falta de 
pagamento immediato, responde: 

a) pelas multas em que incorrer; 
h) pelo cumprimento das obrigações por ellc 

assumidas no desempenho de suas funcçõcs: 
c) pela indemnização que for obrigado a pa-

gar em virtude de sentença judiciaria. 
Parag. unico. A fiança do corretor só po-

derá responder por suas dividas particulares, de-
pois de liquidadas as responsabilidades oriundas do 
exercício de suas foocções. 

Art. 14o. A diminuição da fiança do corretor, 
por qualquet· motivo,importa na suspensão do exet'-

. eicio de suas foocções, desde a data da intimação, 
tpw SlmÍ i' e i ta pelo presiden(t) da catna I' a Synd ll':''. 

Parag. 2.0 Logo que seja resolvido pelo Secre-
tario <las Finanças o pagamento de qualquer quan 
lia i>or conta do deposito, será esse facto commu-
rlieado ao symlico, afim de que este faça a neees-
:,tl'ia intimação para reforço. 

Art. '11·6. O fiador do corretor poderá em qual-
quer tempo pedir o levantamento da fiança, deven-
llo ser isso feito em requerimento dirigido ao Secre-
tario tln~ Finnn(~a~. por intermedio do presidente da 
Camara Syndlcal. 

Parag. 1.0 O secretario, em stm despacho, ordeM 
nar:í. ao syndieo que faça a necessaria intimaçã.o M 

c 
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corretor para Jlrestar nova fiança, nos prazos es-
tipulados. 

Parag. 2.o A fiança só poderá ser levantada de 
pois de decorridos oito mezes da data do requ~ri
n~cnto, respondendo a ~nesma pelo que se tornar de-
vtdo yelo corretor, ate a data do despacho no r _ 
quenmento. ' e 

ArL 14~ .. Nos casos de vag;.t do carrro de corre-
tor, 1~onstara 1s~o da primeira acta qtwl'ôr Iavrad:.t 
de~cndo o s~nihco dar puhlici1lade da mesma ' 
Pthlal, no Maw.<; Geraes p ho1Pt1' 1r1 ·tfft'x·tllrl n ' por . . · " · . · a por-
ta do pre1lJO OJHle f11neeirm·tr ·t l'a1r1"·r·1 Il'li'" 1 · 1 · ' ' • .. • , • .. eon lC-emH•nto 1 os mtr~ressallos r~m trarts'tl'l'-,.. , · · · 1 · · • · .lh.S em que twcr mlnrvnu o o corretor destituído. • 

Art. 1j8. Findos os oito mczcs, não appareecndo 
rcclam:.tçao alguma, o presidente da Camara Synd'-
c.~l f ara passa~· certidão disso, afim de qu~ se. a w:o 
I tador requcndo ao Sccrol'trio das l•'t'r . J 11 · t· t 1 r· . . ' • 1.mças o e-v.m .uucn o 1 e mlttvo da fiança.·. 

AI:t. J .. w. Oe~orrida quahrncr vao·a de corretor 
o presuleu.te. lia Camara Symlieal o reclamará d~ 
qr,u•m dn rlll't•rto lodo~ o~ livl'o~ pel'teneoutes ao mes-
Il\o ~~on·etor e relativos ao officio e proccdcd. im-
medratameul.n :í. l'l'i-lJH'CliV'l 'lt'I'l'C't•lal'- • · , •. 1 • . " ' • , • ' ,..ao na prc-
:-;eJl~.t r os IIILen!ssados, si comparecerem c de du·ts 
testr~munhas, PtH~<'ITando por um tr,rmo o 1 lt' • 
lan~~illll!!lllO ll!'IJ!'S !!XiSI.PiltPS, 1 ltllO 

C' r~ I' I. HiO. I> o ex a llln a que ]ll'O('.('(lfll' a Camara 
,,,YllÜH~al nos papeis e livros pertencentes ao offi-
cw de c!>rrelor em estado de vaccancia far-se-á 
d:ciaraçao ':la aeta da reunião da camara ~ hem as-
snn rio destmo darlo aos mesmos. 

A1·L: HH. A vaga do ol'ficio de corretor será 
prc.enchyla por. um dos membros da corporação que 
11 sy11~lw<! desrgnar; o nomeado terá eompetencia 
pam l11pudar as oJwnu,:ões n nxpcdir certidões das 
1Jl.J() .houv~wer11 si1lo es<~riptura1fas pr)]o corretor de-
IIIJS:-\JOII:li'IO, SIISJH'IlSO 011 f a Jkeiilr>. 

\rt J r·.) ..: · .. <. · •J- .• ~ •I a. ~'iti_~a ot·t~onet' por umlcslia in-
eur.tvcl, que mh;lhthte o corretor para o exercicio 

l 
,I 

( 

j 
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do cargo, ou por fallecimento, será permittido á Ca-
mara Syndical propor, de preferencia a outrem, um 
'!lho do corretor para sullstituil-o no officio, dada a 
·:•;ualdade de eircumstancias quanto á idoneidade . 

CAPITULO li 

Conq)l?tencia e e:rercicio dos corretores 

Art. U.i3. E da eompetcncia dos corretores: 
a) A compra e venda c a lransfcrcncia <l.c 

<{Uat•squPt' fundo:-; puhlieo:-; nal'ionaPs P extnmgt't 
ros; 

h) A negociação de Ir) firas de cambio o de em-
prestimos commoreiaes; 

. c) a negociação de ti tu los susceptíveis de cota-
ção na praça; 

d) A I'Olllpra ~~ Vt'lltla ti•• llll'lat•s prceioso:;; 
amoedados ou em hana; 

e) A compra e venda <le pndras preciosas; 
f) A cola\;ão dos ti tu los; · ~ 
g) A elassifieat)ãO e avalia<.:ão das men~adonas 

depositadas nos armazeus geracs, para sohrc ellas 
;;erem omittidos 1earrwtls ou hilhetes do mercado-
das, -passando os rc;o;pcctivos attcstados; 

h) A venda puhlica nas salas annexas aos ar-
mazens gcraes; 

i) A V<'nda Pm leilão <los bens, mercadorias on 
lilulos llt• qualqtwr· I'SJIP<'Ít'. qun tiverPnl tiP ser ven-
dido:; por l'oq;a de leis ou rcgul:mH'Iltos jwliciaes 
ou fiseaes, exccptuamlo-sr~ as vendi1las por pregão 
para nxr~eução rk stml.n11•;a; 

j) El'l'n<~tuar vistorias t•m nH~r·,~:ulorias, por de· 
signal)iiO tios pr·csi1lenles da Camara Syndical ou 
dos das Juntas Syn1liear~s; 

.\rl. J iH. Poder;) o tmnhern os eorretorcs effe-
ctuar compra e yeuda de mere;ulorias, irmnoveis c 
semoventes, hem corno exercer o o !'fiei o <le J,~iloei
ro, do que !rala O dee, Il. 8;)8, d1~ '18;)1, ÍJHlt~flell
llente de carta dt• ntalrit•llla c de fian~.~a c.-;peeial. 

)), Jl. -- 11 
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Art. Hm. Quando se tratar do vendas publicas 
promovidas por auctoridadcs fiscaes ou judioines, 
estas devem communicar ao syndico ou ao presiden-
te da Junta Syndical, para que seja feita a designa 
ção do corretor para proceder i venda. 

Parag. 1. o A designação será por ordem sue· 
cessiva, de fórma que todos os corretores sejam 
contemplados. 

Parag. 2.0 Para esse fim, <leve ser organizad:J. 
em janeiro do cada anno uma lista dos corretores, 
I!ela ~rdem_do ~empo_da nomeação, para se proceder 
u destgnaçao, a mcdtda que forem chegando as re-
quisições. 

_Parai?. 3. o Haverá tmnhem um livro, em o qual 
scrao registradas as recptisicões, com a indicação 
do corretor design:Hlo. • 
. . ~arag._ ,i_..o Nenhum corretor poderá se recusar 
a de~tgnaçao, salvo por molestia, mecliante attestado 
medtco ou por motivo justificado. 
. Parag. U.o Quando o eorl'etor não dér cum-

pri.mento á d_;sign:u;,iio,. serú dc~signadó o outro se· 
gumtc, que ~1ao perdera o direito da designação pela 
ordem, servmllo neste easo como mtbstituto tantas 
vezes quantas forern as recu:'ias, atc) qno rh~gne a sua vez. 
. Parag_. G.o Quar11lo a n~tusa não fc)r por moles-

tia, o s~mh~!o sal•mctlr!r;í. o caso á apreciação ela Ca-
mara ~ynrlwal, na sua prinwira reunião, afim tlc 
9ue SCJa o mesmo rcsolvitlo, sPntlo nessa occasião 

. ~rnp~s.ta a multa. Bi a recusa não fõr cnnsitlcrada. JUStifiCada. 

CAPITULO III 

Da Camara Synâical o das .Juntas Symlicaes 

Art. 1B6. A f:amara Syntlical compor-se-á de 
um ~YIHlieo. emno prr~irl 1 ~11IP. 0 :uljnnetos effcctivos 
c 2 supplentes. 

·~~-;;;:-.,· ,-- ~ r;· .. 
:/ 
f: 
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Parag. f.n O synclico scni, por força deste re-
gulamcmtu,.o presidente da Junta Comme!'cial. _ 

Parag. ~.o Dois acljunctos e suppientes serao 
nomeados velo Presidente do Estado, dentre os cor-
retores . 

O secretario da Junta Commercial fará parte da 
Camara Syndical, como adj une to e secretario da 
mesma. O syndico designará um dos adjunctos para 
servir de secretario, na falta ou impedimento do ef· 
fectivo. ... .. .;;.!.~\ 

Art. W7. A nomeação de adjunctos da Camara 
Syndical e de presidentes e adjunctos das Juntas 
Syndicacs, será poi- dois annos, podendo ser rc-
concluzidos nos cargos. 

Art. 158. O secretario da Junta Commercial 
fornecerá, até o dia 20 de dezembro de cada anno, ao 
presidente da Camara Symlical a relação dos corre-
tores matriculados em todo o Estado, e bem assim 
a cada um dos presidentes de Juntas Syndicaes, ~l<t 
parte correspondente ao munieipio em que funccw· 
na r a .T unta. 

Art. Hi9. Não pouerão servir como syndico e 
acljuneto, na mesma Camara ou Junta, os irmãos, 
paes e filhos e ennhaclos, durante o cunhadio. 

Parag. unico. Para as reuniões de correto-
n•s n:'io haverú inc~ompatihiliclade. 

Art. 160. A Camara Synclical não poderá func-
cionar sem a presenc;a ele lcirlos os membros cffecti· 
vos . 

Art. 161. Sempre que o syndico julgar ncccs-
sario, para soluc;ão de quaPsqucr assumptos de jus-
Lifieacla imporlnneia, poderú convocar a reunião cl?s 
corretores, convoeação que tamhem poderá ser fm-
ta. pelo menos, por dois corretores, uma vez que a 
motivrm. 

Parag-rapho unic~o. Os clispositivos deste artigo 
Sf'r:1o nhsPr·vaclos pr~las Juntas Syndieaes. · 

Art. 1G2. De cada reuniiio da Camara Syndi-
cal: elas Juntas Symlicacs c dos corretores, será la-

i 
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vra
1 
d~ ur

1
na acla em 1

1
ivro proprio, numerado, aberto, 

ru )rrmu o c enccrrat o pelo syndico. 
Paragrapho unico. Dessa acta será extrahida · 

uma copia, ~uc t~eve ser pelo syndico e presidentes 
das Juntas Synd.ICaes enviada á Junta Commercial, 
cor_n as ncccssanas !lotas, copia essa que ficará ar 
cluvada na. secretarHt da Junta, depois de presente 
ao secrctarw. 

Art. 163. Compete á Camara Syndical: 
. a) Censurar os actos dos corretores que forem 
n:regulare~ e t?n~ar conhecirwmto dos que contra· 
r!arcm a .<hspos1çoes do presente regulamento ou re~ 
gnnento mterno dos corretores, e as queixas que 
ll~c forem pr~s<mtes, processadas e com as infonna· 
çoes do syntlwo, deliberando a fórma pratica de re-
solvei-as; · · 

h) \! erificar, pelos seus mcmlH"os si os con·e· 
tores cstao funccionando lc"'almente. ' 

•) D 'I' 0 
' c ec1t Ir as conlcslaçõcs que se suscitarem . 

entre os co_rrelores, relativamente ao exercício d~ 
s~as funeçoc::;, com recurso para o Secretario das 
I• manças; . 

. ~) Propor ao Secretario das Finanças tudo ~ 
que .JUlgar conveiÜcntc á hoa execução deste re(l'u· 
lam~nto e expôr as difficuldades encontradas ~a 
pratiCa c hem assim lembrar quaesqucr medidas 
que por ~enlura possam redundar em beneficio do 
eom:~.net·cw em geral e que dependam da acção do ( 
governo; · 

, c) Tomar eonheeimcnto do re"imcnlo intcrnü 
tla C~mara e da Hol~a, qtw deve sert'clnhor:Hlo pelo· 
~ymheo. <~TI\.PI\(bn<lo-o ou acereserntanrlo o r1ue jul-
gar ronvPHH·nlc; · · 

N f) Aue~orizar, prohiilir e sustwutlcr a negoeia- · 
r.~.ao <~ .eoi:H;a:o .<ln q_11alqunL' valor, r~ 0111 nxr~eJl\:.ão <lo,; 
ltluln::- .tia dtv11la IPdPral, cst;uloal ou lllllllieip:Jl, 
eompel!lldn, 'luanto a •':i\1':·;, ;t.o SPnPt;11·in <hr- Finan· 
ças a cllltltori~a!;ão para a rwgociaç[ío ou suspensão; 

g) RcquHntar de todas as soeir!la<lcs omisso·· 
r as <le I i tu los IIP).(<H·inwi:-> 1w Bolsa o:=~ IÍoennwntos 
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c esclarecimentos que reputar precisos para a in· 
clusão de taes valores no boletim de cotá(;ões; 

h) Impô r muI tas especificadas nestn rcguh· 
monto, sendo l'aeull:ulo ao intercssa<lo recurso para 
o S<'ert~l:nio rins Fin:~nr:ns, dentro <ln 20 <lias: 

i) Org;mizat' o holntim <lo~;"v:llor<'s do:-; lilulo'> 
qtw l'or<'rn vnn11idos na Bolsa, 1le aeeordo <'Om u 
memoran<lum <los corretores c dos bancos; · · 

.i) Ordena r-llws a apres(mtaç!io dos livros do.;; 
corretores o prcsr~rcv<'r-lhcs todas :~s medidas de 
Jll'l'<':lll\,'iío, !)li!' j 11\ga l' llPCüSS<tl'iaS; 

k) H<'solvcr solm~ as penas impostas pelo syn" 
dico, com recurso deste ou do interessado para o Se· 
cretario das Finanças; 

1) Fiscalizar, pr~los sr~us memhros, que nenhum 
individuo, sem titulo lrgal, exPrr:a as l'uneçõns de 
corretor, promovendo, pelos meios competentes, a 
llecn'la\:ão da nnlli<ln<l<~ das OJH'l\'lÇÕt~s por ellcs rea-
lizarias; 

m) H<'solver sohrn a~ r<'pre~,<'nlÍl\,'tirs' feitas pw 
las Juntas llt~ Syn<1ieos; · 

n) Fiscalizar a hoa pereepr:iío dn impostos devi· 
dos ao Est:Hlo, !'ll\ p:1pPis qu<' lransilal't'M )H'la Ca· 
mara; · . 

o) Propot' a JlOl!H~ar;iío, a. <1<\SLilui;;ão dos r•ot'l'<~~ 
tores e a sua suspPnsiío por l<'lll]Hl maior ile ilO 
rlias; 

p) DcfinÍJ', eom rr•eurso para o SPernlarit> <las 
Finan<;as, o valot' dl' PSJWl'Í<'s mdalli<·as n <JIIat'S<Jlll'l' 
outros litulos suscepl ivnis dn eola1;ão. 

Art. 161·. A nenhum corretor é licito eximir-
se rle ser adjuncto 1\a Camara Syndieal ou mrmhro 
rlas Juntas Synllieaes, salvo por moles tia grave, 
provada peran Lo o Sr~ereln rio das Finanças, ou nos 
casos de recorHluc~~ão. 

Al'l. Hit>. No easo rll' imJW<linwnlo <le :uljun·. 
etos effeetivos n suppknlt•:->, rlP HHHlo a não poder 
I'<'Ull ir·so o dnl ilH'ra r a Cama r a Syn<liea I, eonvirlar;í: 
O syn<li('O. d<'ll( l'l' OS l1H'lllhi'OS <la C'OI'JHll':ll:ão, OS qll 1.l 

I :· .. 
f 

. ' 

.,, 



-216-

forcm ncccssarios para completarem a Carnar.1 Syn dica]. 

Parag. 1. o Com relação ás Juntas Syndicaes, 
observar-sc·á o que dispõe este artigo. . 

Parag. 2. o Quando se tratar de impednuento do 
syndico, será nomeado um interino pelo Secretario das Finanças. ' 

Art. 166. Todos os caroos da Camara Syndical 
e ?as Juntas Sy!ldicacs se~ão gratuitos, tendo di-
rmto aos respectivos emolumentos. 

.Art. 167. A C<tmara Syndieal funccionará na 
Capital, no mesmo !H'cdio que fôr designado pelo go· 
v~r1no, para o funceionamento da .T uuta Commcr· Cia. 

CAPrJlULO IV 

Das Juntas dos Synaicos 

Art. 16~. Em cada praça onde houver corre-
tores, havera tamhem urna Junta Syndical com-
posta de 4 corr~tores, com a mesma orga~izacão 
da Carn~ra Syndteal, eom excnp«~i'io do presidente e 
8CCretarw, que, nr~str, l~ilSf), ser<Í. aqwdlt'. tlOHH':lfln 
dentr? os corretores, c este eleito pela Junta de Syndreos. 

A~t. 169. O presidente ser;i suhstituiuo pelo se cr.e~a rt~ n, succr,ssivarnentc, por um tlos sy1Hlicos 
lrl.l!s velhos o estes pelos supplentes n ainda pelM ('orr<~lot'<)S, dada a hy,potlwsc <lo art. HH;, 
. Art. 170. E' da compctcneia das .Juntas Syn-d!cacs: 

~) Todas as attrihuir:õr\s conforirlas :i Cmnar,\ 
Synd,cal, na~; kttra!'! a. b r: r! n , f~. ; 

1
•. r, l " 

0 
~ l>, do nrt. 1G3; , ' ' ',, ,. '<, ·' ,,, ,, "· 

~J). ~cprcscntar_ :í Carnara Synclical, quanto :\. 
proluht\)ao, snsp1msao c ne~ociaçiio rl1\ valorrs, a fin1. de quo a mr>sma resolva. · 

. c) Bnviar li Camara Syndical, dentro de ::1 clia!;;., copia da actn dns reuniões, . 
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d) Enviar semanalmente á mesma Junta os ~o 
letins das cotações dos valores c de outras negocta~ ções realizadas. 

Art. 171. Aos presidentes das Juntas Syn~ 
d icacs compete dar cumprimento a t~das a~ resolu_-
~~ões tomadas pela mesma c hem assn~'O'.zclar p~l.t 
fiel observação deste regulamento e I eo1mento m terno. 

Art. 172. Ao secretario com~et~ escrever a 
acta, auxiliar o presidente c substJtUJl·o nos seui! 
impedimentos. . 

Art. 173. A Junta de Syndicos funccwnará no 
prcdio que fôr designado pGlo govemo, de commurn 
accordo com a mesma. 

Art. 174. As Juntas Syndicaes só serão ins. 
talladas sem onus para o Estado. 

CAPITULO V 

Da Bolsa 

Art. 176. A Dolsa de Fundos. Publicos de q1~e 
trata o art. 2 deste regulamento e o Jogar, que for 
dcsirrnado pelo rrovcrno do Estado. destinado ás ope~ raçõ~s de compra c vencla de !itulos pubi,icos, de 
acçõcs de Bancos c de Corr~panluas, de valoics com. 
merciacs c de metaes preciOsos. 

Art. 17G. E' vedada a entrada a pessoas ex-
tranhas no recinto onde funecionar a Dolsa. 

Art. 177. A llolsa funeeionará nos dias, deter-
minados pelo regimento interno. 

CAPITULO VI 

Das operaçõe8 

Art. '178, E' facultado aos corretores, fóra da 
Bolsa, effccluar negociações a clla referentes, con-

I . ~ 

j 
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tnnto C!ll~' npr"~"lll.nm lln lllPsmo tli:1 ao s~·wl!eo bo-
letins assignados, correspondeutes aos negoc10s ef-fcctuauos. 

Att. 17!), 'l'ollos os ~~Ot'J'Iil.orps dPVPm I'Siar 1'1'11-
nidos oa Hol~~a :í hora lllar1~Hda llo l'l'g'ÍIIH~llfo Íll 
terno, dando logo inicio as transaccões. · 

Art. lHO. HI'Plll;lr·sc•-;í f'Pc•hada "a tran:->aec)ão Jo. 
go que qualq~Iür eorretor aceeitar a proposta de':'en-
do, acto contmuo, trocarem entre si os respectivos ammnoranllmus". 

A1t. '181. _Para a 1letcrminação do camb!o ~ d,os valore~ neg.oeJados.os c~on·~~lol'es apresenl.arao a Ca-
J!mra SyiHl!c;al os emnpt~Lcntcs ]Jo!ctius por elles ?~
stgnados, CUJos d~tlos servirão para fixar defim_ti-
vamente as. eotaçoes úos títulos e valores negocia-
dos, sendo 1sso por termo em livro IH'oprio. 

Art. 18~. Os titnlos llc ·Clllprcstimos fcderaes, 
c>sl.a!loac>:. munit•ipafl,; 1• l'\:lran~1·iros srí poder<lo 
ler co.t_a~ao na Bolsa mediante ordem uo Secretario 
das I• 11\<tl)(:as. c•onl',~tfida solne inl'orrnac~ão da Ga-mara Synúical. " 

Art. _'18::. Os L:tulos de empresas nacionaes e extrang·eu·a~;, olJtel~a-ão, íHírnente eorn o eonsenti-
n~nnl.o da. Cama 1'<1 S.vndiea I, qn<~, responderá e i':"' :·llnlf'll[t~ JHo:; prr~.inizos rl'sultantPs da admissiio 
:t ('otw:iio de~ taes ti tu los. · · 

Art. .li?'t·. "\ venda de títulos ao portador rep·n-f.a~sn Jlt'l'l<~•ta c•on1 a lJ·ndicc.~ão dos mesmos pelo cor .. 
rntot· VPJHledor no eorr<>tor eorupratlor ou pelo !';en lanç.~amPnlo nos li nos da<fUe!le c~m norrw deste. 

.\ri. H;:; .. \s opPr;u.;iiPs ú vista rc~alizadas na llot-sa,de~Vt't';io SI~,· l_iqu_idadas dentro ele~ tres 11ias, dev~:~l;_ 
do tol'll.a r-~ r r f I ""lt v a a 1·ex Jl onsu h ilicl :1tlc do cot-t-(,. 
t1:r, del!s d1a~ tllr~t:-; tlPpois do V<~JJeinwnto ela op«:.~t·,l
<.~ao, 110 easo de fallar o nonnniltl'llte ao cumprirn.t!h-to do eont t'aeto. 

,\rt. H~G. QH:lllclo o !'OlllJlH•II~>nlc> f'ornPI'Pl' ., .. l . - ~.,_ ·ran 1:1s pnt':l :1~; opPI':lf•ol'"· o <'OI'I'<'lor lh1• dan'i ') ' p,,_ c~1 Jo dos V:llore:;. 

. Al't. I B7. Qnando o e~OitllllÍlte!fltn nt"io prol)p 
etoiwr ao POI'I'~>Irn· os Jrtr~ios IIP fazr•r· Mfeetiva a (}l>~= 
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r·u·:"to <'Sh• Vt'IHkJ"Í. os tilulos que houver adquiri-
• •' : .. ' ' ' ' 1 ·ct•o da eomrJra res-do Jla ·~ando com o prot ueto o pr C/ 

1 
' t 

po;Hir•~do 0 c~mnmil.tnnte pela cliffnrcnç~ { ecorret~ ~ 
:- . , •do ., 'H'I'ao execu tV.t t'OlrtadoutOl'adaopnra~;.w,su, •·:·";<., 

1 
, 

. . 1 .. 1 1 ·ac•:-tcl 1(118 tlll'I~Itos c c a res-o IIIPJO jlll let;t t () :lJllll .-• ' 

ponsahiiidalltl provPuientes disso. - I n l 
.Art. J 88. As liquidações das operaçoes ~e 0 -

""t l'r'•l 'lL' ·t fll''\ZrJ JlOdem ser liquidadas m~dtante a 
""' - ' '' ' ' " t 1 I fferença ent.l'ega IIns titnlos ou do pagamcn ° 1 a 1 1li uid~-
<le cotação entre a data <lo eon_!rae~o e. dtettfas de 
eão exer'Jllttando-se as opera\:oes ~obr~ . f . 
- ' · · 1 · ú·v•ao SCI"t ei-eamhio e moeda metalhea, cuJa H{HI • ~ •• ' 
t~t pela effectiva entrega dos_ ti~tdos e esp~et~ · , 

Art. '189. Não são permtthdas ncgoetaçoes P~I l.l.lr''lll de' "mernor·mdum" ou de quacsqucr escri~ 
' ' ( l t errar em ptas contendo pronwssas de cttras .a e~ r o , , 't 

prazo tlelerminado, ~en~o nl!lla:-; {~e ~len~ ..,.dne1 ~ 
quando df) tacs ncgocwçoes nao constai o paoamen 
to do st\llo proporcional, in~.orrendo os que nellas 
lomarr\m parti) ll~ multa de a:090~000. 

.Art. 1!)0. As negoeial~Ües a prazo effe~tna?as 
na Bolsa, t!Pverií.o ser liquidadas dentro de 30 dt.as, · 
1lc aeeordo com o re~imento interno, send? pore?!, 
pt~rmittida a fli'Oroga<,;ão, duas vozes por t~·mta dms 
mediante paga11wnto de noyo sello e regtstros dos 
ennlr:ll'lns na Camara Symhcal. 

.\ rt. Hl 1. O eorrel.ot· tem o direito de exigir <lo 
cornmittr>nte nas rwgoeiaçües ti. prazo um refo~ço de 
~aranlia. sc~gundo a altora~ão do va~or dos .tltulos 
nngoeiados, de modo ;i P?l-o ao ahngo .da Impon- · 
l.ualidadn ou da insolvabthdadc do committente, po-
dendo nssa garantia ser em (]inhcir~ ou em Valores, 
dovt'lldo eonsta r tle documento cscr1pto pelo punho 
do eonlluittonte qur. o eorretor po<lcEá dispor da 
garantia para a Iiquidac;ão ela operaçao no caso de omissiio. 

Art. -192. O processo das operações de lJolsa 
nor eornpt>nsaç;'io ser;í. 1lr~Ler·minaclo _pelo regimento 
int<:mo n Jwm nssim o das transacçoes a prazo dos 
titulos e valores suseeptiveifl dc1 serem negoe'ia1lo.; u 
pra zn 011 Tlfll' r~ompc·nsa<;ão, 
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. CAPITULO VII 

Dos livros dos corretores 

Art. 1fi3. Todos os corretores devem ter os se-guintes livros: 

. à) '.1 caderno. manual, aberto numerado c en-cerrado pelo syndtco; ' 
b) 1 protocollo, aberto numerado e encerrado 

pela Junta ,Commcrcial ou pelo juiz competente; 
c) .os hvros nccessarios aos leiloeiros. 

d · Parag; Lo NÓ livro manual devem ser lança-
f as todas as transacçõcs no acto em que forem ef-
cctuadas, com as ncccssarias notas. 

rar~g .. 2.o o protoeollo ó destinado tlO lança-
men ° d d~arw de todas as transacçõcs cscripturadaB fu't ca erno manual, devendo os lançamentos se~ 1 

os com clareza, sem borrões ou rasuras obser-
~i.?:s as form~lidades c:x.igidas pelo art. 13' do Co-

o Commcrctal, sob pena de não terem fó publi-ca os assentos lan~a 1los. 
Art. lfi,f.. Para que os livros dos corretores 

P~~"lam f:1wr Jlrova Pm .inizo '~ ncccssado qnc sc-
J nm cscnp~lll'<Hlos em f6rma rcgn lar c que estc-
Jp~l 0rcv1~stld0os de todas as formalidades cx.inidac:; 0 oc 1go -ommerciul. ~ 

Art. 19tl. A Camura Sy r I 
hOUVer <ln Vfl t'] . . ' ' . n! I CO. , Sempre que 
exame pa~ciat ' al 19ualqucr duvida, ordenar:i. o 

nos tvros do scorrctores, podendo 
tamlJCm proceder no exame total sempre que julg:w 
~ecessarw. para aqurar factos que constituam 
tcsponsahi!Hlarlc tlo corretor. 

. Para::n:apho \mieo · Todos os exames <levem ser 
~cllos rleh:nx~> .<lc SCQ"rcdo profissional, guar<lando-
:-,C nl>soluto sigilo sohrc os norncs dos comrniltcnteg 
c de todas as opcrM;õcs lançadas. 

Art. 196. A re~usa do cxhihição dos livros, or-
denada pela o.uctondadn compctentnl sujeita 

0 
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reto r á applicação do disposto no art • 20 do Codigo 
Cornmereial . 

Art. 'lfi7. Os livros arrecadados pela Camara 
Syndicul serão guardados no seu archivo e entre-
gues ao succcssor no officio, nas hypothcses dos· 
<.,rts. Jft.9, ·WO, H>l ~~ Uj2 deste regulamento. 

Art. 198. As certidões extrahidas dos livros fa 
rão refereneia ás folhas em que os ·actos se acha-
rem eseripturados, sendo pelos corretores subscri-
ptas c assignadas e terão força de instrumento pu-
hliuo para prova uos contractos respectivos. 

Art. Hl9. O corretor qüc passar cerlidão con-
tra o que constar dos seus livros ineorrcrá nas pn-
nas do crime de falsidade e perderá metade (b. 
fiança. 

CAPI'l'ULO VIII 

Das 7Jenas e responsabilidades do.~; r.orrelm·es 

Art. 200. A responsabilidade dos corretorr" 
resolve-se na prestação de perdas e damnos rcsut-
tuntcR lla falta de cxeeução de ordem do cornmit-
tcntc, lla falta llc entrega dos titulos Iiquitlos, d<l 
ncgoeiação de mà fé, da irregularidade da oscriptu-
ra~ião ou da falta de cumprimento dos· contracto3~ 
t·esrJOndendo pelos lucros cessantes disso decorren-
tes, callCndo :í. Camara Syndical promover a liqui-
dação pelo deposito, de accordo com o regimento in-
terno, ou em virtude de sentença condemnatori11, 
obtida r> elos meios ordinarios. · 

Art. 201. Os corretores, alémdas penas em que 
possam incorrer, de accordo com as disposições do 
Codigo Penal, são passiveis das penas regimentae~, 
de suspensão até 3 mezes, e de multa até o valor da 
metade da fiança. 

Art. 202. A pena de suspensão pódc ser lm~ postn.: 

•J. 
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. : a) Pela Camara Syndical ou pelo syndic~, até 
um mcz, com recurso para o Secretario das Fman. 
ças; 

h) Pelo Secretario das Finanças até 2 mezcs 
sem reourso, no caso 1lc reincidcncia; 
· e) A t<'i :1 mczc~, J~clo mr~mo Rem·cta rio, nos 

easns lln nova rnmcul<'nc~ia, eom recur~o pnra o 
Presidente llo Estado, 

A,rt. 20~ .. A pena de. suspensão pódc ser im-
posta .ex-offwiO, n.u mcdtante queixa devidamente 
mstnuda com documentos, que demonstrem falta, 
erro, ou. abuso cot,nm~t~ido pelo corretor, servindo 
de documento .as .lUshfwaçõcs feitas rc"ularmcn!IJ 
perante auctortdade .indiciaria. 0 

.. Art. 204. A suspensão llÓlle ser imposta ex-of-ftcto: 
a) Si a fiança depositada no Thesouro cstivrt' desfalcada; 

. }l ) Si P~liver em mora na liquid:wão de nego-
ctaçoes que lenha realizado· · 
. e) Si a~har-s1~ .em alr:~zo com 0 }la"amcnto dn 
nnpost_o uc mdustna e profissões ou <k quchttt::L' 
outro nn!~ost~J devillo ao Estado; 

<l), St nao <\Otn{Jarecer :'t rcnnião da J3olsa. du-
rante b v"ze" •·ott"""ltl' . · ·r·· 

• • ·J " ' '""' lVU!; !;em causa JUSlt tcall:~ 
para x:r ~~?l~~ li(: negociações que tiver realizado. ' 

· -0<>. "\s multas estabelecidas neste re-"nlamcnto ~Pl':;<l • . ·t 1 . . . ·~. , ''/ " . nnpos as al nnmsLratLvamentc pe-
'3 Cama~·a Symhcal, com recurso voluutario Jlara o . Secretarw lhs F1' 11•111 •• • • 
. f · •· ' ~··1S, que tamhem tnl{Hn·a as 

lC erx!.~S ~n.gtas qu_anuo ;lt~gar Cahivel tal }lCna. 
. . ; .-0 · D~ tmpostçao de multa por parte 

~~ Ctm'r·a .sY!.1~lCa~ cabe recurso para o Seerc~ta. 
no l .ts m.mças, Iecurso este que deve ser intcr-
pos~o dentro tlo ~ dias, contado~ da data <h t'li 
caçao pelo sytuhco. ' no J. 

. Paragr~pho unicc~ .. O recurso de que trata ( 
p1 c~e~lte artigo tem elf e !lo suspensivo <.~ lleve s<'t' 
UCCl~Hlo dentro de u; dias, findos ()~ quaes, ser:\. 
constder:~do approvado o acto da Camam caso <..) 
Seerntano nesse prazo r~ão se manifeste,' 
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Art. 207. O producto das multas será r~eolhido 
ao Thcsouro Estalloal, cabendo metade ao ~stado c 
metade ao syndieo e adjunetos que servtrem n.1 
sessão em que fôr imposta a multa. 

Art. 208. Incorrerá na pena de suspensão, 
{;elo tempo de a mezes e na multa de um a doi!5 
contos de réis: 

a) O corretor que assignar notas de transae-
~~ões SCll\ que a haja dfectuado; , , _ 

h) (J que negociar títulos ou valores nao ad-
mittidos á cotação official. 

Art. 209. Incorrerá na multa da quarta parte 
da fiança, c em suspensão, por tempo de 2 m~zes, l' 
eorrclor cujos livros I'OL'I'm achados Sl'm as 1 orma-
Udades c declarações exigidas neste regulamento. 

Art. 210. Incorrerá na pena de suspensão, 
{lor tempo de :3 mezcs, o corretor que, já punid•) 
JlOI' não ter os livros escripturados com as forma}i .. 
d:ulP$ e deelara\~Ões exigidas neste regulamento o 
110 rPginwnlo inlPmo. reineillit• no acto, provando-
:\1: qu1~ o l'ez l'rawluknlamente. 

~\rt. 21L Incorrerá na multa tle um a cinco 
~ •)H los tlc róis o eorrelor qtw 1leixar de exihir para 
·· ;lac.;iio, al<~ a hora marcada no •~xpelliente da 
:, )!sa, as notas <las opet·ações qnc houvct· realizado. 

Art. 212. Incorrl~rá em suspensão pelo tempo 
:1e 30 dias e na multa 1lc um eonto dP réis, o corre-
, Jl' que negod~\ :· leltt'as, títulos e quaesqucr valo-
:es pertencentes a pessoas eujn I'Stado de fallencia, 
ulteriomwnlc dcelarado, for nnlorio na época da 
nper:H_;iío. 

Arl. 21:1. Jneorrer:í na multa de um conto de 
l'!~is o corretor que se exhimir 1lP S(~l' mc'mhro da Ca-
Hwra SvtHlieal fóra llos <~aso:-; do art. ·HH, <kst•\ 
regul:u•;ento, ~~ lwm assim os qu<~ S<' rP<•.usarPm a 
Sl't' inL•'l'llt<'lliarins 1lP IJ'aHsae'.'Õ<'S tll'ivativas do of-
fil'in. :O~'lll «'<l11sa jmtifieada. 

.\ri. :!H. Ineont>rãn na multa de um a tre; 
<'ontos df~ réis os que fizerem liquidar,ão por diffe .· 
rrn~·n 1lns OJlP1':1 ~·õPs c•n mhi:u•s r 11l1Je(l:.ls HH'la llieas. 
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Art. 216. Incorrerão na ·perda de metade da 
fiança os corretores: 

a) Que reincidirem, depois de multados, em 
assignar notas de transacções que não hajam cffe-
ctuado; 

b) Que reincidirem na disposição do art. 21~ 
dGste regulamento; 

c) Que vioh;rem as disposições do regimento 
interno, quanto a falta de determinar nos assento. 
das negociações de léttras de cambio o comprador 
vendedor c a praça. 

d) :Memb.ros da C~mara Syndical, e1uc fize-
rem sem a devtda ?xacçao a cotação elos preços elos 
1~crcados de. camlno, das especics mctallicas c dos 
i undos pubhcos. 

.Art. 216. Incorrerá na perda da quarta parte 
. ela fiança o corretor que insistir na recusa do carga 
d? membro. ela C~m.ara Synelical e da .hmta de Syn-
d!cos, dcpots de. mtnnaelo I>ara acecital-o por porta· 
r1a do Secretano das Finanças. ' 

· Art. 217. !!!correrão na multa de tre!> a cin-
co COJ_ltos de rcts os que reincidirem em liquidar 
por dtfferença operações de carnhio c de moeda 
meta.l.lica, depois de multa1los !11~ 11m a tn~s eontos 
ele l'CIS. 

· Art. 218. Além elos casos ac;,tll'l ('~""";l·;,.lelos 'l'' 1 "" ' 1._ -''JII\...\..ol ll-l ' 1 V 

I era.o. as. p~nas de multas c suspPnsão ser impos-
tas d.ISCiplmarmente por clelihcme;ão da Camara 
Symhcal, com. a auelierwia previa 1lo corretor f) 

recurs? sgspenstvo pam o Seel'ctario elas Finan\:a-.;, 
. A.It. -Hl. As pessoas que, sem a ncccssaria 
mvcstHltu:a, excr<:itarcm as funcções do cargo de 
corretor, meorrerao no lH'cceito do art. 224 do Co-
digo Penal,. dcven!l~ para isso o Synclico remettnt• 
ao Seer~t.arw .das l• manças ~s eloeumentos que 
P.ossam. mstrun: o processo, afnn ele !JUI~ sc1j am rm-
vra<los a auctorrdade competente. 

· Art. 220. Dr,pois que forem applicadas consc-
f'utiYamentr JlPla llWsmn inft':tJ:1:ãn Ires vrzr~s :1 
pena ele suspensão ou a 1lc' multa, si o c•orrrtor in-

·-

f•.· 

correr novanu~nlc na mesma JJcna. será distituido 
do ~argo c nomeado outro. · · 

CAPITULO IX 

Vos prepostos llos corretores 

Art. 221. Aos corretores é pcrn!ittido terem 
como auxiliares um ou mais prepostos, designados. 
pelos mesmos corretores c acccitos pela C:un !l'J 
SyndicaL 

Art. 222. 'l'acs prepostos devem reunir os re-
quisitos exigidos para o officio de corretor,· com-
quanto lhe seja vedado operar por conta propria • 

Art. 223. Os prepostos dos corretores estão 
sujeitos a todos os dispositivos deste regulamento: 
sendo a nomeação e destituição levadas ao conheci" 
mcnto da corporação por meio de boletins affixa· 
dos no edifício onde funccionar a Camara Syndical 
ou Junta Syndical· 

Art. 22·L Os prepostos dos corretores. serão 
eonsiderados mandatarios lcgacs dos mesmos para 
os cl'fcitos (dcc. federal ll. ma, de 18üo, urt. 6 .. )' 

a) De pt•alicarcm os netos attincntes ao of-
ficio, de que forem encarregados pelos correto-
res; 

b • De suhstitnirem os corretores em seus im-
pedir~cntos, mediante aviso prévio á Camara Syn· 
di cal. 

Art. 2:w. Os corretores respondem solidaria-
mente por seus prepostos. · 

Art. 22ô. O regimento interno llctcrminat·li a 
forma dn ae~~ão <los prepostos c outros detalhes, 
quanto :ís rela1:iics ~~ntr1~ os mesmos, ns eomrid!ten-
tcs c os eondorc3. 

ri '• 
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CAPITULO X 

Disposições diversas 

Art. 227. A Camara Syndical organizará o seu 
regimento interno, que comprchemlcrá tambem a 
parte referent·~ aos corretores e a Bolsa, tornando~ 
se o mesmo parte integrante deste regulamento, 
depois do approvallo pelo Secretario. . 

Paragrapho uni co. Nesse rcrrimento, S<wa dt.!· 
terminado o processo de todas as 0 negociações per-
mittidas em Bolsa, a forma das operações e as res-
ponsabilidades dos corretores nus relações <lc seus 
prepostos e suas proprius com os committcntes re-
látivamente ao offieio. ' 

. Art. 228. Fica entendido que as transacçõcs 
feitas entre particulares c entre os bancos c seus 

. committcntcs continuam :{ ser feitas Iivremcntl~, 
não sendo taes transacçõcs privativas dos ~.~oncto· res. 

· A~·t. 22U. Nenhum eonclor poderá sc recusar a 
· Sel' o mterm~~lliario de transa.cçõcs que por P.str :e· 
gu~a~nento sao peeulial'es ao officio,podendo,porem 
cx1gn· as neccssarias garantias dos cm~HnHtcntcs. 

Art. 230. Os casos omissos deste regulamento 
e do regimento interno serão resolvillos pelo regu-
lamento e regimento dos corretores da Capit~l Fc-
~leral, ~1ue servirão como ]Jarl.e su]Jsidiaria: c:!· 
henllo a Camara Rynlli<•al alvitrar no SecretariO 
!l~s Fina:t~:as :1:'1. m,;llillai'\ para resolverem os casos 
Il~lO }ll'CYt..;t!JS em nenhum do~ rcglllamcntos ou l'l' r,un1m1.os Citado.~. 

TI'I'ULO flf 

Ci\Pl'l'lH,o lTNTCO 
lJisposiçfll's ueracs 

Art. 231. Os emolumentos <levillos em virtude 
deste rcgulanumto no presidente, dcpulallos c se-

! 

\ 
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etelal'io da J unla Commcrciul são os fixados na 
la!y•lla annexa. 

!)al''l~'l'apho t:l!ieo. o~ cmolumcnl,,y; [t que têm 
1\it•eitos o~ membros da Camara Syndical e os cor-
ruton~s serão delenninallos no regimento interno, 
<lJ>In·ov:Hlll pelo governo. 

Art. :w2. A Junta Cornmcrcial c a Camara Syn 
di cal requisitarão das auclorid:ulcs. competentes. as 
úil igencias e providencias necessan:u'~ }l<tl'a a c f fc-
ctiva exeew~ão de suas onlcns c demsocs. 

Art. 2:-~3. Na folha official do Estudo serão pu-
blicados com a maior pontualidade possivcl todos 
os aclos adnoinislt':llivo:-; e de oxpcllientc tia Junta c 
Camara Syndieal, exeeplo <HJuellcs lJUC, por sua 
natureza, !'orem lidos como reservados. , 

~\rl. 2:H. O Presidente do Estado podcra re-
duzir o 11umero d:1s sessões onlinarias tia .lunta, 
ou augrnental-as, si assim conviet· ao serviço pu~ 
hlico. 

AL't. 2::0. Quando occorrer manifesta contradi 
e<~ão entre deeisões ddinitivas da .lunta sobre ma-
tl;ria. irnportanl.l~, o presidente, e:I'-officio ou a re-
querimento do secretario ou de outro deputado, su-
jeitará do Hovo o caso á Junta no interesse da lei 
e da unif'ormidad1~ de doutrina, c eommunicurá a 
decisão ao g-overno em rclatorio circumstanciado 
l)at·a provilkiwiar como no caso coube!'. 

ParagT<lpho tmieo· A me:-;ma disposição obser-
var-fie ú Pom I'd:wi'io :í Cnmara Syndieal. 

AI'!. ~!!<i .. \s ·IPis, regulallwnl~l~ t~ illi-iii'ue~;õc!-> 
fetleraPs ~oh I\' .I unta Comnwt·einl, Camara Synlli~ 
cal, eonelon~s, :~gentes de leilões, ~nlerprctcs e 
avaliadores commereiaes, exame e vistoria de ])ar-
cos a vapot· servirão eomo parte subsidiaria a este 
regulamc~nto nos pontos omissos. 

.. :\ri. 2:n. Os lr:~halhos da Sücretaria começarão 
üs H horas, terminando ás 'lG. 

Paragrapho unico. O ponto dos empregados 
S<~rá encerrado <Ís ·H horai-i P H> minutos pelo :;ecrc-
tario da .Junta. 

ll. 2\T.-l:i 
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Art. 238. Por affluencia de serviço, o expe-
diente poderá ser prorogado pelo secretario. 

Art. 239. Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Art. 240. Este regulamento entrará em vigor 
desde a data de sua puhlica~~ão. 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas 
Gcraes, 2dc maio de l9W.-O secretario das Finan-
ças, 1'heodorniro Carneiro Santia{Jo. 

'l'ABELLA DE VENCIMENTOS DOS FUNCCIO-
NAIUOS DA JUNTA CO.Mi\IEHCIAL 

Secretario . . .. 
Ordenado Grati{k. Total 
2:000~000 2:000$000 4:000$000 
1:900$000 1:900$000 3:800$000 
'1:400$000 '1:400$000 2:800$000 

Official .... . 
Amanucnse ... . 
Porteiro ... . 900$000 900$000 '1:800$000 

O funccionario, que servir de lhesourciro ted 
mais a gratificação de 200$000 por anno c o que 
servir de archivista a de 180$000. 

TABELLA DOS I~MOLUMENTOS DO PUESIDEN-
TE DA .JUNTA COMl\TEllCIAL, DO SECHETA-

UIO E DEPU'l'ADOS, A QUE SE HEFEHE O 
PllESENTE HEGULAl\IENTO. 

Ao }H'esill<'Ilte compete: 
a) Pelas assignaturas das cartas de ma-

tricula de comrnerciantcs c socie-
dades cornmmcrciaes, dos titulos 
de agentes de leilões, interpretes 
commerciaes, trapicheiros c admi-
nistradores de armazrms de deposi-
to, PmprPzarios cln armaznns g·r~-
racs r) ~~orreetores ............. . 

JJ) Pelas assignatums dos Litulos de no-
meação de avaliadores eouuucrciacs 

. , 0~000 

2$000 

c) Pelas assignaturas de portarias de 
licenças a agentes de leilões e in-
terpretes ..................... . 

d) Pela distrilmição dos livros sujeitos 
á rubrica e assignatura dos termos 
re:->pectivos ........ · ........... . 
Ao seerelario compete: 

c) Pela matricula de commcrciantes c 
sociedades eommerciaes, agentes de 
leilões, interpretes commcrciacs e 
trapicheiros, administradores de 
armazens de deposito, cmpreza-
rios de armazens genws c corre-
olores ....................... .. 

f) Pelo registro de nomeações de gua1~ 
da-livros, caixeiros e mais prepos-
tos de casas eonnnerciaes ..... . 

g) Pelo registro de nomeações de agen-
tes de leilões e interpretes com-
merciaes, trapicheiros e cmpreza-
rios de arrnaze11s gcraes ...... . 

h) Pelas nomeações de a vali adores com-
Hlerciaes ..................... . 

i) Pelas licenças a agentes de leilões e 
interpretes commcrciaes ........ . 

j) Pelo a1·chivanwnlo ele contractos 
commnreians, suas prorogações, al-
ter<ll;<"íes, distractos e dissoluções .. 

k) Pelo arehivamento de estatutos de 
companhias ou sociedades anony-
mas, suas alteraçi)es c dissolu~~õcs 

1) Pelo registro de firmas ou razões 
COHIHiel'CÍttCS ••• , ••••.••••• , • , 

m) Por qualquer averbação no regis-
tro .......................... . 

n) Por qualquer certidão em narrato-
rio .........................•• 

o) Por qualquer certidão verbo ad-ver-
úun~ ........................ . 

2$000 

2$000 

-1~000 

4$000 

4$000 

4$000 

4$000 

4$000 

4$000 

4$000 

'1~000 
~. 

1$000 

2$00Q 
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11) Por <Illalquer certidão sobre recur-
sos c aggravos interpostos pelas 
partes .............. . 

q) Pela assignatura nos termos de aber-
tura c cnccrral!lento dos Iivrüs su-

jeitos á rubrie:~ 
. . ..... ~ ) . . . .. . ' 

r) Pela transfcrencia de livros com-mereiacs ............................ 
.~~000 

4~000 
s) Pelo registro de marcas de fahrica 

0 lle eom'mcreio, suas a! l!~nwiies, 
transfcreneias c chancellamenlo . 4~000 

Aos deputados () ao vn~sidentc COlllJlClCo 'Ieparti-<lamcnte: · 

Pela 11nthl'ica dos livt'oí-J, de cada f(l~'-. 1a ~ ................ " ............ . $100 
S<~ei'Plaria das l•'i 11a1u~as do Fshdo de l\li11as GP l"les " !I . l 1 .. ~. • . 

> • • ' - e li la lO ( e ' nw. -o sc-crctario das FI-
nanças, 1'1wodmniro Carneiro Santiago. --l!ECI\'l·~'l'ü ".· -. " 

· " r,:{7!l-tJ!.; 11 DE 'l.\10 DE UIUi 

'l'rausr,,,.e \l'\l"\ 0 1<>"·.11. 1 • · · · \·t V 'll· 1 ' ' "'' < <'nonun;tclo lli·Hnw.clo elo lllilDH~IJlll\ < • 1 
•
1

' '' Hewll''e (' l ·t · ' ''li I (' •-xupé. · · , u '' s n, a <:sr:.nla 111, xl a da \1 a c c ,u, 

O Prr:-;LJcnlo do Estado de ~Iinus (:m·aps do conformida<le c·om o n 4' !c) · ·t ., o 1 · ~· ' ~ . . , . • •\ a1 : v. c o regn!umento que baixou eom o doe 
c ·, 3. U.J,. de U do Junho de 'lO H, I'r'solve transferir pai' a o logm· 
.lenonHnad.o llrnrnu~lo, do mnnieipio da Villa do Hczonde Cosia, a es<~ola mtxla da V!lln de Gnaxup<':. 

, I>alac!o da Pn:sideneia do E~ta<lo dr~ :lliaa;; Corao,;, em hollo Hoi'Izonte, I I do mnio de H>l;;, 

' 
r 
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DECHETo x. 1.377- nE 'li nE ~L\Io n~; 19tii 

Faculta uma m:tü·icnht snpplcmcntar em todas as escolas e grupos 
escolrt.rcs do Estado 

O Presidente do Estado de Minas Ger,,es, nsando da at-
tribuic;<Io quo lhe confere o art. 57 da Constituiçüo do Es-
tado, resolve faeultaJ' em todas as escolas e grupos escolares 
uma matricula snpplcmcutar no presente anuo lectivo, sem 
pr·ejuizo dos trabalhos escolares, que se não suspendem, a 
qual deverá ser feita no pcriodo que decorre de 1 :i a 30 ele junho vindouro. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Dcllo Horizonte, H de mnio de -1915. 

DELlo'IM J\IOJmiRA IlA COS1'A Itm~mo 

.tmerico Jo'C'rrcíra J,O)JC8, 

llECllETO N'. L371l- 1\E li nr: l!\io HE l!ll!i 

'l'I·ansfu!·e )l:.tl'a o logar d<momínado Lag·es, distríc1o de Santo An-
1nnio da Lou.oa, dfJ município dn Cm·v••Ilo, a escoh mixUt de 
Vm·gorn de Cima, Llis1rícto de SiiHt .Jal'dim, do mesmo muni-l:ipírl, 

O PJ·esidcnln do Estado de l\linas Cct':les, de conformida-
de com o n .. 'J. rio art. :l." do regulamento que bai\ou com o 
deercton. 3.i!ll, de 9dc junho de !911, resolve lJ·ansfer·irpa-
J•a o Jogar denominado Lages, dislriclo de ~anto Antonio da 
Lagoa, do município do Cmvello, a c~cola mixta de Vargcm 
de Cim:1, districto de Silva .lal'dim, do mesmo rnl,lnieipio. 

Palaeio da Presidcncia do Estado de l\Iinns Geraes, em Dcllo Horizonte, 11 dn maio de 1!l!ti. 
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DECHETO x. L:nu -- nE 11nE ~'"'() nE J!lt:; 

•rran~f~ro para Bmity Comprido, do distl'icto de Dag1·e, muni-
c~p!o.do Ctll'vcllo, a escola llllxla rla E~tiva, r\o m<)srno rnu-
mctpw. 

O Presidente do Estado de l\Iinas Geraes, de conformida-
de eom o n,- 4 do at·t. 3.". do regnbtmf:nto qne lnixon com o 
~ec•:eto ~~ .. l.!~l, de O de.Jn~Iho de t!lll, resolve transf,~t·ir· para 
bunty. L~r::pndo, ~o r~Is,,t:I_el_o <k llagre, municipio <.lo Cur-
vcllo, a escola mtJ<I<l de Lsliv.I, desse mesmo mnntctplO. 

) Palaci.o da Prcsidecia do E->t<Hl<l de ~1 1· 1 · (' 
D ll ll I 1 . '' n:. s .eraes, em e o oriZon .e, 11 <e maio de 1015. 

DEI.Fm MonmnA n.\ CosTA Hmmno. 

Amerir:o Fr'J'I'I)il'fl I.opcs. 

DECRETO I\', '~.:lRO- llE li llE ~!AH; llE 11ll!i 

O PresidQnte do Estado r)p Mir s r , . 
tl'ihni<.:<io que llie confr>t'P 0 'trÍ ,._ 1 ~. •;-,roes: ~~~~!'do da ct!-
m:mdar· ohserv·•r .18 .;" ·. ' .. :'' ~~ ~onsttluH;ao, resolve 
st•·ncção•• i1 ~ F~rÇ,~ Pntl::;~:~es dlsposi<;íies regnl:trido a rdn-

'• P:daci<! da PI·esidencia do E~tarlo de illi'tl',\C l.cllo Jlonzonle, f 1 c1 1~ maio df~ l!l!!i. ' Geraes, em 

DELFIM MonEmA ll.\ CoSTA Hmmno. 
A mc1•ico Pr?l'l'r.il'll /,ozu?s, 

-233.:.... 

Uisposic;ões a qne file refere o dcc. 11o LJ,:JSO 

Art. 1". A instrucc.:<io n1 Forr:a Publica triparte-se em: 
moral, intellcctual c tecflnica. • 

~ I". A 'instrucção tcchnica comprehcnde: a individual, 
a da subdivisiio, a da unidade e a do corpo. 

§~o. A instruer~ão individual nbrange: os exercícios fot'-
mae-; e de llexionamenlo, o tiro individual de guerra, as 
conlinrmcias militares, o servir;o de guarniçáo c de segurai~
ca, o conl)l•timcnto c conservado do armamento~ as ohrt-
gar:rií:s do sol,bdo nr-> sr;rvir.:o intÓI'IIo dos quarteis. · 

,: :p. .\ in-;lt·uc•;;io da subdivis:io comprchende: a .de 
e>qn:trlra r: <t do pelolüo na ordem unida e aberta, o scrVI\êO 
de :OP;.illl'<tn<;.t nos postos avançados e na marcha, o tiro· de com-
bate e o scrvif:o de acampamento 6 acantonamento. 

~ 4". A instrucc~üo da unidade c do corpo comprehendc: 
o sr)rVi<;o de marclla, de segurança, de combate e de re-
ponsq, 

Ar-t. 2°. A instrur~c:io será ministrada na Escola pelo 
instriH:tor, a quem cum"pre tambcm inspccdonal-a nos quar-
teis, ondP- a nwsrna sr: effeetuará, de llarmonia com o§ :H 
do art. :lOfl do dec. n. '!.GOJ, de IO de jun!w de l\ll2. 

Art. 3". ,\ E:;cola de inslrw~nio <:omprehcndc a eseola 
de graduados, a de recrutas na d;\ taetien; e serú feita no 
prazo maximo de I o mr~zes. 

Art. 4''. A Escola ahrangr:rá um hatalh<io de duas com-
p•nltias, com o effpr·tivo mimmo de 1HI homens; as compa-
nhias S<' snbdividir:lo <'Ida uma em Ires pelotiies, e cstes em 
tr·es <~sqnatlras, cadit uma (mappa anne'\O). 

Art. :;o, o lwlalhiio escola porlerú ser commnndado por 
um oflir:ial superior <) nl'llr: s·~rvil·i\o como auxiliares, á es-
colha do instruelrJr, 'dois ot'llciaes e ln's t\l'aduados. 

Arl. 0". Os ofticiaes e prar;as da E~cola ficarüo á dispo-
si<;ão do instruetor, qn<.: será o chefe e o responsavel pela 
instrucção eompleta e discipliru pert'eita. 

Art 7°. O official ou praça, iniciada a escola, não pode-
rão deixai-a, a não ser por l.Jaix.a do serviço ou molestia gra~ 
ve, con~tatada t)IIl inspeer;<io de snude. · 

Art. s•. Os claros vcrific,Jdos entre os recrutas, nos dois 
primeil·os mezes da escola, serüo preenchidos pelo 1.'. ~ata
lhüo; nos demais eas<Js, a substituição se fara vor offtClaes, 
gr·adnados c prar;as jú ínstrnidas. 

"-..., 
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,\rl. 0". l'.tra os fi1_1s c ~!t:r,!iLo,; cht disciplina, sct'iio ob-
servados na escola os rl!sposrlrvo; do rlr,c. 11. ;).rjiJ:l, de 1\!12. 

Paragrapho unico. O of!icial ou fJI'<H!a q11c commclter 
qualquer fal_ta fora do rcciutrJ da J<:,;r:ola, scr;"t preso c, de 
pois de pumdos, aprcl;enlarlos escoltadrJs ao comnwndantc da 
companhia res!Jcctiva. 

,\rt. 10. As. rclac:ões <:nl.rc a Esc<.! a r: o 1." hatalhiio, no 
tocante aos scrvH.;os. mo1·anwntr: admini"lr:lti\·os, 'ct•ão man-
tida~ por intermedw do commando gr;ral, sal\'o n 1·nstricdio 
do art. 1 i. · 

Art. H. Os artigos para limpes 1 n conset·vnr;:io do ar· 
mam_el}tO, transpo~Le e 011tras dcspr!sas eom a escoL!, serão 
reqUISitados ao l.o?Jmando Geral c l'ornocidos pelo quartcl-
mesll'C do 1. o batalhao, onde se1·ú rcvnado o cone iam e es-
tragado. 

. Parug1·ap!JO 1mico. O arm:nnenlo sr~r•\ reparado na ofll-
C!na de ,arm~~~~~o .da .Forç.a, medi:11~te rçqnisir.~:'io dirccta do 
aJudante da Lscol,r, n,1 qu,Jl se merH'1011:1ra o mlmero da arma 
nome, numero e CO!T}Jl ,li!Jia da )ll'i\l_!a i\ f{lli!!Il ]IC!'[I!!Wer, C si 
o estrago foi provcmente dr:. dr:scuidn, para w~sta !Jvpothcsc 
ser ordenado o desconto da unprntancia dos eonenttris. 

f\l.'t. ~:2. A distrihuir;ã? do fard:11ncnlo ohedecr!l'it :1 rcs-
pecttv.r t.llJClla e 1:n·-sr!-a de r:onfol·mid·tdr• •·om os ·rrt· 
., .. ,. ·1 9 -u do dcc " f'l)' 1 ' · • ' :-,, ~"·'.' .~' - . n. _ú. 1 :., < 1: l~ll:l. ,\s sulblittlic·õr!s de 
m·,tJgo:-,. ~~l!'_'tga.dos. ~er:~~> kil:ts pr~lo i.· lt:tlall 1:io, .. ú vista 
du UH~,\ ~111:1 cxphc_,\ln.J, c;onleudo o nome) po1· extenso, 
r.n-!me10. c ~omr~~t:rh_ra do .I'?S!,cmsavd pelo Pstrago, n si este 
ío1. devtdo .t _dcscmdo, Jld!a llt)~ln caso SPI' o I•.stado indc-
mmzado, mcdwnte desconto. · · 

A .. Esc?la, :;r;mpr,'~, que .tivr:l'. dr~ fornctl!l' qn:dqucr pcc~a 
d~ faHJ~~n;cnt~ :r fi2 .H:.IS em ~ lhslitnlf;ao nn para d••sconto, 
mandma ,10 ha,l:Jlh:~o .um reci_bo das per: as nnc·n~sar·ias, com 
~nome, numc1o c comp<tnlna da pr;11:a n dr~claral':io do ar-
~~~~~~ regulamento pl'lo qnal dc·vr·i·ú ~~~r fr:ilo ·o fornr•ci-

Art. 1:\. Sr'Hnente lcriio direito ú ·J!im~'nt· 1 c .. 1o pnlo 1·an-
cno, as prac;as regnlarmen te anarwiJad'as. · ' "' 

Art. H. O pagamnnto dos \'()ndmr'ntr, 5 P do f'lrrl'lm<'lllo 
d~ t;Jt>~ll;~ .. ~lo p~::~c!a!, <~.a e.sc~Jia se lar á !H :lo. 1:. Lat:;IIJ;i~, ;,ne 
t1 .msnullu.t o ncccss.JIIO .rvrso com a ankc<'d<·IH'Í'l mini ma 
de :!.'t horas. · · ' ' 

Art. 1~. Toda a aller;~c:<io que se ,;,~~· •·c)m 0 olifdal ou 
prac~ da _l~scola, como ~>Pja--lrr:r:tlla, l1·1i\a r! alta elo IJospi-
tal, f;~llecunent~, excl!ls:lo por otllru~ JJJI)!Í\'O:i, prr1nHH':ío ntc. 
--serll; comrnunieada llllmcdialamr'nlo ao r·r·,;pr·etivo ;rj'tl!Janln 
pelo hse;tl do h:ttalh:ío. 
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Art. w. As JH'a11as da Escola que !>~lixarem ao hospital 
dcver:io ser· apresentadas ao '!. • batalhao, para as necessa-
rias annotac;ües e allerac;ões. 

As notas impress·1s sor:io entregues ao hatalhiio atl\ a 
uma hora do dia. 

Art. 17. St'nnenle nos casos communs de simples o1·dcm 
'de set·vic;,o poderú o bata!IJ:io crwrcs_ponder-se com a Esco)a, 
o que se farú por intermedio do a.Judanl<\ dnsta e do hs-
eal daquelln. 

Art. 18. Ül'""nizado o batalhão-escola, se forneccrú 
uma rtlac'fto nomi~al dots praças, por eompanllia-cscola, ao 
1. · bataÍiuio, para este regularizar a condncc;:to do rancho. 

Para o mesmo fim, dever{t ser annunciada immediata~ 
mente qualquer altera~;iio que se dô com o pessoal e possa 
influir no pedido e na distrihnic;:lo dns ra~;ões. 

Art. El. A Escola remetterá dinl'inmentc ao Commando 
Geral eopia da revista medica. 

Art. 20. A instt·ucç:io nos corpos será ministrada todos 
os dias uteis, das G c meia ús !) horas da man!J:l, tomando 
parto nos exercidos os offieiacs escalados 9 as praç_as de fol-
ga, comparecendo as pra<.;as empregadas somente as terças, 
quinta'> e sallhados. 

Art. 21. Para a instruedo, salv<l a reslricç:lo do art. 7 • ·, 
niio t\ perrniltido misturai·· prac::1s promptas c instruídas com 
recrutas. 

Art. 22. Os exercidos de instrucc;iio nos coi·pos ser:lo fCl" 
tos dr: l1armonia com as instrucçõcs c dctalltes apresenta-
dos pelo instructor, po1· intermediei do Commando Geral. 

Art. 2:l. Na C:1piLal, sempre que o instt·uctor requisita: 
c o Crmunando Get·al attencler, o 1. · ba.t:~lhão fornecera 
uma ou mais companhias perfeitamente molnhzadas para ex-
ercícios independmttr:s ou com a Escola, exercícios esses 
que niio deveri>..o it' alr'~rn das 10 horas da m:rnll:i, nem se rl~a
Jizar mais de duas vezes por semana. - i\mr?ricu Ferrc~tra 
T.opes. 
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llECHETO N. r. .• Jf\1 - DE 11 DE ~1.\10 llE 1!ll1i 

Reduz a con1panhia de Domheít·o a uma secção addida á 1•. Compa-
nhia elo I•. Batalhão 

O Presidente do Estado de l\linas Geraes, usando da at-
tt·ibniçiio que lhe confere o art. 57 da Constitui<~<io do Estado 
n para exe:;uc;,üo do disposto nn tn. parte do art. 1. 0 da lei 
11. Gtl de 1.'' d!) outui.Jt·o de l\11·>, resolve rednzir a Compa-
nllia de Bombeiros a uma sec(:iio qur, licarcí addida á !.' 
Companlna do I.o Balhlh<lo ch FÓrça P~1hliea, com séde nesta 
Capital, sob a direc1;<io dn um dos alferns e subordinada ao 
cornmandantn do J'CI'Prido Uatnllt:io, devendo a ~;ccç:io de 
Bombeiros compor-se do segninte pegsoal: 

Um sar~Pnto, dois eahos, dois anspnssadas, um cornP-
teil·o e h prat;as. 

Pa In cio da Prcsidencia do Estado de Minas Gcracs, em 
llello llorizonle, H de maio de 191!i • 

DELFii\1 ~lonEIHA nA CosTA Rmmno. 
Amai co Perl'eira Lopes. 

DECHETO N. Í·.:Jfl;l- DE 1:1 DE "AlO DF. -tl)l!i 

«Intlulta praJ~as ela Forr,n Pnhliean 

O Pt·n-;idenlt\ do Estado r!n Minas ncrnns, usando da at-
tribuit;iio que lhe confl~t·n o ~ 1." do art. til da Consti\uiç:io, 
J'I)SOI v e, em homenagem i't data de hoje, indultar das penas 
a que estáo sujeitos os ii!Jidndos Antonio Au;wsto da Silva, 
Gumercindo Queiroz, Eutinio de Almeida Senna, Joiio José 
Itamos e José Augusto Nunes • 

Palaeio da Presidnncia do Estado de ~linas Geraes, em 
flcllo Horizonte, 13 de maio de 191t>. 

DELFI~f MonEmA DA Cos·rA Hnmmo 

Amcrico Ferrclra Lopes. 

,. 
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DECHETO N. !t.3R3- llE 13 DE )!AIO llE 1\ll!i 

O Presidente do Estado de Minas Geracs, usando da fa-
culdade que lhe ü QU torgada pelo § L o do art. 5i da Con-
stituiçáo, resolve, em homenagem t't data de hoje perdoar 
ao reu Josó .Jeronymo de Souza o resto da pena~ que foi 
condemna~o p~r scntc.n\:n do triln!nal elo jury da· comarca de 
Manhuassu, de 28 .d~ )tmho de l87i; c, hem assim commu· 
tar para o sub-mcdto d? art. 2i4, § § t.o e 2.o, do Codigo 
Penal, as penas 1:csped.tvamente in,postas ao> rcus ~lanoel 
G_5)nçalve~ de Assts e Carlos d~ ArMes, em virtude das doei-
soes do JlHY 1das comarcas <le S. Paulo do l\Iuriah<'~ e IUo 
Preto, de 22 ue setembro de 1!177 e 17 de abril de 1\lO>. 

Palacjo da prcsidencia do Estado de l\liuas Geí·acs, em 
Bello llomontc, Ia de maio de Hllti. 

DEI.Jo'IM Mom:mA nA Co:-JTA Rrmm:o 

.J me rico Fcrrcim /~llJJC.tl; 

llECHETO N. L :liH - llE IR DE mw nE l !li! i 

'l'ran;.fet·o p:na a 2.• oseola do sexo m:-tscnlino da ci<lad<.• do Alto 
hw lloee o Jogar do adjuncto á nscola mixt" <I" c·J<l·•<l•• llc• C"· taguazcs. · " " " · · " 

, O Pr,~sidcntc do I:~la1lo de ~I i nas C ;eracs, 1lc eonformidadr. 
go~ o re,.,ulamento escola: em vigor, resolve tr·ansforir para a 
-· escol~ do sox1.l mnseulmo 1la ei!la<lc tio Allo Hio ]}oce o Jo-
gar de ad.Junclo n cseola mixla da eida<lo <lo Cata~nazcs. 

Palacio da Prcsidoneia do Esla1lo <lo ~linas (~cran;;, t•m Bel~ 
lo Horizonte, 1R tlc maio de 191!i. 

llET.Fni ?lloiiEIH.\ 1>.\ Co~TA H11n:mo. 
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DECilETO N. 1:.3~;j- DE 18 )L\10 llE lOI!i 

Tran-;fi)I ''pai' a o ]()gar <lmwluina<lo S:.thoei1·o, do município de Ouro 
l'!'eto, coli\'CJ'tid:t em mixta a :? • c~cola do sexo masculino da 
Villa de Guaxup,;, 

O Presidente <In Estado de J[inas Gcracs, de conformidade 
com o n .. {. do art. :l. o do regulamento que baixou com o doc. n. 
:l.1b I, de !l de junho <I e 1\lll, resolve transferir para o lo;pr 
denominado SuLociro, do municipio de Ouro Prelo, convertida 
em mixta,u ~."escola do sexo masculino da Villa de Guaxupé. 

Pulado da P rcsi<leneia <lo Estado <lo ~Iinus Gcrucs, em 
Del lo Horizonte, ·IR de maio <lo 'l!l !!i. 

llELFI\1 ~lonEil\A JJA CosTA HlllEIHIJ. 

.tmerico Ft!I'I'CÍI'a Lop1JS. 

DECBETO ~- 1.:lRI\ · · tll: IX IIE \!Alo llE I!JHi 

'l'l'an~fcro pat·a a cid:tdc <lo U<)!lllilll, convcl'lida em mixl~t a 2." 
cseola do sexo feminino da Villa de Guaxupc\ 

O Presi!lcnlc do Estado de Minas Gcracs, de conformidade 
c:om o n. {.do art. !l. 0 do regulamento que baixou eom o dec. 
:~.I!Jl, de \l de junho de 1!111, resolve transferir pura a eidade 
de Bnmllm, !'oJivcrtidu em mixta, a 2." escola do sexo feminino 
ela Villa de (;naxl!p(:. 

Pala<:io da Prcsideneia do Estudo de ~Iinus Geracs, em 
llcllo llorizonlc, Hl de maio de 1\Jltí. 

llJ:tYJ\1 illonEIHA ll.\ Co~TA HtnEtltü. 
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!JECllEO I\. L 3B7 - DE ::2::2 DI: \L\10 DE lU !1j 

Appt·ova os '!sl.udos Licfini.tivos da linha fet'!'<"a <:oncnlida ú Nova 
cnmpanlua E. F, Ua\ua c :IIinas Jl''\o de~:. n. :l,:\t,.;, <In 21 Lie 
outubro de 1\Jll, e <:ontracto de lG d<: feveroit·o dn l(ll:2, 

O Prc~ielenle do Estado de :lliuas r;oraes, de eonformidutle 
e<llll as lms ~[HO t·e~nlarn a eoneessüo ele vias lmTeas e tcnclo em 
vista o tpw fle?u est1pnlaelo_ !lo e;onlt'üeto e:clehraclo com a l\ova 
Comp. E. de I• • Balua e ~I mas a Hi de fevereiro de 1!)1::2, para 
e·.onstruei;<10, uso .e f!,"JSO de ur:w estrada de feno IJile, partindo 
de ponto convemenle e_la llalua e ~linas, vú ler ús divisas deste 
E_st~~o l~om o da .. B_al.ua: _em diro~ç<io ú ~;idade ele Conquista, 
l;ass~mtlo X?las .'o.cdiHl,ul_c: d?nommatlas ~- _J~)sé do J>ampam 0 
tt~lmn, I esolve_ approvm os estudos tle!Jilltlvos da L" seee:úo 

(:~b.k,:l:lom~ cla __ hn!J.~ ferr~a c:one9dida, p~ll' aquellc contraet,), ú 
drta Cornpanhtd, ÍIXd!Hlo a ostar,:ao uJ>rcsHlenlc Bueno,, para pon-
to de parl!cla da c~trada a construit·-sc. 

Palaeio !la Prosic!eneia elo Esta<! o ele :li i nas r :eraes, em Bel-
lo llorizonl0, 22 ile maio ele J'IW. 

JlJ.:J.Fl\1 J!CJHJ:liL\ D.\ COST.\ 1\JilEinO, 

1/aul Sont·es cl<: Jfourl(. 

1>ECilETO :-i. 1.:l~-;B -· DI::?.:! DI: \1.\Ie, m: 11JJ:j 

ltovoga o cloc, li, 2,1i~l e11111 aJl\lfO\'<Jil ,,,.. t 1 1 .• <)s nc o-; c a Co<JJH:ratiYa ,\grk<Jla ·,lo Ck't 

. () _Pt:esielente do. Esta elo 1le Jlinas (;e~J·a 1 ~s, 110 e\er·•~lc:lll ela 
allrilmll;ao que lhe e e•mfl·rida JWlo arl 11'7 11 1 1 (' t't · . . l l . ~ • ' • . , I a ~011S I lll· <;ao, r:ons1t eratH o qne se eacoutl'a ah;;olutamPnt. · . ·t' " .. 
desact·ordo com a lc"is];q·;io f'Pill'ral c <"·t·te.le>'t_l. c I(I!ac I\ ,\,tc.n \ • 1 1 l'l · '" 1 • ' .. , ' . ' , a ,oopera !Vi\ 'grtc<J a te , Ja, uo munidpio do .ncsmo rtnmo rholw revo-
gar o doe 11. :!.r!Bl, de :1 ek dezembro de I!HJ~I 'qn;; DJ;Jli'OVlJll 
os estat11los d_a ~:Itada CooperatiYa, ti<:amlo esta 'iuhilJida elo an-
1em os beuefu:ws e favot·es o11iciaes gamnticlos pelo Eslailn. 

l'a_laeio cl;~ I' rnsielet_ll:ia do Eslaelo 1le ~liuas (;e~r;ws em !lei-
lo llol'lzoute, 2:?. de lll<tll• de 1'115. ' 

llLJ.l'J\1 J[UJ\I·:JII.\ li.\ <:iJST.\ Hllll:JHO. 

llaul S<Jur,:s de Nuum. 

-- 211. ·-

DECHETU N. L3B\l -DE 2U DE \!AIO DE 189!J 

Transt'ero para o Jogar denominado •Matto Dentro•>, do municipio 
<\<) Ouro F mo, a escola t·ural mixta, do IJaino dos Co<jneiros, 
do lll<~SiliO lllUllicipio, 

O Pt·esidonte do Estado de J!inas Geraes, ile conformiclatle 
r;om o n. 1. do art. :3. o do regulamento que baixou com o doc. 
n. ~).1!~1, de \)de junho de l!Jll, resolve lt•ansforir para o Jogar 
denormnado «;\latlo Dentro», do munieipio de Ouro Fino, a es-
c?!?- rural, mixla, do bairro dos Coqueiros, do mesmo muni-
ctp!O. 

Palaeio da Prcsielencia do Esta1lo ele Minas Geraes, em Bel-
lo Horizonte, ::2:i de maio de '19lti. 

IJEJ.FDI J! CJI\EII\.\ IH CosTA HIBEIIlO. 

l>ECllETO ;\f. 1·. :l!JO - DE 2U DE \L\10 DE 1 \)!!i 

ltceonhece a jurisdic<;ào, neste Estado, do sr. Alfredo Podt·o do~ 
Santos, co1no encarregado do consulado geral do Chile, com 
rcsidcncia no ltio de Jandro. 

o Presidente do Estatlo de ;\linas c;eraes, lendo Clll vista a 
•:onununicai;<io co<:stantc do aviso do Jlinistnrio das 1\elaçôes 
Exlet·iores, soh n. 12, de ·tS do col'!'eute, resolvo ree:ouheem· a 
jnri-,die:e;<io, uesle Estado, do sr. ,\ll't·eclo Peel!•o dos Santos, 
c:omo etJcarr'Pguclo do eonsnlado geral elo Chil~, eom l'esidencia 
uo Hio de .Jaúeit·o, durante a auscHcia do respeetivo e·onsul ge-
ral, sr. Samuel G racic. 

Palaeio da l':esitleneia do Estado de ~linas Geraes, em llello 
Horizonte, :!i i de maio ue 1 \l!ii. 

DELt'ni ~loHEl\1.\ n.\ CosTA HtuLI!\0, 
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DEC!lETO N. Í:.3~1--- IJL '1. 0 ]11·: JU:\11<1 DE UJt!j 

Transfel'C pal'a c~ta Capi1al a e~cola míxta c_ht e~1<t,;a'l 
de t.!arzagiio 

O Pro,;idcntc do Estado do :llinas Geracs, de eoufot·mirlatle 
com o n. 1. art. 3. o do regulamento qnc baixou com o doc. n. 
:L 1 ~~, de U de junho de I!H l, resolve transferir para estaCa· 
pila\ a oseola mix.ta da cstar;iio de Marzagüo. 

Secretaria do lnlerwr do Eslnüo de 21Iinas Ccraes, Pffi Bel-
lo Horizonte, ·1." de junho de I Dl5. 

DI·:LFI~I Mont-:11:.\ Iu Cos'J',I ltli:EJI\0. 

DECltETO ~. L:3~2 -- 111; !i llE .1!:;-.;nq 111: 1\JI!! 

.o P!'esidcnte do Estado de Minas (;l'rae!', us:mdo da an-
ctonzar,~ao qun lhe concede o art. ;;o., 11. 1, da lei n. G! í, de 
18 de setembro <le 1!Jl:l, e de :tccordo r:om a demon:-;traçüo que 
a este acompanha, resolve aht·it· um eredil.o de 7lii::;~n~Gili, 
supplCtr)Crtlüt· ús verbas dos 11s. :l r·), :l d), '1 , H, [l e 1:2 da: lei 
netma .cttada, send_o: -de fií:!l228~í-G, ao n. :l c) llr~spesas ac-
eq~~ortas do serv11~r~ da divida; rle ·\!iG:Hil28!l7íi, ao 11. :1 d)-
llttlcrenr~as de ~~aml.n~; de IH ::l~GS!i'i!l, ao 11. 1-Porr·i•ntagcns 
a collcetores c r)sen,vans; di) -l:; :t-i'i:l80!I:2, ao n. H - Porecnta· 
gens !l estradas dt\ ~cno; de !O:!.l.l\J8700, ao n. !l--Juros di) em· 
prestunos de orpliaos, e te.; e, finalmente, dl) :n :Ul!l~,;~:l, ao 
n. 12-Aposenlados c t·el'orn.ado,;. · 

O Seerctario de EsL1d0 dos Nr)gor;ios das Finanr~as assim 
o lcnlta e11tendido e faça exeeutar. · 

Palacio da Prc~ider:eia do Estado de Minas Geracs, ctn 
Bcllo Ilorizontc, ti de junho de ID!!i. 

lll·:u·m Mom:~It\ I•A Co-;r .... H IBEn;o. 
ift,~IJI/OIIiÍ/'11 (Jlli'II~Ú'O ,','1/11/irl:JO. 
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I)CillOU8II'Ut;ão do cslnclo cl&\:1>; \'Cl•hns dos llS. a t>), 
:J d), -1, S, 1} C 12 C elOS CI'CIIilos snpplC111Cil-
(lu•cs nccc:-sstu•io~ Í\s 111esmns. 

-
C':l 

~ 
, 

-:;:) IJJ C':l C':l .,_, ,., O) '-' 
õ ;_, 0.\ 

i=: 
C':l C':l o o •n tfJ-
O) 0,) •• -·-a>. o.;! :.a~ •n rJJ ·~ <=..> 'tfJ C.> O,)N t.. 
Ci Ci u 

3 e) .. _ llcspcsas :lCI:es-
sorias do sei'· 
viço da divida 2!; ,IJIJ!Jgooo t:>:!:[l228'2í(j 571 :[l2282tô 

3 cl)- Differc!1ças dr 
lO:ooogooo 4 !li;: S02g:s7!i 1!iG:802S:lí6 camlno ........ 

i, - Porcentagens :• 
colle elo t·es r· 
esct·ivties ..... !lOO: ooogooo 1.011 ::lsGS:.ií\l 111 :3HG$:;;u 

8 - l'orecnlagcns ;. 
estradas d<• 
forro ••.•..•.. 100:000SOOú Hti:f63800:2 .t!J:sr_;:lSil02 

9 - .JU!'<)S do em· 
pt·c~limos dr 

12 
ot·ph:ios ri c .. 

- Apüi::enlndos r 
~:in: oongoo<, 2<10: () 3 ng iOO IO:O:lOSiOO 

1'0l'ot·mndo• .... i20.ooosooo i!í3: GGflSC,S:1 ~:J:GG!lSt\RJ 

Total do>: r1·c:dilos 
neccssarios ...... - - 71G:hil3SG7G 

ConlahilirladP da Seet'i:Lq·ia das Fínaneas, em llPllo 1\t)-
Jiwntr;. !i de junho de 1\ll:i. -· 11'. J. Wa.~ldngloll, 3°. cscl'i· 
pllll'ill!O. 

D. :\T,-li) 
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DECRETO N. ·t. :J!):l- llE li llL JU:-illn nL 1!1 Hi 

o Presidente do Estado do l\linas Ger;te~, l1~1Hlo em vi~· 
L:t a demonslra<;üo quo a e~le neompanlia e us;tlldo da atln· 
huiç;io conti<la no n. 1:l do <•l't. li·., da lei 11. üli, ch' I~ de 
setembro de 1\Jl:l, resolve abrit· um Cl'fJdito supplementar ~e 
~U:üt!iS:;;;\), ú verba do n. :l\., ~ 1. ·, :11·t. .t, ·, da cilada lel. 

Palaeio da Prcsidencia do E~tado de ~linas Ccr:1cs, Clll 
Llcllo Horizonte, !j de junho de t!Jl!i. 

D~tFnt ~lom:m.\ nA cosTA lttBEll\O. 

1'/u;utlomim CaJ'Ilt'Ír'O .'irntliatJO. 

Demonstração do estado da verba do n. 34, ~ J.o, art. 4.", da lei n. 617, 
de 18 de setembro de 1913, e do credito supplcmcntar ncccssario á 
mesma verba. 

Despesas feitas dut·a11lu o 
anuo de l\JlL ........ . 

Verba orçamentaria ...... . 
Ct·cdilo preciso ............. . 

llispondido Credito 

!jl): (j( osooo 
'J2:G:!!j855!l 

Secretaria do Interior, :1.• sPe<,;ào, !i de junho de 1\ll!i. 

Visto. - O dircctot·, F/'flrtcisw de ,t,ysis dtls Chllf/!lS Jle · 
:;tmde. 

-:ns-

l>ECHETO l\. ; .. :l!).{- llE !li m: Jl!NHO IJE liJI!l 

Commula pat·a n gran minlmn a p<)l!a a qlw foi condcmnada a !'e 
Leocadia ,\nuda ;\Tachndo. 

O Presidente elo l·:staelo ele ~li nas < :m·aos, usando dá facul-
clade qtw 11]() confm•n o ~ L'' elo art. 57 da Constilniç<io, resol-
ve, em hnmcuagmn <'t 1lala dn ltoje, c:ommu!at' para novo annos 
e '/uai!'O mezes ele pris<io simples, grau minimo do Coe!. Pe: 
na , art. :!.!H, ~ I.", combinado com o art. liti, t' pena a que fnt 
mnclcmnada a rú Leocadia ,\nuda Machado, por senlmu.:a do 
tr·ilmnal elo jury da comarca de Santa Luzia do Hio dus Vel!Jas, 
de 2!i de julho de I \JOH. 

!'alado da l'resieh-ncia de> Estado de :llinas (;erac~, em Bel-
lo llnrizonte, !1j de junho ele l!ll!i. 

llEt.FDr ~lonEtiiA DA Co-; r A Hmr:nw. 

DECilETO :\'. 1.3\l)j- DE !!i DE JU:-1110 DE 101!i 

Indulta pt·ac;as da Fol'ça Publica 

() Presidente do Estado ele ~Iinus Geraes, usando Ja atlri-
lmiçiío que lho confere o ~ :\..o <lo art. 57 ela Constituição, re-
solve, um homenagem ít data de hoje, indultar os soldados Ma-
noel :\larlms de Sant',\uua c lloolirttlo Jose Car<loso, das penas 
a quo ostüo sujeitos, por erimo do tlcsorçüo simple>. 

l'alaeio da l'resideiH:ia do Estado de Minas Gcraes, em Bello 
Horizonte, !ti de jnuho de H1l!i. 

llELF!\1 ~lommu n.\ Co~T.\ 1\nmmo. 

.tmel'icu Fel'reira Lopes. 

!'' 
' i 
r ' 
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DECHETO ~. 1.3\10-DE 11\ ))E JUSIIU llE 1\Jl:J 

Suppl'imc o logat· de a<Jjunelo do gntpo c:>colat· d•J Bom Do>· 
pacho 

O Presidente do Esla<~o de J!inas (:eraes, <k eonl'ormidade 
eom o regulamento OX[W<h<lo Clltl o dee. 11. :1.!\tl dn u de junho 
de 1\111, resolve suppl'imir o Jogar· de a<ljundn do gr·upn cs<~olat· 
<le Bom Dcspadt<>, ercwlo pelo doc. n. L2H de 1,o llc ~clcm\Jro 
de 1\JIL 

Palado <la Prc.,idcncia em Bello llorizonlc, W de J'nnho 
de 1\Jl5. 

llELFnr :II<JHEII\.\ P.\ Co~TA llun:mo 

.lmel'Í'''J FCI'I''!il'!l Lopes. 

DECI\ETO :\f. L:J\l7- IJE IG DI: JU:-IIIu DE lU !!.i 

Aptn'o\·a ns lnstruc(;ões vara 0 scrylço da c:q>e•llr;:io de C•l-
tlr.t•nos de talões fts estações f!s~v.cs 

.? Presidente do Estado de :\Unas Geracs usantlo rla 
atlrt.mlr;i\o que lho confere o nrt. G7 da Constilul<·•'ío do};.,. 
lado rl'solrc "I>I>l'('\"lt' 'I" 1 t - ' 1 1 
••. •,; .• , i ·\ 

1 
' ~ t ·7 n~ ruec:oes qne eo1n este )a xntn .. 

·~sst,n.vl.ts 11clo Hecretnrlo das l!'illallr:ns par<~. scrv!ro de 
fornecimento <1<' <'~<1 ,1.1 . 1 t 1- • ' - 0 

• duras. " ·"·e 10~ '· \) a oe,; n" ~"tt11;ocs arrecada. 

] ' lll';lt~ac!o da 1'11'l'~idl'llda !lo Est:Hlo de ~lillaH Gemes. c~n 
•c o ''-'l'l7.<)]lte, G <Jc jmtho de Ullli. 

1 IEUlM :\h>J:Lll:.\ U.\ Co:> L\ Huwmo. 

. ~v,~~ 
I 

"'f' 

I 
i 
1. 

-247-

lnstrucções para o serviço de expedição e recolhimento dos 
cadernos de talões para a cobrança de impostos 
estadoaes 

.Art. 1.0 Os eauernos de conhechncntos destinados !i ar-
rccadaçi'io de impostos a carg0 das collectorlns, continuarão 
a ser identicos no modelo em vigor contendo eaC!a um cem 
(100) conhecimentos, subclivhJh,lDs ~·m tres vias, com as de· 
signaçõcs de 1.•, 2.• c 3.•. 

Paragraplto unlco . .As suas folhas terão numernção se-
gui.da. de 1 a 100. com os dizeres impressas e os claros nc_ 
écssarios para o pret'!Jehimento occasional, conforme a cs· 
pccle de imvosto que determinar a extrac<;ão . 

.Art. 2. o Pam as arrcc:Hla<;<ics pelas estnulas de ferro 
e outras •emjn·esas de trans·vorte, !Jcm como pelas revartL 
{;Ões fc<lcraes e de Dutro,; Estados com m1 quacs o E:sta<lo 
tenha contraeto, on venha n teLo iw parte referente ús es-
tações fiscnc,; da ct:ronteir:t fita adoplallo o novo modelo de 
talões. nvprova<lo ,por neto' de li'i tle j11llto de 101·1. expedi-
dos em séries de dez mil eademos e de um milhão ele conhe-
cimentos com :t numcra<;iío seguida, ümt1o nos primeiros 
como nos segundo~. 

Art. 3.0 Cada um destes eaC!crnos contcrít cem (100) co· 
nllccimcntos em trcs folhas superpostas com a numeração 
seguida, de sorte a serem cscriptnradaS: a lapls,de uma sô 
vez nas tres vias com a avvlieaçi'io do papel carbono duplo. 

l'aragrapllo nn!co. W cx{lressamente prohlbillo o uso 
elo pavel carbono simples. de uma só face. no serviço ele 
cxtracr;:io de conhcchncntos de impostos. 

Art. '1. o P:tra a regular ex·ccnç:io do servi~_;o, nesta p~r
te deycriío os cxaetorcs ler ·em vista as reeommcndaçoe'l 
eoitstnntes tlas !nstrnc<;ões expedidas pela Secretaria das 
Finanças c IJU\), em avu:so. acomprtuham a cada um ílos ea-
tlernos de conhecimentos . 

.Art. ú. • O fornecimento de tacs cauernos ele co· 
nhecimeutos, scrít feito pela Secretaria <las Finanças (ts 
cclleetorins. pontos fiscacs c outras estações flscacs, ereadas 
ou que o vNtham a ser; e, íts estradas de ferro e outras es. 
t.1r:õcs que nrreeadem !mpo,;tos mil!'elros. em virtude tle 
contraclo cc~ehratlo com o governo do Estado. vela Hecebe • 
dorla de :\Iinns. na C:tpital Fe<lernl, <JUC obeth:cerít as dis-
posii;ões deste regulamento. na parte nptllicavel. 

Art G." Os éall-ernos de eollhechncntos cxpellltlos pela 
&crctm:la doas l<'lnan(;aS >OU pela Hcce!Jelloria <lc Minas, ll'-
vari'io em tollas us su:ts folhas tt chancella dos chefes tlas se· 
'~;Õl'» por onde eonx-r 0 :-;cn·i.,;o; c teriio tcrmo:s de a!Jcrtnr:t 

/ 
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e <lc cll\'t'lrl::nnento p:s,.;igH~vloR, rle pnprio punho, pelo <'11411re-. 
1-')<l<lo f!lH~ j I~A~t" :t !':X)lPC]Ic~IO. · 

Art. 7." Catla catl_Prllo _tt·r(t na l':tpa exü•ma uma eti. 
(}ll'l't.a, <'111 CJlle ~C lllCIH:lCli\H I'< IO O 11011\(l <J:t l'Sl<J<',iO a cj\!C YH i 
dc>:!>tuuvln, o se1~ ~~-Uinero de ordem, •os dos conhêcinll'ntos 1 110 
ahr:wgcr c n serw a que vertcncer. 

1 

Art~ s.o O c:_Ill'[)re.~aclo ·eJwarre;;aclo da c:xpcrlic•:t 1 .. 
dül'J\OS :IS estar;<WS ftSC:l('S ':tllc"1I.t.l ('!\\ J't ' O ~C C'

1
; · , • ,< < . \'1"0 [ll'O[ll'IO •t 

c'_tmta d<' <":i•l:t 11111:1 tlPllas. o 1111'111<'!"!~ c]p <"tcJp. . 1, • · 
< OlllJHDWr 't 1'{'11\'i'S ''t . I ! . . . ' 1 nos c e <Jllt' 

· • •• ' · ~. • ' 1 ~ 11 11 <'llt <Jlle fel r feit·t '1 (] • ··" · ,-das ;;c•\'i{'S dos !'arlr•t'nc>s 't !\ • .. ,,.. ' • ' Csl.,ll.\<,.tll . . ' ' nnH 1,1<,.to dr~tes c a dos conltp 
enuenlo;> qnc e<•lltln~rem, de sort!' n r·nltlw.,. ·. ~ 1, . • 
o "stock" exislt~·nU: lia: , t· .- ,. · te1 ·S~- .<c !Jl<llllpt,) 

• :-; <.S ,\C, I}( S e !'O<Jer Y'l'l'lÚI''tt'·S(l Si ::\ 
nnm~·r:II:<IO tanto rlm1 <'nll~•1'1lO-s 1., 1 ' _.. ' 
,,orn"BBJ.Wlt<I;, a <tllt' t-,;Ft 1 . ... : ,1 . .' 1 ·'·1110 . 1 us CC)nhccllnento-;, 

, • • 1 ,.,t~ t.H a no lnTo 
Art. !l.o Na,; il<'\'olw·ii;•s tl<• e•tclcrt .. 

!!:(ltlo 1lP\'t'l'Ú 1auc1ar na d~~(\f •rr: . · HJ:--;. o lllPsUIO c~ll\llt't'
ti>~•n;; c• ·tlllrl·l tr1'clo•· !l" ~ '1'n,.,.t_ •1 data <lo rccehimc,nlo do~ 

· · • • ·) ...... Pse a l'PP1 111 , t · ·· . <·ar;~a rlc•po\~ <lf' 1 ·~c·rur1111 ,1 <··t, · ·r~n °~ 'lliP ltt:lltnl'<tlll ll:t • - . .,._ '1 11 J'I lC"lf'·tO 
Art. 10. tH cntll'rttn,; l'<'lltefli j, ·'.' ,·. _ _ .. 

llPllns twrnt;'IH'<·er:'to .1tc .. • - t h .\~ t'-::.;ta(;tH'S iJ~eap:=; 
' ' ' · O Si>l! C'CHllp\ •j f ' ~cndo permittitl;1 a 1Jpyolu .. ~o 1 1

1 0 es;~o nmento; H:io 
1;ücs. sa·:\·o onk•m expt·e~ -.{' <l·': 1 ~r1'n_t,nm fora <le~tns con,JL 

Art. 11 :\. •·t· .- "' .· ,\ ,\Ut Nltlatle SllpCrlOr. · • ~ rs ,\< ue~ ftsc·tes tJUn t 11 d!natlas <lever.io SU[l[Íril. ,1 · 1• · ~ 011 am onlras ~uhor_ 
' ' -• S I OS C'l'lll'l'lll"' <] ] • lH•(·p~:-:.:nrio:-; t-:<'''~'tl'IHlo .18 exi·., ·. ~ · ~ -'·l e et>H lPt'llllPl!tc~s 

n~ seus ·enc'arr~;;aclos' ~<'sl.l{)J;,1 ';,11H:I:_t~ <lo scnlr:o. sen<lo, por0nt 
l t 

. . . s, vets [l<'r·mte • ~ t . . os PX r:t\'los e ontroo; iu.,ill;•nte.' , ·: a • ccre arra, JH'. 
Art l'' L'""''cl <! 11 ,. s. lllL O<:eorram 110 SPrvic·o 

• ••• "'"' · c '>e <'S"ol ·tr 1 · , · • 
Yl:rii :: rstac;ão fi se a 1 r<,1 ;l!'tli!l~ :. . :11~1 • 1 .e.~ses eatlernos, d<.'· 
suppruncuto afim de que f -;' ,t ll'Jl.\.1 tH,<tl} eueane~:Hla cln 
metticlo out1;o llmpo 1,111 : ,'' 1 a a '~lent!a tlesear;..:a, seja ri'_ 
Jc·d<la neste ~IP<:reto.' su,t suhsntulc;;IO, na fc)rma estaiH'. 

' Ar!. 1::. I") i, fi!ulo o rxt•n·ic•' . . 
:1 -1!111~1 eH<lPmo in<:sgotatl;> ·. 10 _rm:ut~:Pll'o, a i nela _h_oun.:-r 
JU·Pnc:owtll<l'o Jlr1r<··111 . • < onltnlt,\l,t a Sl'l' ul!ltz·tclo ' · o I'X'tdor t • 1 " t•xtrahi<llt,s 0 exer<·i;·i 1 .. ' • 110 opo < os conheehuentt>i 
duadn. ' ·" 1 n q1w Sü referir a cohran<;a t•ffe-

Art. H. A nenhmn empre"ado f'. 
<le 1:adernos de <•o·nJwr·l•tll"'l1t·o."' Isca! é permlt titio 0 11~ .. . · · '· · s sem !J1H' Ih l 1 . .. <l<·YI<la c:nr~;l II:t n''ll'll'tic··r · e en ta saio fPita ,\ · 1 ' · · 0 ''0 111Jli'lPntp 11 I' 1 ('SC'l'lfl O !Jll ]lOl' 11'0(''1 ll l. .. . . . ' }('( I :til I' \H"<Ji!l) 
t , . ' ~ c """" ;lo 'li'! I'> I 1 :1nsgr<·ssor 11;\ lnnlla cll! lOO);OI}() . '., · -, nc:OI'l'Piltlü :1 
f!lll' lltP r,r,s,am SI' I' im[Josl·t. ' 1 ·._, .u•m clt) outr:ts penas 

I' . ' s j)P o ''"''l'l'f'll'il I I'! . nrn;~rapho unic;-o. A <·sta 111 ,11 . f' .. • 1 I as ' n:tn<;;t:-;. 
<'lil'J~reg;1_'1o qtH!. ~''''lll nnli:lll ·,·);Jll',. '.

1. 1 ~·1. tnmhcm sujeito o 
t:w;oes flstacs, salvo 0 eas.r; do a~:t·h 0_: 11 \cc:r n outras es. 
llH'IltO!l pPI"lfl !Jll:l('ft ti•llh't <·off .· 1 · • c,ttlcrnos <le conhee!-
JIPft•nle. ' ~ ' ·· 1 l( 0 earga na rqmrtic;ão eom-

,\rL lfi. ,\ ~·sr·1·iptm:wiío <1\Js. <·unlt .,.·. 
1:iíe<..':-> fb.tt•:~ <lo l<:,.;f:vlo 011 · . , . , :, ; •. 'ctnH:ntns nas <"'la-ll .. l.J <ill:.tc,o<•h tl:t'l •s>lnvl<1H de fer-
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ro 011 C'lnpre>;a.~ <'ncal'lX\!~:HlltS, por eontrado <la arrecada-
(;iib 1le impostos, s6 Jlotlerít ser feitn por e.mi,n•;::arlos, para 
ls.<;o de-si~nadcX1, f'lll vi.rtn.cli• dos l'"f'~'<Jl(l(ltivos c:trgos, nã 0 s<!n-
do, em ah:;c,Jul", J><~nuHiid•J •·•Jt!riar-}51<~ tal set·ri•;o H pessoas 
extrR!lhas. · 

ArL J(j. I•;' :til:i•J'InlatlloC!ttlc proltihic]c) o fol'l\l•c·imt'Hlo cl:J· 
conln;dnwnto~ mannseriptos aos conlrihuLntes uo fisco. 

I'ara;;rapho I .. , A ].Jlohsen·:nwia clPsta clisposi<;:to acar-
retará no emprpg;Hlo t t·an~;.:rP~-<or a multa de 100!F00(), por 
t.:tlão fornP!'i<lo JH'slas contlit;0l'B. . 

l'ara;;rapho :!." No l'aSo de íicat· provado que a falt<l 
ae!ma foi HWtivada pela d-emora na remessa <los caderHo~ 
m:eessarlos. por rle,.;enido on negligencia <lo empregado en. 
i!:trregarlo <lo sr•J·vir;o na rep;ntlc;iio eompele-nte, a metade 
tia mnlta, ~:m q1w tiver incorri.tlo o empregn:tlo externo, ser(t 
pn~a •pl'lo qnr• tivr•r t}/~casirmndo a falta. · 

Art. 17. Na <•sniptm·ar;:í0 dos eonhccimentos, qnc deyescr 
elnr:1 ~lo prohihid:1s as <'IIIP-ll<l:t>< r:nm·ra,; l':tfl]lagPns e bor-
rt'•d, · dc:veiJI\o ~;;~r. dt! prmuplo, iuulilizatlo:; e substituitlos, 
no ado dt~ ~na extra<·c~~o :t!Jl!Plles !lllC :t·Ill'CSentareru <lcfel-
tos ou enganos. · 

Art. 18. "\s primeiras e s<'guntla.'l vkt.S dol! conltedmentos 
inutilizados, tlcverão aüompanhar os balancetes <lc recclta 
(! <lesvesa do mez a quc se referirem., sendo obrigatorlo Jan-
(;ar nas tr<•s vias a palavra-Inutilizado. 

Art. l!l. An <•x:wlor qne fot"ltcr·er HO" eontrihnintcs on 
l'l'llll'lt et· ft Sc••·t•:•t :t ria. justi fi\-anclo qnnlqll<'1: n•rha ele r~'
i'<'ila <Junhet~imentos !Hn'.I';Hlos, cmentla!los ou com outro~ 
vi<·iüs, sN<Í impost:1 a mnlla <lc fiü~OOO, elevada ao dobro na 
reinddenc!H, t .. 

Art. !.!0. O exaetor <'IJe:trrc;.;atlo ela eslar;:to. sC'tle, é so-
l'<inrinmcl!te respmtsnvel, com os seus nu:xilinres. pelos er-
ro~; e falt~1" por estes eomnwtti<los. contra ns dlsposir;ões 
tlt>ste l't'~nlamento. 

Art. 21. O con hPeiltH'nLo hnri,<Hlo, eme1Hl;1do ou viciado, 
Hilo IJÓI!e ser rec:t•hl·•lo na~1 repartlr;õe~ Illthllcas, como uocu· 
mento proh:mte ele h;tVi'l' Hillo :;a:lis-fcit.o qnalqner imposto 
ou <Xmtrihnir;iio r: nem ~x~rvirii tle vrova em casos de preten· 
dltlas res'!Hnic;ií!'s Ü< <> llll'-"ltlns Impostos. 

Art. !.!2, Os eollttr:tmiuks <leYerii.o recusar 0s conllccl-
meuto,; <Jite cont<'1Hlü ·tleft>itos, 11m~ sejam pol'\'entura, avrc-
sentnrl<Js [ll:lus empr<·~n<los fi;,\::ws encari·ega.tlos do servi<;o 
da arreeacl,tc;i"to <lc impostos, exlgi;Jclo outro•s expurgados Ul' 
cll!Ht.:ii<JUer vk·ios. 

l'ara;.;r;tplto unico. Qnnmlo sL' reen~an•m .os emill'!'g:t-
rln-;; n sntblfazl'r e:-;ta exigcneia os contribuinte~ r{•corrcr.it• 
p;~ra a ~er:1~!larin <las Fill:\l)!;a's. junt.niHlo eom;1 .prova <l:t" 
sua 11 a l!c•!;:H;<>I'10 o r: ou ltt•t·iHwnto rida<lo <:a hem! o -lhes, ll!!Slt• 
c::tso a mdaclc tl;t multa e11t cJH<! incorre\· o etlllll'C)g;Hlo. 
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Art. 2:1. O exactor r}u, for apanhado em falta de nm ou 
mais cademo;; de conliceTmcnlos, scrú mulhHlo em 500$000, 
nl(·m de outras vcnns que, ·a juizo do Secretario das Finau· 
\;US, lhe llCticriio s-er impostas. 

Art. 21. Este rh'<'r'l'to cntrarít em rigor llc;;tlc a tlata 
da sua llllblieaf.'iio. 

Art. !!:i. Hcro;;am-sc as dlsvoslr;ões em l'()lltrarlo. 

Secretaria <las I<'intln<;as tlo Estntlo rlc l\llnns <:Pr/1-f>s, 
l'lll llollo IIorizoutc. lG de ju·nho <lc llllfi. - O srcrl'tari,I 
>IIns l<'inaJH_:as. 'L'hco!lomiro Uarnciro Nm1tiayo. 

DECHETO N. 1-.:J9R- nr. Hi llE m:-;no m: Hll!i 

App1·ova o aecol':l? <mtre. os E~tados de i\!inas Gt)J·aes c Bahia, 
e~lobt·ado a 2K de mato do eoncnte anno, pai'a rcgulanwntr.-
<;ao do transtto de suas mercadorias pelo t"n·itol'io de um e 
onll'o, c ~ohran<;a ~l'entual do~ impostos de OXJHll'tllf'iLO aos 
lllú~mos hsta<los <l<'ndos. ' ' 

. <}Presidente t_lo Estado de ~"inas Geraes, usmHlo da attri-
htli<;ao que lhe eonfere o art. :>7 <la Constitui<;<io Estaeloal, re-
~~~lve approvm: o aecord? celeht•allo entt•e os governos da Ba-
lttU. e ~!mas (,eraos, as~Jgt~ado a :!R de maio do cor1·enle armo, 
ü hrmad?, por parte do _hstaelo da Bahia, pelo dt•. A!'linclo 
( ;oelho I· rago?o, so~retar10 do mesmo Esta< lo, n pot· parte do 
Lsta~!o d.e ~~mas C •Cracs, pel~) d.t·. Thcophilo BiheiJ•o, dircetor 
da I· ~~~~uhzac:ao <1. s Henda~ llltnCtras, para a rcgularizaçuc) do 
tt•anstto de suas mcreador~as pelo terl'itorio do um e outro Es-
tado, e co!Jran.~a <wo~1lual dos Impostos <In cxportar'<io ao,; mes-
Iliesmos hstado~ dcvHlos. • ' 

_Palacio <la l~r·nsi<~1lll<:ia elo Eslado de ~Iinus (ieraes em Ilello 
llot'Jzonte, aos ih de Jllllho de l!ll!i, ' 

DELFI~! ~lOIIEIJL\ DA C:IISTA HIIJEinO. 

1/wotloilliro Ctii'IWito Srmlioyo. 

. Aos vinte n oito dias do mcz de maio de mil novceentos e 
qumze, no Thnsouro do Estado da Bahia, em a l.IIU Capital, r<'-
unidos os represnntantos dos Estados da Bahia e de ~lina~ Gn-
raes: devidamentü ancloriz~dos. pdos respedivos governador e 
presulcntc, por parte <lo prtmC!t'O o exmo. sr. dr. Arliwlo Coe-

.. 
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lho Fragooo, seer·etario do Estado, c por par·tc de ~linas Geraes 
o dr. Theophilo Hihciro, dir·cdor da Fisealiznr;<io das !lendas 
lllineiras, foi pelos mesmos combinado o presente aecordo, para 
reciproca liscalizar;<io, nas fronteiras dos mencionados Estados, 
da imp0rtac;iio e exportac:;io <las IIJe!'earlorias respoelivas, de 
modo a assegurm·, uúu só o livre tt'allsito das mesmas pelos ~er~ 
ritol'ios ele um e outro Estado, como nos easos em que fc\r IS~o 
nccessario, a ell'ectividade da arreeada<;<io do imposto, aos mes-
mos Estados devido, observadas, para taes cll'citos, as dansulns 
scgniutes, (jllP reeip1·oeument11 esttpulam e al'c.eitam: 

Amhos os Estado:> <.wcordantes, nos termos da Conslitniçfío 
Fedm·al, reeonhecem c fat•üo respeitar o <líreíto de cada '!lll 
delles, ao livt•e tt•<.msito por seus tert'itorios, das mnrc:~vlot·tas 
de um e outl'O, desele que taes mereaelorias tt·anHilom cobertas 
pelos <lonunentos infra espceilicados. 

li 
Cada expediçüo de met·cadorias destinadas para qualeJUCr 

<los Estados acoordantes ou que dclles procedam, <JIIUn<lo te~ 
nltam de atr·ave~sar o tel'l'itorio de um ou de' outro, antes ~lc' 
chegar ao seu <lestino linal, sct·ú acompanhada de uma _gma, 
da qual constem o numero e mareas dos volumes, a quu_lulado 
das mPrcaelorias, seu pe.o, a sna proccdencia, o seu dest.mo 11· 
nal, o remetlente e o deslinatario, e essa guia serú o mneo do-
cumento eomJH'ohatorio ela procedeneia das mereaelorias. 

!li 

Soo competentes para expedir a guia os funeoionarios de 
qualqncr dos Estados aecordaHtcs, enearregados ela lbculiza~:iio 
e arreca<laç:ío dos seus impostos de expot·taçilo c, bem asstm, 
com relar;<1o a ~liHas, no caso Je generos exportados pela Es-
trada de Feno Bahia e ~IInus, o~ ngentes d<H; estar)l•es ele~ta 
Est1·ada, nas qnaos so lizer <lespaeho no ponto de proeeeleueta, 
devewlo, em tal caso, ae·ompanltat· a guia o respeetiYo eonhe~ 
eimento <le despacho. 

IV 

Em tr·atando-se de gcneros rernettidos da Capital Feeleral, 
eom destino ao JMa<lo de Jlinas Gcraes, via Ponta de ,\roia, on 
outt•o porto do Estado da Bahia, ó competente para oxpedit• a 
guia a Hocehedo!'ia de :llinas, naquolla Capital. 

v 
Xo ponto de proeedeneia, soja qual f<ir, em que c, Estarlo 

da Bahia on ele :llinas Geraes, tonha agentes eneai·rega<los da 

/ 
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fiscalizaçilo e arrocatla<;ilo dos seus impostos, a guia forneeidu 
pelo funceionario <le um Esta<lo dcvcrú ser sulnrwll:<la ao ex-
anw o ao visto do fmH·donat·io !]o outrn Esta!lo, neto essPneiul, 
para que, nesta laypoth<~~e, a guia soja valida. 

!Juando 110 ponto d.e pr<~!:e<le~ICia, aeon•.e,;a n:io ter um dos 
Estatlos ae<:ortlanles o lmwmouarto a que sn refere a dausula 
111 a guia <levcr:'t ser aprcsenta•la ao funeeionarw <lo outm 
Estado!· por olllle a n~ere<vloria tiver :.lo transitar, no primeiro 
posto hseal. <la fi·onl.etra, que elle lenha de atravessar ou no 
caso pr<WJsto <IP transporte pela Estra<la •le FeiTO B.thia n 
~Iinas, ~to fune<.:ionario •la llt1hia,_ na Ponta <IeAreia, afim 1le qtH' 
a examme e vise, t:omo <letennma a (\lansula anterio!' tl sem 
mais crnlmrar;o •lt\ Jt mer1\adoria liYI'n fmnquia. ' 

Paragmp\10 mueo. No !'Uso dn mei'cadorias exp<111idas \'ia 
S. Fran<:is•:o, a !'staçfto lis•:al tlns Est:ulos ae•·nt·danl•)S, ontle 
se d•:r o <lesemharqne! rceeború a gnia de proeedew:ia, qne vi(\t' 
<'ohl'!ndo a mereallona, e a perm.uturú por uma ;;nia de transito 
de aeeordo eom o mo• leio n. ·t, Jnnto ao pr<'~<mtn a<:cordo. 

VI\ 

, A IHmhnm dos mc.ne_io_naüos fnnedonarios <le qnalqner !los 
fo.st~<los ae<:ordante~, () helio reeusar o son visto nas "llias for-
tte<:lllas pel•.>s fnn<\ei<~narios do outro Estaclo, mas, qna~do aeon-
te<,::t ler mottvos para nnpgnnai' a guia, •levnrú Pser<wm· nas •·osta~ 
<la m_esma as raziícs .<la sua inpugna(;<üJ para qne seja a qnesl:io 
u\te_rwrme~tle resolvHla po:· quem de direito, devçn(lo a mer<:a-
dona sc;;mr o seu destino. 

Pat·agrapho uni co. Exeeptnam-se deste caso aquelh)s em 
<~ti:): na s.~tlud~ <~as :nerea<!orias do Estaclo que <leu o transil-', 
t,tcs mercadO! tas nao eonftram regularmonte <:om a qnalidad<', 
peso, mare.as. o mais !lizeres da guia, fh:an<lo o rc'rericlo r·:stnclo 
ll~> pleno cl_ll'l'tto. 1\P taxa l-as de aeenr•lo o nos termos <In t;na le-
gtsla;üo trt bnl<\l'la. 

\'I TI 

. A.s guias serão expe~liúas •le aceor<lo com a 1·.\ansnla lll, 
nao so no caso •lo expe<!u;iío do mer<:<Hlorias com 0 imposto a 
pagar .1:n ponto do dPslmo 1:omo no ele mnrcaclorias 1:om o im-
posto Jil pa:,~o no }l!~ltto de j>ro•~ec\enda, clevewlo pnr(•m, ncstn 
easo,. snr ~ eonh~etmculo do impo~to tarnbmn 'apresentado ao 
fuucmouano •lo Lstaclo qne der o transito, o quul 0 visarú ·~om 
a guia. 

IX 

A~ guias seriío formalizadas dn a•:eordo emn 0 modelo 11. ':l 
junto a Pstn acennlo e ser<io nxpndiclas mn trnz vias, al•')m do 
tt1co do talito, st•ndo a j>t'illwira elas vias entt·•~gnn ú part<) (o con· 
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cluetor on prnpriotal'io das mere,1dorias), a seg-unclà, rometti<la 
ao Thesoni'o da llallia e a tereoira, ú Sceretarw <las Finanças <\l~ 

X 

As partes qne, por qnal!tner motivo, se julguem lesadas na 
cxeelll;rtO dada ús estiptlla•;ücs deste aceordtJ, <!ever.ü~ re~:orrcr 
aos seus respeetivos g-overnos, juntando a gtua origmarw em 
<jnc fundem a sna iul<,t•;üo, competindo aos governos nee~ll'
( antes dol'imir entre si a qnostito. Para osle oll'nito, as gmas 
sú s:io validas clnntt•o dn !lil dia~, eontados da data <lo sua nx-
pedi•;iío. 

XI 

Fi<~a formalmente pt·ohihido aos Estados aeeordantes onerar 
eom qu;wsqner trilmt<H;iíes, <lireeta ou indirel\lamento, os do-
cnuwntos expedidos pPlo outro J·:stado ou de qualqnnt• outra 
l'<'•rnu onorai' o transilo dn nwr<:aclnrias de 11111 Estado pelo tPl'-
rílorio do outi'o. 

XII 

.\o easo de eolirança de impostos <le expoi'ta•;<i•_> <le um 
Estado pelo outt·o, o E~t<Hio que a desejai' deverú av1sar, e?m 
antece<lmwia pelo nwnos de 60 dias, o oulro Esta<l<~ eom. a m-
diea•;iio da estaç<io lisf'al, em que neeessite a provJ<leneta e. a 
natur·nza !lo imposto a sor eohmclo, ohri;jaiHlo-se o Estado assun 
solieitado ao pa~anwnto trittwstt•al das quantias arrec~\Ciaclas, de 
aceordo eom a demcn,traçüo de !Jalaneetes, tamlicm trunestraes, 
que su obriga a apresentar. 

XIII 

As duvi<llls que se snseitem na exeençiio deste aeeordo, na 
pal'l.e attincnte ao transito <le mei·cadorias, sú p<Hlorúo sei' <le-
.:idas mediante a aprnsetttac;fto da gnia <,u guias qnc lhes •lerem 
logar, validas para tal elfcito, mesmo entre ~·s gov~~rn~>s, pelo 
lcmpo de fi mnzcs, <:ontacios da data <la expc1hçüo da gma. 

Xl\' 

Os Estados eontt·actantes permittern que em seu te!'l'ilorio 
tnnltam exereido, mediante próvia eomm1mka•:.<to, agentes 
tiseans •lo outro, itwnmhit!o,; sep;nnc\o as cll'll!'ns do seu goYerno, 
ela fisólliz<v:<io tewlo por !im evitar frandns e eontrahandos, e 
eotrt]ll'omettem-He a ''ssi~tii' os re~püetivos a::;·lmtes llst:aes, eom 
a foi'•:a puhli<:a nos !:asos necessarios. 

X\' 

O prcsnntn ac:eorclo, nma vnz HJ1J•l'Ovado pm· dnc:J•nlos do go·-
vnrnos ac<'ordant<~s, nntl'HI'i't om vigm· d!:Uti'O dn no dias, t\ontados 
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da presente uata o não po<lcrit ser denunciado simlo mediante 
aviso ue 90 dias, do governo denunciante. 

E, para constar, foi lavra<lo o prc~cnle termo, em dul>lieata, 
0 qual vae assignado pelos l'Cprcsenlantcs acima dcdarat os, dos 
Estado~> accordantes. 

Secretaria do Estado da Bahia, 28 <i o maio <I e I !Jl!i.-(As-
sip;nauo), Al'li111lo Fl'll!fOSo, llecrclario <In Jo:sta<l<>,- Tlrt•opltilo 
lliln~il'o. 

N.1 

Via .... Guia n ..••• 

Embarca .. .. .. .. .... ..... .. . .. para .......... a entrega de 
flllltl li 11111 li lfttllllft,ltto 111 llftlltt tltllttlllltll 11111 otttf 

(a) lli/Jt~iro 

(a) 1\lll'lillllo Fraaosn . .... .. .... .... ... . ·········· .............. ,. ······· ............. . ················· ······ .................. ······ ............. . 
Irlarca. .. , .....................•........•. , .. , ........ , ........ . 

jl;)~;~l;lc;.' .'.' .'.'.'.' .'.' .'.' .'.' .'.' .'.' .'.' .'.' .' .' .'.'.'.' .'.' .'.' .'.' .' .':: .': .' .'.'. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: 
~ir~tl~.d~. i~~t~cÍ~ ·~i~'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'::.:·.:::·.·.:::::::::::::::·.:::::: 
em transito por este Estado, l'onforme notas feitas no conlteei-
lllcnto n ..........................................•.......... ................................................... ' ........ . 
() gttia llo t O O t O I O 0 O I O o 1, t t tI 1 1 1 t t tI 1 f t 1 t 1 I 1 1 o t tI 1 0 t t t o 1 tI I O I I 

pa ·stHias no Esta<lo de ......... etn ........................ . 

;>;l,;ie fo;~r~;. I;;;;~~·~~ 'âi~~i[o's' <l~l· ~~·l;;>;·Í~c;,.;t;; ·~;~ ·i;r;i>~;.[~l;;:i,; 'ci~ 
f(!lS ..• I ••••••••••••••••••••• ••••••••••• •••••••••• o ••••••••••••• ' •••• 

··························································· ......... . 
tI 0 f I I f o li I 1 I I I I f. I I tI I I f. I I I I I I I I I O f 0 I I I 1 t 1 tO o t 0 I I 1 O I I I t 1 11 tI 1 • o O tO t 

I to I tI I 1 f o I l tI I I O I I I I tI f I I I t t t tI I f f I tI O I I O I, O I I I li t 1 t 1 o 111ft T tO t t tI 0 I 

Co\lcetoria estacloal de .... o •• o o. em .••.•. <In I O I ••. o 

O colll•etor .... o , ..... , • 0 ('SCI'iVfíO.,, , , , , • , •• , • o •,, 

r 
'' 
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N. 2 

l." \'lA GUL\ r\." o • • 

Jl,·oc(~tlellci(l ................ o..... . .... · · · o··· 
JJ,~slílto .... .................................. :": · ....... .. 
I ' 'lllt'/1 '1zt1' (a) Jllhw·o. ti. , t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • l. I J' >·o 
j}t;s/inatal'io........ • ............. .•• (<1) ,\1' 1/lt 'J '1'11!/1 ·~ • 

\'OLU.\IES 
I>ESIGN.\(,',\.0 '" .-: 

o ~ 

I 
•n s: ::: I,)U.Ili TIDA DE ESI'ECIE rõ 

--

-
-- -

(') 

------~ 

(') r~ta gui! lç"n !J',lll~~·~~~:::al!l~rlltP; .r.~ tillla vnmelha a 
dcd 1rado - ~lhHLADUHL\~ I•Jl I R.\1'\~J 10. 

l~'sl(t 1/Uill sllústiluitt a de n • ••.• o tlc ••.• de ..• · .. · · · • 
de n1 .. . a~~ ....... . 

l'onlv fi8cal tftl ..••...••••.•• , ••.•••.••.•• , •••• , · de 
rk I !I . •• 

o \' !(;L\ . . . . . . . . . ......... . 

o I 1 I, O O t, o f t, o I I o • O O tO 0' o I I o OI o o o I I o 0• 
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Esta guia foi snh~tilnitla, nn~ta data, pr~la de n... (') .... 
de ..... de .......................... de Hl ... do ponto liscal 
de ........................... · .. : .. conl'cn •! veriliqnei a .. . ........ 
•••••••• •• •• • • •• ' •••••• o ••••••• '•()··· •••••••••••••••• ................................................ .-........... . 
o ••••••••••••••••••• o •••••••• o •• •••••• •••••••••••••••••••••• ............... ······· ........... ······ ..................... . 
• •••• •••• •• •• • • •• •• •• •• •• •• ••• •• ••••••• •••••• o ••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o' •••••••••••••••••• 

Ponto !isca! dt! ....................................... . 
de ................ de IH ... 

O VIGIA ................. .' 
.. ··············· .... ············· .... 

lJECilETO i\, L:J!)!) -- llE !li llE JUNIIO llE !1)[1j 

l'l'oroga pot· tt·inta tlias ? pt·azo pat·;t 0 pauamento, sem nmlla, 
do Hllposlo lcnit.cn·ial · 

. ~) Pt·csideutt; elo Est~do de :\tinas <i01·aes, usando da attri-
bmçao <tUC lhe o confcnda ll<.•ltl at·l 'J'7 da(' 1 L' L · • .1 I' . · ' ,o lS l UIÇUO uO •,s-
lat~o, re:~;Jtvc pror:Jgat·, .Pot· tl'inta dias, n prazo Jara 0 paga-
mento, sem multas, do unposlo tenitnl'ial. I 

I . I' alado ela l'resitlencia elo IMatlo tlc ~Linus Gt'I"lcs em Jlello 
lonzonle, 1ü de junho tlc 1 !ll!i. · · ' < • ' 

DEJ.Fnt ~lom:mA DA CosTA HmEmo. 

1/wodvmiro Cal'lwiro Sanliayv. 

C! Esta parte I'C!H'Csenla os dizeres no vct·so da ;.\Uia. 

l 
t. 
I, 

( 
·i 
' 

llE<:t:I\TO ~. l.~OO ·--lll: !li llE JU\110 llE I!)J!j 

lle[Jillamrmla u serviço da. m'recadação de impos-
tos lJelas estações da fronteira. 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usan-
do <la auetoriza0ii.o que lhe confere o art. 23 da lei 
n. 61:6, de 8 de outubro de 1914, resolve approvar 
o regnlamenl.'l quo com este baixa, assignado pelo 
Secretario de Estado dos Negocios das Finan!;as, 
rcgulanwnl:uulo o serviço da arrecadação do im-
posto ue exportação a cargo das estações fiscaes 
da fronteira. 

O Seeretc1 rio ue Estado dos Negocios das Fi-
nanças assim o tenha entendido e o faça execu-
tar. 

Palaeio úa Presideneia do Estado lle Minas 
Geracs, na cidade do llello Horizonte, aos 16 "de 
junho de 191r>. 

DELFIM l\lOHEIHA DA COSTA IUBEIHO 

1'heodorniro Carneiro Santiago 

Ucgnlamcnto a que se refere o dec. n. 4.400, 
de 16 de junlw de I9t5 

CAPITULO I 

Da organização do serviço 
Art. ·1." A snperintendt>IWia <lo servi\'O ~~~~ :trn~

caJação do imposto de exportação e d~nais taxas 
nas fronteiras do Estado cabe á Secretaria das Fi-
nanças, por intcrmedio da Directoria da Fiscaliza-

' ' ' 
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ção c na parte referente ao serviço externo ao di-
rcctor da Fist•alização c á I\ccebcdoria de Minas 
nn I\io, nos termos ~los regulamentos em vigor. ' 

_ Art,. 2.o Ilavcra no Estado, para a arrccada-
t<U> do ! 1~posto de exportação, taxas c outras, tan-
tas cstaçocs, sob a denominação de pontos fiscacs, 
quant~s forem ncccssarias, a juizo da Secretaria 
das Fman\;as. 
· Art. _3.o A crca_ção,_ classificação, transfcrcnci::, 
supp~·cssao c loeahzaçao dessas estações serão dc-
tcnnmadas por decreto do Presidente do Estado 
ou pelo. Sccrc~ario das Finanças, mediante propos~ 
ta da ~Irccltn !~t da Fiscalir.a~~ão c amlicncia da Sc-
cretana das J nwn!:as. 

Art. 4.o Além dos pontos fiscacs, haverá nos 
Jogares de extravios, pontos servidos por cmp~·cO'a
dos cncal'l~cgn<los de vedar os contrabandos c ::>de 
c~brar os llllJlOS~os c taxas que devam ser pagos. 
h~les pontos sento creados, transferidos c suppii-
llll(los flOI;. aeto do Secretario das Finanças. 

Art. 0 '
0 0:; JHmlos fiscacs serão divididos em 

li:es classes, soh o d.enomina\;ão de 1.'\ 2.n c 3.n, at-
tcntlC!Hl~-sc ~o movuncnlo do serviço quanto á ar-
rccadaçao c a fiscalizaeão. 

Art. G.o Os pontos'' fiscacs 11odem ser classifi~ 
c~clos em )10nlos de o.rrcc:ulação c fiscalização ou 
sunplcsmcntc de fiscaliza cão. 

Art. 7.o Os pontos m;xiliarcs de arrecadação 
n.os logarrs d•! rxt.ravios lrrão a dr~signanão geilc-
nca~ sem elaP.se, de "pontos auxiliares d;) arrcea-
da\:ao". 

.Art. 8." c:s. pontos fiseaes r auxiliares sc•riio 
s::rndos por V1g1as, de nomeação do Seerctario das 
1' IIJant;as _o JlOl' cll~ livrcrncnlc demissíveis, os 
quan~ lenw o~; vcncnnentos c mais vantagens esla-
)Jt'lr~ci<las no nrt. JG7 e seu; paragraphos, hem eo-
tllo os tlt'VPI't''i que lhes sao allrihnidos Jlelos de 
ns. 178 e 17!1. 

~\rl. ~).'' (h aetuae:, pontos auxilian•,> de arrc-
c;ulaç:ío, situado~; t~rn logare~ de exüavio;, scrãll 

I· 
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conservados c .(.t sua. distribuição pelos pontos it:;-
cacs será opportunamente organizada, de confor-
midarlc com as oxigrmeias do serviço. 

Art. JO. llaverA em cada ponto fiscal os oh-
j colos necessarios para v c ri fi cação do peso dos 
gt•ncros, hern como mn cofre para a guarda dos di· 
nhciros. 

Art. H. Para attcnder ao movimento do ser-
viço nos pontos fiscaes de grande arrecadação, o 
Secretario das Finanças poderá nomear um aju-
dante, que funccionará debaixo da responsabilida-
!lc do vigia fiscal, com os vencimentos do art. 
16fl. 

Art. 12. Nas zonas servidas por estradas de 
ferro c outraq empresas de transportes, o governo 
do Estado poderá eontraetar com as respectivas di-
rcetorias a execução do serviço da. arrecadação de 
impostos. 

Art. 1:~. Do despacho que se fizer nas estações 
das estra!las de ferro c empresas, do qual rcsult~ 
a necessidade da cx.Lraeeão tlo conhecimento rb 
imposto mineiro, os agenl<~s são obrigados a jmtL:t· 
uma 2." via <l,.ssn tkspahn, que o aeompanhara, 
d<!Vitlamenle datada e ;tull)('nliealla. 

ParagmplHJ unieo. Nella se fará menção do 
mmlCl'o, da la e a imporlaucia do conhecimento. 

Art. H. Todos os pagamentos cffcctuados pc-
las estac·õcs fiseaes serão instruidos com rccihos em 
duplieatia, sendo uma via destinada a acomp;mll:tt' 
o halanecle e a outra ao archivo da csla\:ão, dc-
vewlo ser satisfeito o scllo federal c o de 400 réis 
da lei mo, lk '1911 . 

Art. ·W. Os rccihos passados por funcciona-
rios c prac;as, relativos a seus vencimentos c ou-
tras gratifiea~~õc~s, serão isentos do sello federal e 
deverão ser passados nos proprios allcstados t1c 
cumprimento de deveres ou portarias expcdhlas. 

Art. 16. Nenhum pagamento poderá ser reco-
nhecido como legal c alwnado ao funccionario que 

D. ~1.-17 
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o cffcctuar sem que faça juntar ao balancete do 
mez a ordem que o auctorizou, salvo o caso de tra-
tar-se de ordem de caracter permanente. 

Art. 17. As estradas de ferro c empresas de 
transportes, que tenham contraeto com o Estado 
,.. ara atTceada~~ão dos impostos, são obrigadas ao 
~strieto cumprimento das disposições deste regula-
mento, sendo os seus representantes e agentes des-
tes inve;o;tidos das funeções de agentes fiscaes do 
Estado. 

Art. 18. Os agentes das estações destas es-
tradas são competentes para procederem a quacs-
(lttcr investigações reclamadas pela defesa dos in-
teresses fiscaes do Estado, podendo impor multas 
e praticar outros aetos decorrentes das suas inves-
tiduras de agentes do fisco mineiro. 

Art. Hl. Os empregados encarrc"ados da ar-
d - o reca açao c as empresas de transportes são re-

sponsaveis pelos erros commcttidos na execução 
do serviço, quer estes provenham de erros de cal-
culos, quer de má applicação das disposições le-
gacs. 

Art. .20. Pela mesma fórma serão responsabiliza-
dos pelos descontos que deixarem de fazer nos ven-
cimentos dos funccionarios, na conformidade das 
ordens expedidas pela Secretaria. 
.. 1\rt. 21. Os vigias fiscacs, quando em exer-

CIClO JUnto a r-staçocs de estradas de ferro remct-
terão diariamente á llcccbcdoria de l\li~as na 
Capital Federal, mappas dos despachos de 'cafó 
mineiro cffectuados, hem como copia do levanta-
do pelo empregado do Estado vizinho, constando, 
em todos clle3, a numeração, nomes dos rcmettcn· 
tcs c dos dcstinatarios, cspecic c quantidade dos 
volumes c o respectivo peso. 

Art. 22. Verificada a hypothcse de se achar 
um ponto fiscal muito proximo do outro, de modo 
que um só vigia possa, sem inconveniente para. o 
serviço, funccionar em ambos, assim o determina-

.. ''·l_y-~ 
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rá a Secretaria das Finanças, ouvida -a Directoria 
da Fiscalização. 

Art. 23. Aos vigias encarregados da fiscaliza-
ção cumulativa em dois pontos será concedida. pas-
sagem nas estradas de ferro, por conta do Estado, 
e abonada a gratificação do art. 168. . . ~ 
· Art. 24. O policiamento interno das estaçocs 
fiscaes c o externo relativo ao serviço fiscal ou de 
arrecadação será exercido pelos respectivos vigias 
c tratando-se das estações das estradas de ferro, l . 
pelos respectivos agentes. 

Art. 2i). Quando qualquer pessoa faltar ao 
respeito devido aos funccionarios fiseacs, dentro 
ou fóra das estações, em cxcreicio dos cargos, de-
verá ser autuada cabendo ao funceionario remet-
ter á auctoridadd competente o auto lavrado, ou-
tras informaeõcs e nome das testemunhas, alt,"ll-
mas das quacs deverão assignar o a'!to, e extrahir 
dcllc uma copia afim de ser rcmctt1da ao pro,mo-
tor de justiça da comarca. · 

Art. 26. E' expressamente prohibido .o exa~e 
nos livros ou consultas aos mesmos e mats papeiS 
do archivo das estações fiscacs, excepção das pau-
tas, tahcllas c regulamentos, que poderão ser for-
necidos ao estudo das partes. , 

Art. 27. Nenhuma certidão, tambem, podet:a 
ser dada sobre o assumpto dos mesmos papeis e l~
vros sem preceder ordem da Secretaria das Ft-'-
nanças. 

CAPITULO 11 

Vas pautas 

Art. 28. Para a cobrança do imposto nas es-
tiadas de ferro e pontos fiscacs, por onde passem 
O'encros, a Heccbcdoria de Minas, na Capital Fe.-
deral fará no principio da a.n semana ue cada 
mez, ~una t~hclla representando a rücdia dos preço.~ 

/ 
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constantes das pautas semanaes até então por cita 
publicadas o a romotlcrá á Secretaria das Finan-
ças, para a organização da pauta que deverá ser 
observada no mez seguinte. 

Paragrapho Lo Esta pauta vigorará durante 
um mez ou atô que seja alterada, no todo ou em 
parte, conforme a importancia das oscillações dos 
preços nos mercados do consumo, sendo obrigato-
ria a sua publicação pelo orgão official. 

Paragrapho 2.0 No caso em que por demora. 
no recebimento da pauta, o cxactor tenha de ser-
v!r-sc da . anterior, deverá participai-o á Secreta-
na das Fmanças, declarando sempre nos conheci-
mentos que expcllir a pauta de que se tiver servi-
do para a cobrança do imposto. 

' A~t. 29. Para a cobrança do imposto de ex-
portaçao na Capital Federal a Reccbcdoria do 1\li-. . ' nas. orgai~Izara, semanalmente, uma pauta na qual 
rc.gis~rara como valor official dado aos productos 
mme1;os, o preço por estes alcançados na semana 
anterwr no cornmcrcio daquella Capital, sendo so-
bre esses valores applicadas as taxas das tahellas 
ns. '1 c 2 annexas. 

Art. 3(~. A pauta para a co h rança do imposto 
sobre o c~fo, como o valor dado ao franco para a 
~rrocadaça~ da taxa do 3 francos na praça de 
Santos, serao os que vigorarem na Hecohodoria do 
Estado de S. Paulo naquolla cidade. 

Art. 31. O governo poderá oslaholoccr nas 
p:~utas valores officiaos l>ara os lll'O!luelos de !leler· 
muuulas zonas do Estado, tetHlo em vista os preços 
que esses mesmos lH'Olluelos alc:meem 11os merca-
dos de consumo a que são destinados. 

Art. 3~. Os valores offioiacs~ Jlara h a se da oo-
hmnça do Imposto na Capilal Fed1~ral, solm~ os ge-
neros eonslanles das tahellas annoxas, s;~l'iio os das 
pautas ~emalla~S que forem Ol'ganizadas pela l\e-
ce1Jodol'la de Mmas, o deverão obedecer aos preços 
alcançados na praça pelos mesmos generos na s~
mana anterior. 
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CAPITULO III 

Do imposto 

Art. 33. O imposto do exportação recaho sobre 
os generos de producção, criação e manufactura do 
Estado, na sabida deste para outros Estados ou para 
a Capital Federal (art. 4.0

, lei n. '1~, do '1~ do ~o
vcmhro do '1891), salvas as cxcepçocs c Jscnçoos 
estabelecidas em leis posteriores. 

Paragrapho unico. Os productos mineiros, su-
jeitos ao imposto de exportação, são os constantes 
das tabellas A, n, C c !>, anncxas, considera~do-s_o 
isentos aquellcs que nao se acharem ncllas mclm-
dos. 

Art. 34. As taxas em que incidem os produ-
elos exportados são fixas, decretadas pelo Polltlr 
Legislativo c serão applicadas sobro os valores of-
ficiacs, constantes das pautas monsaes. 

Art. :31"). 'l'aes productos satisfarão o imposto 
de exportação pelo seu poso hrulo ou liquido, con-
forme suas classificações, nas pautas mcnsaes ns. 
1 o 2. 

' Paragrapho uni co. No primeiro caso, pagarão 
o imposto integralmente; no segundo, terão a rcdu-
cção conforme o modo do respectivo acondicion·:~.
monto, de accordo com as disposições do capitu-
lo VI. 

Art. 3G. A cobrança do imposto de exportação 
c outras taxas, sua fiscalização e escripturação, se-
rão feitas nas fronteiras pelos funccionarios respe· 
ctivos, pelas csta~~õos do estradas de ferro e outras 
empresas, pela Hoooheuoria do Minas, na Capit.:tl 
Federal, pela Alfandega ue Victoria, no Espirito 
Santo, e Hocehcdoria de Santos, a saber: 

a) Pelos pontos fiscacs, a arrecadação dos im-
postos e taxas sobre os gencros que transpuzcrem a 
fronl.eit•a; ·• 
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b) pelas estradas de ferro e outras empresas, 
que tiverem eontraelo com o Estado, a arrecadação 
dos impostos e taxas, no aelo do Jespacho nas suas 
estações, salvo ? caso Je ser pcrrnittido irem os pr•J- · 
d 11clos com os rmpo,;to::; a pagar na estação de d~:::
l!ito 1:11 til sl~ _Lr:ttm~dt· ~·('llt~ros eujos impostos ou 
taxas, por dehheraçao do govl~l'llo, devam ser pag•)'l 
na Heeehedoria de ?!li nas; 

. e) pc}a l\cc:ehe<loria de :\Tinas, a arree:ulação c 
frscahzaçao do unposto ou taxas dos gcneros e gado 
exportados com o imposto a panar ou insufficientc-
mcntc pago. n 

Art. 37. Dessa generalidade excluem-se: 
a) O café,_ q~ranclo destinado á Capital Federal 

e a Santos, CUJO Imposto será exclusiva e integral· 
mente arrecadado pelas Iteeehedorias de Minas c 
Santos; nesta, em quanto durar o riccordo firmada 
eom. o governo <le ~. Paulo. Quando o café tenha 
01~t1 o qualquer dcstmo qno não :ís Heeohodoi'ias de 
l\T mas c Sant.os, pagará na estação da proccdcneh 
~u no. Jl<l~to fiscal de passagem não s<Í o imposto lb 
~XflOI Laçao, C(ltno lambem a taxa de trPs francos, 
d~;~d. por sacca de 60 kilogramrnas ou fracção 

' 
lho; l~) 0 ouro procedente das lavras de l\Iorro V c-

e C~ c) as ~g.uas minerac~ da~ fontes do Caxamlm' 
,• drnbu~mr.l, que yagarao () l!Hposto na nccebcdo-

1 Ia c l\hnas, no Ibo de Janeiro. • 
1 C A;t. 3~. Os productos mineiros, que chegarem' 
'1 fprtal Federal ou a outro ponto de destino por 
qua quer yia, desacompanhados de prova do paga-
ment~ do unpo~t.o ou 00!ll o imposto insuffici<lilte-' 
r~entc fl;'lgo, nao podorao ser cntrC"UPS ·ws con-' 
sr~nat:u:ws antes de satisfazerem pr~· ~omr~I~to as' 
cxigcnews deste regulamento. 

Paragrapho uni co· No calculo dos dirPitos a 
~:1gar, os s.uh-multiplos do 100 r(lis dcvcrã(; ser a 
essa quantra elevados. Na organização dos halan-
ccteR mensacs, os excessos vcrifiearloB por essas 

' . 
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differcnças, serão eseripturados como ·"renda não 
classificada". 

Art. 39. A cohrança dos impostos, taxas, rnul-
~as c outras eontrilmições, nas estações arrecadado .. 
ras, será cxelusivamcntc t'oila a dinheiro., 

Art. 40. Para eale.ulo <lo imposto ~ ser pago 
nas estradas de fm'l'o c crnprestls, tomar-se-á por 
base o que constar dos despaehos ou notas de cxpe-
'':;•ão, vigorando e;.;la hasn, tamhem, para a cohran-
«'il do imposto sobre os productos ou gado, que 
chegarem á estação de destino sem prova de o te-
rem já satisfeito. 

Art. .11. Quando ot• cnvoltorios contiverem 
mercadorias diversas, sujeitas a taxas differentes, 

. o imposto será eobra<lo na proporção da taxa mais 
elevada a que alguma on algumas dellas estivnrem 
sujeitas. 

Paragrapho Lo Sempre que se puder vcrifiear 
o peso exaeto de cada uma dessas <~species de mer-
cadorias, será o conhecimento cxtrahido c o impo~; .. 
to cobrado de aceordo com L~. respectivas taxas das 
nautas. · · 

Paragrapho 2.0 Tratando-se de volumes dt•sp.l 
chados com a denorniiW\;i'io generica dn "varios pro· 
duetos", "mcrealloria.s diversan", "miudezas" etc. 
proceder-se-á na fúrrna deste artigo, caso se nfw 
possa applicar a disposição do paragrapho ·1.0 • 

Art. 4·2. Os funccionarios fiscaes deverão h't' 
muito em vista a exactidão dos pesos c das quanti · 
dades ou unidades dos productos ou gado, apresen-
tados a despacho, de sorte quo se não verifique!ll 
diffcrcnças. 

Paragrapho unieo. No caso de ahsolnta impos-
sibilitlade da verifieação elo peso oxaelo dos prodn-
etos, devnrão avaliai-o na proporção de '120 kil(" 
gramrnas por animal eargueiro. e, tratando-se cu• 
carros, pela lotação ou capacida do deste~. 

Art. .13. O imposto c a taxa de ::~ franeos, <JIIt 
rcealwm sohre o cafó destinado ao porto de SantdS 
e ao Estado de S. Paulo. serão nrreeallai'los de ae-
eordo com o quo determinam as inslrneções que 
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baixaram com o dcc. n. 3. 682, de 21 de agosto d.J 
-HH2. 

Art. 1~4. Os agentes de c::;tações llc estradas de 
ferro c vigias, encarregados da !!:>brança de impos-
tos, quando descobrirem que, fraudulentamente, são 
exportadas mercadorias com classificação diffcrcn-
lc da que rçalmcntc dcvc.m ter não podem pcrmit-
tir-llws sal~itla sinão t~cnois qt;e, verificada a frau-
de. tenha stdo pago o IIll}Hlslo, aeereseido da multa, 
1la qual lhes caberá a metade.' 
.. Art. 4G. Não poderá nunca ser inferior a 200 

rets a taxa que, além do sello fixo de 300 réis se..: 
rá eohrada por conhecimento. ' 

Paragrapho unico. Nas estradas de ferro o 
s;Ilo de 300 réis, de que trata o artirro anterior se.,. 
ra c?hrado sobre conhecimento de q~alquer imJ>Or-
tancta, c nos pontos fiscacs súmcnte nos casos em 
c~~te for 1le quantia cgual ou supnrior a U!j;OOO na 
I or·rn:l !lo ar L. Wi. ' 
. Art. /j.(), Os attcstados passados pelos vigias 
fJs~~cs .. o:ohrc assumpto de serviço do ponto cstiio 
SU.Jüii.os ao sello 1le 'l!j\000 (·trL ~,· Ic•'1 11 ~>:70 ll•' 1!H·I). ' · '' , · • , v 

A ri. 1!·~. A taxa llenominada de "cstatistica" 
do valor de .>,()() I'S t'I'C'll - · 1 ' . . . · ., . ' te nao so so n·c os lH'oduclos 
líllllPll'OS ISClll ' I . ;. · , ., . os < o nnposto de exportação (art •. 
~GJ01 ~l., oD.3, l~e setembro de 'i 904, art. 4, lei n. 

. ' de setemln o de Hl07) como tambem sobre as 
"tuas <{uant't t' 1 '· n · • I a tvas l c cafo e outras que forem 
g~pell.Hlas pelas repartições fiscacs d<; Estado (art. 
....... , let n · h1G, ilc outubro de l!JB). 

CAPITULO IV 

nos 'ilnpostos de passagem e elo gado 

Art.. -18. Ao imposto de 10 ojo nos preços das 
passagens das estradas de ferro, construídas ou 
que se eonstruirem no Estado "ex.-vi" dn auetori. 
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zação legislativa ou contraeto com o governo, con~ 
tinuam sujeitas todas as pessoas que comprarem 
bilhetes para percorrer qualquer trecho das mes~ 
mas estradas, no tcrritorio mineiro (lei n. 2. 7'16, 
de dezembro de '1880) . 

Paragrapho Lo Nesta tributação incide, tam-
bcm, a taxa addicional de '10 ojo de accordo com o 
art. 7·0 da lei n. 30'1, de setembro de '1900, c seri 
applicada sohrc o valor total do imposto. 

Paragrapho 2.0 Tanto o imposto como a taxa 
addieional, recahcm sobre as passagens vendidas, 
quacsqucr que sejam os seus valores (art. ü.o, dtt 
lei n. 37-1·, de '1D03). 

Art. 4g. As companhias ou cmpresarios de 
tacs estradas, siio os responsavcis immediatos pelo 
pagamento do imposto c sua taxa addicional, pelo 
que poderão a<l1licioual-os ao preço das passagens 
(lei Jl. 2.7-IG, de '18 de dezemhro de '1880, art. n.0

) ; 

semestralmente enviarão ú Secretaria das Finan~ 
eas um quadro demonstrativo da Tenda das passa-gl !IS ve~tlli1las no semestre findo, pam percurso· em 
tm'l'itorio mineiro, afim de servir de documento 
eomprohalorio da respectiva verba de receita. 

Art. tiO. São sujeitos A taxa de passagem nas 
estradas do Estado, paga nas estações fiscacs, os 
animans que JliJl' ellas transitarem c sobre os <1uaes 
t1mlra n~eahi1lo, lambem, o imposto de cxportaçãn, 
a saher: 

Animal cahrum c Ianigcro, um . • $040 
J 1 ' ~OvPO t ern, sutno, um . . . . . . . . . . . . . .. '" 
Idem vaceum, cavallar ou muar, 

urn, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $'160 
Pagrapho L" Nas estradas <le ferro scriíc, co~ 

hra1las pPio dobro. · 
Paragrapho 2.0 Estas taxas serão cohrada:'l si~ 

multanoamentc no mesmo conhecimento, com o im·· 
posto do CXJíortação não estando a c lias suj oi tos os 
m:inwr.ls do viajantes em transito, os que conduzi· 
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rem gcncros c os carros, quer transportem ou não 
generos sujeitos a impostos. 

Art. iH· Continuar-&e-á a cobrar o imposto 
de 6 o la "1~11 valo rem", sobre o gado que for vendi-
do nas fmras ou que for exportado para os Esta-
dos d\t Bahia, Espirito Santo e S. Paulo. 

Paragrapho unico. Do ga1lo que for exporta· 
elo para Ol~tro~ pontos, sem transitar pelas feiras, 
cohrar-se-a o .nnr1~sto de 20 o lo "ad valorem ". no~ 
termos 1la Jegislaçao em vigor. 

Art. i)2. O govemo poderiÍ. em beneficio da 
industria pastoril, designar um ~u mais pontos do 
Estado, pelos quae~ possa o gado ser exportado 
sem passar pelas fmras e livre do imposto de 20 o!o 
"ad valorem" (arts. 15.0 n l().a lei:-; ns. 468 c {l9'·) cl"' 
1907 c 1901). • .,, " 

. Ar~. 53. O gatlo de criar, que tiver de ser ven-
clido, fiCa, tamhem, isento desta tributação, pa-
gantlo apm~as o imposto de 6 o;o. 

Art. ü4. O gado cabrum lanirrero cavalln.r 
muar, va~cum. c. suino, al~m d;s tax~s d'c 4 c 6 o!~ 
_a que es!á SUJeito, pagara ainlla as de passagem 
estabeleCidas no art. 50. ' 

A t 1'1' O. . r ·. oJ<> • 1,mposto cobrado sobre o gado, que 
hver salu~o UI) hstatlo para ser enrrordado em ou-
tro, po~lcra ser rcstituido, uma ve; que o intcre3-
sado IH ovc o seu retorno ao tcrritorio mineiro. 

CAPITULO V 

Dos conhecimentas 

Ar~. 5(). De totla. a collrançn. do imposto que 
as ~s.liadas. de ferro, empresas, pontos fiscacs c 
a!lxll~arcs fizerem, reccbcr<i o contribuinte conhe-
cnn?~lto .cxtrahid~. do livro de talões, fomccido pela 
ScCJ ctana das I• manças ou Hcecbcdoria de Mi-
nas, numerado, com termo de abertura c encerra-

. monto suhscripto pelo chefe da secção rcspectiw1 
e com a chance lia :lo mesmo nas suas folhas. 

r 
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Art. 67 .. Para este fim a repartição fará o for 
necimento com a precisa antecedeneia e na quan-
tidade ncccssaria a cada estação fiscal, de ·sorte 
que estas nunca precisem empregar conhecimento:; 
manuscriptos. 

Art. 58. A repartição encarregada da cxpe~i~ 
ção de catlernos ás estações arrecadadoras l'')gis-
trará em livro proprio, em conta tle cada exactor, 
o numero de cadernos de que se compuzer a r~
mcssa a numeração dos mesmos, a dos conheci· 
mento~ e a data em que foi feita, de sorte a se co-
nhecer de prompto o '"stock" existent0 em cad:.t 
estação. 

Paragrapho unico. Nas devoluções proceder-
se-á com cgual cuitlatlo, levando-se á descarga to· 
dos aquclles esclarecimentos. 

Art. 59. Os cadernos remcttidos ás estações 
fiscaes ncllas permanecerão até serem ~omp.le!a
mcntc esgotados, ficando revogadas as d1spos1çoes 
anteriores· que exigiam a devolução até fins de 
janeiro, quer estivessem ou não utilizados. 

Art. 60. Os exactores deverão remettor á Se-
cretaria das Finanças, logo que so esgote e em qual 
quer época; cada um dos tocos. dos cadernos de c?-
nhccimcntos, afim de que, fmta a descarga, seJa 
rEmettitlo outro limpo em sua substituição. 

Art. 61. 1\lesmo no caso de findar-se o exer-
cício financeiro, sem que, entretanto, se tenha es-
gotado algum caderno, deverá o exactor continuar 
a utilizar-se do mesmo, tendo, porém, o cuidaClo lle 
mencionar no topo tle tada conhecimento o c:Lcrci-
cicio a que se refere o cobrança. 

Art. 62. A nenhum exactor é licito usnr de 
cadernos de conhecimentos pelos quacs não esteja 
re:;ponsavel na Scerctaria, sob pena da mul-
ta estabelecida no art. n. 205, como tam· 
hcni usar sob qualquer pretexto de conhecimentos. 
manuscriptos, caso cq1 que incorrerá na pena.. com-
minada pelo art. citado, lettras E c 1. 
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Art. 63. Os conhecimentos usados nas estra. 
das de ferro c pontos fiscaes serão cxtrahidM com 
v emprego do papel carbono duplo c escriptura<lo~ 
a lapis. 

Art.. 64 .. Na escripturação dos conhecimcn·· 
tos que deve ser clara c feita com capricho, são 
prohihidas as emendas, borrões e raspagens dcven-
tJr. ser inutilizados c suhstituidos, no acto de su-1 
extracção, aquclles que apresentarem defeito~, 
borrões c emendas, tornarulo-sc passivcl da pcn.t 
estabelecida no art. 205 o cxactor que infringir es-
tas disp3sições. 

Art. 6tL Os conhecimentos inutilizados será.> 
remcttidos á Secretaria juntamente com o balan-
cete do mcz, devendo sobre elles, em todo o seu 
comprimento ser escripta a palavra - "Inutiliza-
do". 

Art.· 6G. De cada livro de conhecimentos que 
fallar na estação ao ser clla balanceada, pagará o 
cxactor a multa constante do art. 206. 

Art. 67. Os conhecimento cxtrahidos nas es-
tnçõcs das crr!prcsas de transportes, quacsquer que 
S?Jam suas ~~~lportancias, estão sujeitos ao sello 
ftx? de 30~ reis ncllcs cobrado por verba; nas dc-
mms cstaçoes o referido sello de :-JOO n~is '(Í rcca-
hirA sohrc os conhecimentos de valor egual ou su-
perior a o$000. 

Art. 68. Os conhecimentos borrados viciauo:; 
ou alt~rados, não poderão ser juntos a quaesquer 
requerimentos dirigidos ás repartições publicas co-
mo documentos, cabendo aos contribuinte" o di-
reito d~ exigir dosN cxaetorcs a sua suhstituição, 
logo apos a cxtracçao. 

1~rt. 69. Os cadcrn?s de guias de qualquer 
. espc.Cic ou ,.natt~rcz~ scrao fornecidos pela Dirc-
etor~a da liJscahzaçao ·? cada uma das guias ser.í 
esenpturada em trcs VIas, com os destinos estab~
Jr~eillos na legisl:u;ão n eontrnelos mn vigor •. 

::: 
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· · · Art. 70. Os cadcmos de guias levarão a ehan-
cella do cmprc''ado encarregado do serviço c, uma 
vez esgotados, t>deverão ser devolvidos para serem 
substituídos por outros. . 

Art. 71. Nas guias expedidas dever-se-a !'c-
"Ístrar o destino das mercadorias ou gado, dcstmo 
~ssc que não poderá ser modificado, ainda que as 
guias tenham de ser fraccionadas ou envolvam gc-
ncros que tenham sido beneficiados no Es~ado. ~· 

Art. 72. Desde que as guias expedidas na o 
obedeçam aos lletalhes regulamentares, não podé-
rão ser acccitas, perdendo seu valor. , 

Art. 7iL As guias quantitativas de cafe em 
transito, de imposto a pagar c quacsquer outr<:s, 
expedidas pelas estações fiscaes do Estado~. estao 
sujeitas ao se cxtrahircm, ao scllo de 300 rms, co~ 
hravcl por verba na falta de estampilha. . 

Art. 7 4. No caso de necessidade de substitui~ 
ção de um de~tcs documentos, por exigencia do 
serviço puhlieo, a nova guia não estar:~ sujeita ao 
referido sdlo, devendo o exactor menciOnar o nu-
mero da guia suhslituida, a dat:1 c a estação ontlc 
foi ellc pago. 

CAPITULO VI 

Das taras 

Art. 7U. As mcreatlorias que não pu!lercm, sem 
1lamno; ser desentranhadas dos seus cnvoltorio!1, 
afim de verificar-se o respectivo peso liquido, tn-
rão os seguintes abatimentos no peso bruto: 

a) de 2 o\", quando transpo1:tada~ em cncapa-
dos de couro, em cestas c em Jacas, nao· tendo ah:t-
timcnto as simplesmente cncapadas em panno; 

h) de i) o\o, quando simplesmente :lCO~ldicio
nadas em engradados de madeira c envoltorws se-
melhantes; 

c) de 10 °\ 0 , quando transportadas em pipas c 
barris; 

/ 
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d) de 10 ojo, quando sómcnte encaixota-
das, cngrmladas, ümbarricadas ou simplesmente em 
latas despidas de qualquer outro cnvoltorio; 

c) de 1ti ojo, quando em garrafas ou vidros e 
estes acondicionados em caixas de madeira ou em 
barricas; 

f) de 10 ojo, quando em latas c cnvoltorios se-
melhantes, e estes acondicionados em caixas de 
madeira ou barricas; 

g) a banha derretida terá o abatimento de 10 
elo no peso, quando em caixas, harricas ou latas. 

Paragrapho 1.0 O fumo terá os seguintes: 
a) de 2 ojo sendo em rolo ou em folhas tran· 
t d . • ' spor a o em Jacas c encapados de couro ou ta-

quara; 
h) de 1_0 ojo, sendo picado ou desfiado ~ es· 

tamlo em catxas de madeira ou em latas. 
Paragrapho 2.0 O leite e a manteiga: 

· a) ·de 1 O o lo, quando exportados em latas· 
. . b) de 2B o o, quando as latas estiverem a~on· 

dteronadas dentro de caixões de madeira. · 
Paragrapho 3.0 O mel de fumo liquido ou em 

massa; 
a) de 10 ojo, quando em latas ou em caixas 

de madeira. 
Paragrapho 4.0 Os queijos: 
a) de ti ojo, quando em jacás; 
h) de 10 ojo, quando em caixas de madeira. 
Paragrapho B.o O toucinho: 
a) do ti olo, quando em jacás; 
Art. 76. O café gosará da tara ou abatin1en • 

to por sacca quo for concedido nas estradas de fer· 
ro de sorte quo do mesmo peso de que so pagar o 
frete se cobrarão tambe.m os impostos. 

Art 77. Continuará a gosar do abatimento de 
1G o lo o café em casquinha c de 30 ojo o café. t..:m 
côco, deduzido do peso liquido do producto. 

~i 
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· Art. 78. Os metaes e pedras preciosas paga-
rão o imposto pelo peso liquido, si a parte quizer 
que seja este verificado (observação L" das pau-
tas) . 

Art. 79. A lenha pagará integralmente v im~ 
posto por tonelada, ou fraeção de tonelada. (Obser 
vação 8.n das pautas) . 

Art. 80. Os cigarros terão o abatimento de 
lO ojo sobre o seu acondicionamento (vide observa-
ção 7.n das pautas) c as fracções de kilogramma.s 
(250 e tiOO grammas) pagarão respectivamente 20 
e 40 réis (lei n. 49 de 1909, art. 1.0

, paragra· 
pho 1.0 ). 

CAPITULO VII 

Das isenções 

Art. 81. São isentos do imposto de exporta-
ção os productos não contemplados nas tabellas an 
uexas e aquclles que o forem em virtude de dispo-
sições expressas de leis, embora estejam nellas in· 
cluidos; a saber: 

a) as amostras das casas eommerciaes, uma 
vez que acompanhem os respectivos representantes, 
mesmo despachadas como mercadorias, até o peso 
maximo de 100 kilogrammas (leis 570, de 1911, 
596, de 1912, e 613, de 1913), c desde que cxcc(la 
deste limite pagará o imposto na fórma das disposi-
ções dos arts. 41 c paragraphos c 82 c paragraphos. 

h) os doces, queijos e fructas despachados das 
estações de Aguas de Caxambu', Lambary, Cam-
huquira e Poços de Caldas, fazendo parte da ba· 
gagem dos aquaticos, até o kilogrammas (art. 3, 
lei n. 616, de outubro de 1914) ; 

c) o vazilhame de leite em retorno (art. 20, 
lei n. 246, de '189:3). 

d) o leite destinado ao dispcnsario do Institu-
to de Protecção c Assistencia do Hio de Janeiro, 
até BO litros diarios (art. 9:' da lei il23, de 1901) .. 
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1 e) os pregos "pontas de Paris" (art. 2 da lei 
:362, de 1903); 

f) as ferramentas c instrumentos usados d6 
offíciacs, profissionaes ou artistas desde que s~
jarn de propriedade dos mesmos; ' 

g) as filas cincmatographicas, devolvidas pc-
las empresas exploradoras desse '~onero de diver-
~ t> sao; 
.. h) os animacs. cavalgados ou pertencentes aos 

VIaJantes, ncccssanos para muda na viagem, não 
ex~cdcndo de ti, e bem assim a bagagem, inclusive 
annnacs, pertencentes a companhias cqucstrcs, em-
presas theatraes ou cinematographicas, uma vez 
que provarem ter entrado no Estado; 

1) as amostras de café c cercacs até ti kilo-
grammas, uma vez que sejam acondicionadas em 
latas ou pacotes de tiOO grammas, mesmo reunidas 
em um so volume; 
· j) os produetos das primeiras fabricas, que 
s~ fundarem no Estaclo e que ncllc não tenham si-
nnlarcs, por e~>pac~o ele 2 annos (lni r;2:-~ de HHO), 
preee!lenclo, porc\rn, enneessiio do govr•rno · 

k) as passagens em estradas- do fe1·;·o veJHH-
cl:u;~ para l!ontos orule estejam funceionando cxpo-
siçoes regwnaes, atcS ti dias, depois do respectivo 
encerramento (lei 4ti1:, de setembro de 1907) ; 

1) as telhas de arniantho e cimiantho (lei tilO, do J!HJ); 
m) os generos exportados pot• eonla clo gr>-

~ei'll? do Estado ou dn União, para servi~;o puh!i-
co, corntanlo que os envolueros n~speetivos te-
nham qualquer marea por onde se os possa reco-
n.h~ecr como ta?s e sejam acompanhados de rcqut-
stçao ela auctondade competente, dirigida no agen-
te 1la ·estação ou ao vigia fiscal; · 

n) os gcneros ou procluetos ele outros Esta-
dos, em transito pelo territorio mineiro; 

Paragrapho '1. 0 Para gozarem dessa isenção 
torna-se preciso que os seus conductorcs se aprc· 

j 

,~ 

s1mtem na mais proxima estação fiscal tio Esla..o 
dó para ser-lhes, mediante prova, entregue a ne-
cessa ria guia de transito. 

Paragrapho 2.0 Esta guia ser;\, arrecadada pe-
la estação fiscal que der sahida aos gcneros c rc-
meltida no fim do armo ú Dircctoria da Fiseali-
zac~ão. 

• Art. 82. As hagagens, contendo roupas ou 
ohjeelos de uso particular dos viajantes, es!fío 
!<unhem isentas do imposto de exportação e da ta-
xa de estatistiea. 

Paragrapho unieo. Os ohjectos de outra na-
tureza, que não sejam roupas de uso dos viajantes 
c ·que forem despachados com a denominação de 
bagagens ou cncommendas, pagarão ou não o im-
posto de exportação, consoante ~ís seguintes hy-
potheses: 

a) Quando as respectivas malas ou volumes 
estiverem fechados c não se aeharcm cspee.ifica-
dos ou não se puderem verificar ou lliscrimina:· os 
ohjectos do seu contendo, a taxa a cobrar scra de 
tiO réis por kilogramma. . 

h) No caso de estarem os mesmos ohjectos a 
vista ou elaramenle classificados c discriminados, 
as taxas a se applicarcm são as da pauta men-
sal. 

c) Si esses obj e elos se acharem englobados, de 
modo quo se não possa conhecer o peso cxacto d? 
c:tda um, embora sujeitos a taxas diversas, ser:a 
~pplieada ao peso total dos volumes a taxa nuns 
alta a Cilie algum ou alguns dcllcs estiverem sujei~ 
tos. 

CAPITULO VIII 

A ri. R: L Para a mwripluração a ser feita no~ 
ponto~ ri:·waf~~, ch~v~~r·ú a SPerctaria das Finança5 
J'omecer a cada um: 

D. M.--18 
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a) Um livro para rcgist1·o de balancetes; . 
L) um dito para registro da corresponllenc1J. 

official; 
e) um dito para registro de mercadorias em 

h•<msito; 
ll) um dito para registro de gado em tran· 

sito; 
. . e) um dito para registro de guias quantita-
tivas; 

f) um di~o para registro dos termos de visitas 
ou inspccção; 

g) cadernos de conhecimentos para cobran'.'a 
ue impostos; 

h) cadernos de guias de diversas nature-
zas. 

Art. 84. Os cadernos de conhecimentos serão 
·fornecidos ao ponto fiscal séde ~ este supprirá os 
subordinados, que, por sua vez, supprirão os auxi-
liares. 

Art. 8o. No livro de registro de Lalancete do 
ponto sr!dc se registrará o conjuncto das opera-
ções de receita e despesa, verificadas em todos os 
pontos dependentes ou subordinados. 

Art. 86. No dos pontos fiseacs subordinados, 
~crão registrados os balancetes mensaes, apresen-
tados ao ponto séde, obedecendo á copia· integral 
do mesmo. 

Art. 87. Nos <hs diversas especies de guias, 
serão diariamente rcgistra<las as guias expedidas 
rio dia, com todos os seus caracteristicos. 

Art. 88. Os vigias auxiliares prestarão suas 
contas aos pontos fiscacs, aos quacs estiverem su-
honlinados, por um mappa, em que desdobrarão os 
gencros exportados, suas quantidades e impostos 
cobrados, lista que deverá ser archivada no mes-
mo ponto séde. 
· · AÚ; Sü. Na eseripluração dos livros das cs-

taçõos não se pcrmittem raspagens, emendas c 
borrões, ou o emprego de meios para fazer desap-

1 r 
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parecer erros de cscripta. Taes erros serão sal\'üS 
nas entrelinhas, com o emprego de tinta eannin, de 
fórma a não impedir seja percebido o erro ou en-
gano corrigi1lo. 

Paragrapho unieo. Tratando-se de enganos 
ou erros na cscripturação das guias, serao ellas 
inutilizadas c extrahidas outras, na mesma occaw 
sião. 

Art. 90. Na escripturação dos livros e na cor-
respomlencia official dos pontos fiscaes, s!) é per-
mittido o uso rle tinta preta, innelevel. 

Art. 91. Nos documentos offieiae-j e cot·t·cs-
pondencias com as repartições publicas deverão O'l 
vigias assignar os nomes I>Or extenso, não lhes seu-
do permittido o uso de chancellas ou abreviaturas. 

Art. 92. A cscripturação dos ponto., fiscaes, 
obedecerá ao systema de cxcrcicio, sendo consi-
derado como excrcicio fiuancciro o periodo decor-
rido de janeir:J a dczemLro de cada anno, com o 
supplementar de janeiro e fevereiro do anuo irn-
mediato. 

Paragrapho J.o Neste prazo supplementar de-
vem ser encerradas todas as transações do exerci-
cio, tanto de receita como de despesa de sorte que, 
de 1 de março em deantc, nenhuma 'despesa seja 
paga sem ordem expressa da Secretaria -classi-
ficada e inscripta em "exercicios findos"'. 

Paragrapho 2.0 O funcdonario que transgre-
dir essa orderh, será_ responsahilizad.:J pela impor-
tancia das despesas paga.s. 

Art. 93. Verificando-se a substituição de em-
pregado on determinada estação, set·;í lavrado no 
livro de termo~ de inspecção e visitas termo eir-
cumstanciado, do qual deverá constar 'a passagem 
da estação com todos os moveis, livros, cadernos, 
archivo etc., tudo discriminadamente inclusivé o 
saldo, que ser:i escripturado por extenso, rem(l.t-
tendo-sc deste termo uma copia :í. Directoria da 
Fisealizaçiio c outra á Secretaria das Finan-

•ças . 
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Art. 94. Os livros das estações fiscacs d~'·e~ 
rão ter os termos de abertura c cnccrramcnt • e 
terão as folha,:, rubricadas por funccionario da Di-
rcctoria da FL5calização. . 

CAPITULO IX 

Dos balancetes, saldos e sup]n·irnenlos 

Art. üi.i. As estradas de ferro c outras cmpt··~
sas encarregadas da arrecadação de impostos mi-
neiros, hem como os vigias fiscaes arrecadadores 
enviarão, estes, até o dia 8 de cada mez c aquclla~ 
nos ~razos co~tractuacs, á Secretaria das Finança-:;, 
por mtcrmcdw da Dirccloria de Fiscalizaçiio, um 
balancete da arrecadação c despesas, cffectuadac; 
no mez anterior,_ depois de realizados todos os p:t-
gamentos auctonzados. 
. , P~ragrapho unico. Todos os documentos jus-
t~ficalivos da receita e despesa, em ordem mnne-
nca . c chronologica, deverão acompanhar ao ha-
_Hmcclc, _que será cscripturado de acconlo com as 
n~strucçocs expedidas pela Secretaria, datado c a~
Signat~o pcl? empregado por clle rcsponsavcl, que 
o_ reg1strara 1 t:nnhcm, no livro proprio da csttt-
çao. 

Art. DG .. Nas estradas de ferro c empresas, o 
halancetc scra levantado em duplicata, ficando um 
exemplar archivado na resrJCctiva contadoria. 

Art. ü7. Os h a lancetes dos Jlon los fiscaes -
sMe-- deverão abranger, lliseriminadamentc, a 
renda de todos os outros pontos c o dcsdohramcnb 
da cslalistiea de l'XlHH'laiJão, lamhem, de eada um 
llellcs. 

. Art. !IR. Os vigias fiscaes <lc pontos suhor-
•hnados,, apresent:m1o até o dia r; de cada mez, ao 
ponto sede, um lntlaucele organizado cuuforme as • 

i" •• 
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instrucções da Secretaria, fazendo entrega de to-
elos os tloeumentos e do saldo verifieatlo <lo qual 
exigirão recibo. ' 

Paragrapho uni co. Estes balancetes deveriio 
ser registrados nos pontos a que elles se referirem 
c serão archivados no ponto séde. 

Art. üü. Dando-se a substituição de qualquer 
vigia no correr do mcz, organizará clle o balancete 
dos ultimos dias da sua gestão, até a data da entre-
ga do ponto ao seu substituto, enviando-o desde Jo-
go á Directoria da Fiscalização, juntamente com o 
documento que prove a entrega do saldo a seu sue .. 
ePSSOr. 

Art. '1 00. Os protluctos das rendas que as cs-
tratlas dt~ ferro, empresas c os pontos fiscacs arl'c-
cadarcrn, serão empregados c,m supprimcntos, p:1· 
gamcntos mcnsaes a funceionarios c outras despe-
sas, em vista de ordens expressas da Secrctarh, 
permanentes ou não; e o saldo que se verificar ser:i 
ao nnecrrar o halancctc, recolhido ao eofrc do E:'l-
tndo, por intormedio do eolll'etorias, do correio, 
haneos Oll da neeehedoria de Minas, nos prazo; 
nstipulados nos contractos, quando se tratar de C'>-
tradas c empresas, ou dentro dos oito (8) primeiro:; 
dias do mcz, tratando-se dos pontos fiscacs. 

Art. 101 . Todos os pagamentos serão effc~ 
ctuados, precedendo ordens da Secretaria das Fi-
nanças, exigindo-se das partes os recibos em du-
plicata, dos quaes um instruirá o balancete do mez 
e o outro permanecerá no archivo da estação. 

Art. 102. A detenção dos saldos por parte dos 
cxactorcs, além dos prazos estabelecidos acarret'l 
ao funccionario ou empresas, não só o' onus dos 
juros de !) 0 1", 1l contar da data em que ellcs dcyc-
ri~tm ser recolhidos, como ainda a perda das respe-
ctivas porcentagens. , 

Art. 'lüiL Si os saldos forem exigidos c os cxa. 
ctorcs não os rceolherem dentro do prazo marca-
tio. s11jnilam-s1~ os clcntcntorns :ís penas commí-
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nad:1s aos alcançados e, como tacs, deverão, !lesde 
logo, ser considerados. 

Art. 104. Verificado o alcance de qualquer 
exaetor, quer por simples balanço na eslat;ão, quer 
pela tomada de suas contas, Jll'tH~etlcr-se-á, segun-
do dispõem o dPc. n. G:i7. tlt~ !!H!): avisos do The-
souro Nacional, ns. :wt e :l3G, tle 2!) de tlezcmhro 
de 18iH, c 22 de novembro de 1871, c ordem do 
mesmo Thesouro, n. 128, de 28 de março de .•. 
18ti6. 

Art. -IOG. Os vigias fiscaes poderão despe:n-
dcr com a remessa dos saltlos, no max.imo, a somma 
de 2 oJo sobre as importane~as liquidas, que tiverem 
de recolher. 

Art. 106 .. Sempre que se justificar a necessi-
dade de supprnncnlo por insuffieiencia de rendas 
d~vem os vigias fiseaes rcmcttcr á Secretaria da~ 
Fmanças um quadro explicativo dos pagamentos a 
attcnd!~r c de.clarar a quantia que lhes parecer ne-
ce~sal'!a, dcs~gnando a estação por onde deva ser 
fe1to o suppnmcnto. 

CAPITULO X 

Arrecadação pelas (Jslradas de {erro 

Art. 107. Os serviços da arrecadação de im-
postos c sua fiscalização, nas zonas servidas pc-
las cstradas de ferro c outras empresas de tran-
sporles, que tenham contracto com o Estado serão 
J>OJ' ellns executados na flirma <los seus contractos 
1 ~ tln :weonlo com as leis, tlnerotos, resoluções c or~ 
rlem; !Jue lhes 1:ormn transrnittitlas pela Sccrctal'i1. 
das 1• manças, a qual ficam immcdiatamente su-
hordinadas. 

Art. ·I OR. 0,.; impostos e taxas serão cohra1los 
na nstação da )H'ocetleneia, salvas as cxccpt~õcs qnc 
o wwr~rlHl 1mtctulrw de nht'ir1 em fo.vot' tlc ;lclt!trni • 

.\. 
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nados productos, na fórma dos arts. 36, lettra b, 
HOc H6 a H9. 

Art. 109. Para a cobrança do imposto ou ta-
xas, nas estações das estradas de ferro e outras em-
presas que mantenham eontraetos com o Estado, 
servirão de base os dados constantes das .notas ~~~~ 
expedição ou despachos, quanto ao peso (~ as classl-
ficacõcs das mercadorias (art. tiO) . 

"Paragrapho unico. Em taes notas de expc<lição 
ou despacho, a importancia dos direitos, pagos ou a 
paO'ar não deverá ser nunca englobada com a tlos 
fretes,' afim de que á primeira vista se possam dis~ 
tinguir as <luas eontrilmições, dcyendo figt:rar nes-
sas notas o numero, a data c a nnportanc1a do co-

nhecimento ou do aviso que lhes corresponder. 
Art. HO. O governo, a seu juizo, potler!t ]H~r

mittir que um ou mais productos sejam tlesp:wh:l-
dos com o imposto a pagm·, desde que a estação do 
destino offcreça as neccssarias garantias, quanto :i 
fiscalização c percepção do mesmo imposto. 

Paragrapho Lo No intuito de acautelar os inlr-
rcsscs do Estado, poderá o governo revogai' t•ss.t 
eonccssão, desde que verifique, pela pratiea, a im-
winencia de prcjuizo para o fiseo. 

Paragrapho 2.0 Os protluetos que fort•m tlespa-
chatlos na ftírma deste artigo, não potlnriio ser l'l'l.i-
ratlos da estação do destino sem prova dn I1~!'C!ll 
sido satisfeitos os impostos ou taxas. 

Art. 1H. As tlin~etorias das nstra1las tle f,.,.,·n 
ou empresas, enearreg:ulas <lo servit;o <la arreead:l-
eão dos impostos minr~iros, tlnveriio r~XJW<lir (\1'11(~11'\ 
Ím·minanles aos agnntcs <le eslaçi1!~S, qnnr estns t·~
tejam ou nii.o no lerritorio minc~iro, niio st'l pnr:t 
fmnqtH'ar·pm nos fnneeinnarios fi~waes <lo Esl:ult'. 
todos os livros, <lot~lmwnlos n rl(•spaehos das llH~s
mas esl:u:õ<'s, como ainda para lh<'s pr:~sl:m~m n._ 
inform:u;õt•s <JIItl lhllS fornrn solieil:ulas n lo<lo l' 

apoio de que depnn<la o hom desempenho de sm~~ 
deveres. 

Art. H2. D(lSM qnn se fat;a p1·nniso. as com-
pnnhin~ fõeriín t.nmhnl\1 nhrig·:ul:lf< a fr·nlHflW<ll.' lltl'~ 

'· 
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funccionarios fiseaes os livros da Contadoria, para 
os exames que forem necessarios. 

Art. 113. As directorias das estradas ele ferro 
e outras empresas, encarregadas do serviço da ar-
recadação dos impostos minr~iros. poderão dirigir-
se ao direetor rla Hr'r~ehPrloria rle Minas, na Capit.\l 
Federal, ptlra solur::io dr~ rluvid:1s que, porventura. 
rncontrem na PX<'<~twão do sr~rvko n suhmcttcr ~t 
decisão da Seerc~tari:~ rlas Finant~~ls, qnanrlo tratar-
se rlr~ assumpto alheio <Í eomprleneia da r2.ferida He-
eeherloria. 

Art. Jl,k Os generos, matcriaes e gado, qu~ 
forem PXporta<los rom ou sem despacho, pelas e'· 
lt·arlas dP fr'tTO, para attendcr ;ís proprias neccs;;:-
dades, r\slão snjr.itos ao imposto de <'xpnrtação, cx-
.c~ht!~Hlo-se dPssa disposir:i'io as rstr:ulas rl<' fr'rro rh 
Umao, na conformidade do art. 81, lctln m. 

CAPITULO XI 

Da mwlança de cnvollorios 

· ,\rt. 'lW. Sr'mprP <JlH~ hom·et' motivo just.ifi .. 
r~ado, por!Pt .... ;r~-ão mrHlifiear ou substituir os envol-
torios de pt·orluetos destinarlos a outros Estados, sem 
que I~nr isso percam a qualirhúle de - isentos rwr 
tmnstlo, - respeitadas as seguintes rlisposiçües: 

Paragrapho ·I.o O intermcdiario, em 1\Iina:', 
apresentará a guia originaria ao empregado il·> 
novo ponto de partida, r1ue a examinará detidamen-
te, hem como os volumes, que poderá exigir sejam 
abertos, e si verificar a exaetirlão, a. substituirá por 
ontm ou outras, de eonformidarle com o Jntmero .~ 
eanwlerislieos dos novos volumes. 

Paragrapho 2.'' Si dessa eonferenr~iP., porém, 
l'<~sultar a prova rk CfUl\ o:.; gt~neros eohei'los JH'Ia 
guia originaria, não são os uH~smos r'lll parLP on 111) 
lodo, eaherá ao Pmprr~gado o dr~vnr de P:xigir o im-
posto, aeereseido das multas, e de rr~gistrar no Vf'I';o;<) 
1!:1 gnia o inr~irlPnlr~ or~<'OI'I'ido, :m·llivando-a. 

' I . I 
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CAPITULO XII 

Dos armazens geracs 

Art. '116. Os generos destinados aos Ar.mazens 
Geraes do. Estado de Minas, na Capital Federal, ou 
em outros pontos em que venham a ser ereados, po-
derão ser despaeha<los emn o imposto a ])(l[Jal'. 

Art. H 7. A frírma da fisealiza~{ão ~ a an:eca-
dação rlestes impostos e taxas, não poderao fugn· ao 
r~slaheleeirlo nas linhas gr~racs deste regulamento; 
n, si houver neeessidade, serão oppot'lunamente ex 
vediuas instrur~ções regularloras do assumpto. 

Pararrrapho uni co. Nessas inslrueçÜr's, rcgu-
lar-sc-ão 7> modo da arrecadação e ns praz_os em quo 
devam ser pagos os impostos de cxportaçao _c as t:l-
xas, enn•amlo-se o fisco rle lorlas ;ls g:mmtlas pre-
eisas. 

Art. 118. Dado o casn de procederem os gc-
neros de pontos onde as estradas de ferro ou emprr~
sas de navegaç<io não tenham trafego mutuo com as 
que fizerem a descarga nos armazens geraes, a esSt'S 
g<meros serão concedi<los os mesmos favores, desdt~ 
r1uc as estradas de ferro que os transportem se sulJ .. 
mettam ús disposições dos regulamentos fiscaes do 
Estado. . 

A1 t. H!). No intuito de fisealizar a exportação, 
os impostos e taxas, devidos por estes gencros, a 
Sr~<~rntaria das Finanças podel'<Í eolloear vigias nos 
pontos rlt~ halrlnação ou llitr{uelles em <JUe se tornar 
IH'er•ssal'ia a IH'I'lllnneJwia de um dcst<'s emprega-
rios. 

C:APTTULO XIII 

Do ll'flnsi/{) rl((s 1/W/'r:arlol'ias 

Art. 120. E' livr<~ rln imposto o transito, pelo 
lf~ITilorio minf'iro, rln qu<WS<JIICl' prorhwlos on g:ulo, 
1lP pt·odll<'<:iio rln outt·os Estados. 
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Paragrapho J.o Para que os productos possam 
aosar dessa regalia, t0rna-sc necessario que os seus 
~onductorcs apresentem á primeira estação fiscal 
da fronteira, os documentos dos Estados de procc-
dcncia, afim de serem os respectivos dados, dcpoi; 
de conferidos, transcriptos na guia mineira, que lhc~ 
será forncciua, registrando na margem desses do-
cumentos o numero c a data da guia mineira ex-
pedida, de sorte que cllcs não possam produzir no-
vos cffcitos. 

Paragrapho 2.0 Esta guia deverá acompanhar 
os pro!luctos ou gado, durante a travessia, e será 
arrecadada pela estação fiscal que lhes dér sahi!la 
do Estado, sendo dever desse empregado verificar 3i 
os dizeres da mesma conferem com o estado dos 
productos ou gado, envolvidos por ella. 

Paragrapho 3.• Si dessa conferencia vcrifir •-
rem-se differcnças quanto <is marcas, peso, qualid.\-
dc c numero <los productos ou gado, será ella recu-
sada, fazendo o cxactor no verso a declaração dn~ 
motivos de recusa c, neste caso, cobrará o impos!o, 
accrcscido da multa. 

Art. 121. Sendo os productos ou gado, trans-
portados por estradas de ferro ou outras empresa::> 
e que tenham de desembarcar em estações do Lerri-
torio mineiro, para serem conduzidos lHlr outros 
meios de transportes ao Estado de destino, os expc-
dltorcs devem fazer nas notas de cxpe<lição, no 
aet~ do 1lespaeho, esta lleelara<,;ão, que sed l't)pro~ 
<luZHla pelos agentes de estação, nos documentos 11.l 
estrada que os acompanhar. 

Art. '122. O agente da estação, onde se verifi-
car o desembarque, em vista da declara~~ão acima. 
registr:'.da nas notas ou conhecimentos, forneccr:í. 
ao portador lllll!l guia, da qual deverá constar o nu~ 
r~wro dos volu;nes ou rezes, eom todos os earacleris-
hcos nccessarios, eon forme dispositivos deste regu-
!E,mento, além de fazer menção ao numero da nót~ 
de CXfh!dição que sorviu para o transporte na r.stra-
da !lc ferro e sua data, applieatHlo-sc a esta!~ guia~ 
n tltfillORto l11H\ n.rtq, 19.-t c 19.B, 
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Art. ·123. 'fratando-sc de pro duetos ou gado <~c 
outro Estado, a serem despachados em estaçõ,cs SI-
tuadas em tcrritorio mineiro, para pontos de fora ~o 
Estado, os agentes deverão exigir a gui.a ~de isençao 
da fronteira e lançar na nota de cxpethçao a decla-
ração do Estado da proecdeneia e daquelle .a q~e 
são destinados e em seguida o numero da gma nn-
úcira, que os acompanhou, sua data o o nome da 
estação que a expediu. 

Art. 124. Os productos ou gado, aprcsenta~os 
a despacho, sem a guia de transito ou com dest1~0 
diverso daquellc que estiver nella rcgistt_;tdo, l!ao 
poderão ser eonsi<lerados como tal e pagarao os nn-
postos devidos. 

Art. 12~L As guias de transito, expedidas ~elas 
estações fiscacs do Estado, s~rão sr.mpre valida;, 
com excepção, porém, das cxncdidas pwa c gad·1, 
que valerão por CO dias. 

Art. 12G. Os gcncros ou gado, dcstinat!os ao 
despacho em estações distantes, apenas, um lolomc-
tro da fronteira poderão sahir livres do imposto c 
da guia, uma v~z que o empregado fiscal do pon!o 
esteja junto da estação c possa fiscalizar a passa-
gem dos mesmos. 

Art. 127. Quando os productos mineiros, 
transportados por estrada de ferro, tiverem de per-
correr o territorio de outro Estado, para reentrar 
em Minas, po<leriío sor 1kspaeliados sem imposto, 
desde que as estradas que os tn.nsilOrtem tenham 
contl acto ou trafego mutno entre si., 

Paragrapho unico. Nestas condições, os despa-
chantes f ai ão constar da not:l de exrc(lilião o ponto 
do Estado de :Minas, a que vão os productos dcsti 
nados. 

Art. 128. No caso de não haver entro as estra-
das 1le ferro contraelo do trafego mutno, a Snert~
laria das Finanças po<lerá erear ponto::; auxi\iaro:.-1 
de arree:ula~~ão, destinados <Í. fiscalização do reem· 
hnt'!,lltO lln~ met'l~:lllnrinA ~ gallo 1 : 

j' 
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. Art. 12!). Os productos de outros Estados, que 
entrarem em Minas, para ser beneficiados slio coo· 
siderados em transito, desde ,que: ' 

1.0 Não sejam negociados no Estado; ' 
.. 2.0 não percam a sua qualidade ou espccie pri· 

mttlva, por qualquer transformação industrial i 
3.0 não seja modificado o destino que trouxe ao 

entrar em Minas; . 
4.0 não exceda a tar·a concedida pela Secretaria 

das Finanças i 
5.: a usir~a ou cr!genho, onde vão ser beneficia-

dos, n.ao esteJam retirados da fronteira a mais de 
tres kllomctros. 

Paragrapho 1 ,a Assim tamhem considerar-
se-fio em. transito os productos mineiros, dcstinadl's 
ao henc_fiCI~rnento nas usinas ou engenhos, situados 
em terr1tonos de outros Estados. 
. . Paragrapho 2.0 Os gcncros destinados ao hcne-

fwwrnento t.c1:ão entrada ou sahida, mediante guias, 
devendo o VIgia fiscalb:ar a marcha de taes produ .. 
ctos e a JlCrn~ancneia dos mesmos nas usinas ou en-
gnnhos, apphcando-sc as penas de conlrah:uulo nn 
taso de qualquer fraude vcri fi cada c provada. ' 

. . ParagraJ!ho 3.0 Sómentc em pontos servidos dn 
vtgJas, podcra a Secretaria das Finanças conceder 
este favor. 

CAPITULO XIV 

Do contrabando 

.Art. 130. Classificam-se como eonlrahando a 
pra l1ca ou tentativa dos seguintes a c tos: 

a) Transportar ou tentar transportar gcncros 
g:ulo ou outros prouuetos, para fóra do Estado, sru~ 
pagamento tlo imposto; 

. h) o emprego de meios ardilosos, suhtcrfu-
gws n falsa declaração, para diminuir a quantida-
d~ dos productos e gcncros ou para a (leselassi fica-
2a(~lesh~s, no intuito do pagai· taxas nH~llOI'ns; 

·wr~-
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c) o empl'cgo dos mesmos ineios para diminuir 
o numero de rezes nas boiadas ou manadas cxpot•-
tadas; 

d) a concltw\:i'ío (l'ls g;~mros ou gado por cami-
nhos onde não haja eslar,:ões fiscaes. 

Art. t:H. Sempre que se encontrar qualquer 
pessoa na tentativa ou na pratica de qualquer dos 
actos acima classificados, deverá o. funccionario 
fiscal que a surprehendcr exigir-lhe .o pagamento 
do imposto, aeerescido lla multa. Sendo satisfeit;J 
a intimação com o pagamento do imposto c multa, 

deverá ser cxtrahido o conhecimento, no qual st~ 
registrará o incidente. 

Paragrapho t.• ~o caso (lü recusa JlOr parte do 
infractor, em alt.emlcr á intimação verbal, dever<Í 
o vigia proeellcr á apprehensão do que constituir 
o contrabando, guiando-se, ao lavrar os autos c ou-
tros termos, rwia f(írma cstahekci(la no "Formula-
rio Fiseal", afim de não dar eausa a qualquer in-
cidente cruc, em juizo, possa determinar o decahi. 
mento da Fazenda, caso em c1ue será respousahili-
za<lo pelas custas. 

Paragrapho 2.'' Feita a apprehensão c lavra-
<los os autos respectivos, o vigia nomeará um dcpn-
sitario, sob cuja guarda ficarão os generos ou gado. 

Paragrapho ~}.o Effeeluatlo o deposito com os 
seus earaclr•rislieos legacs, o vigia intimará, p;n• 
nscripto, ao infr:wtor para pagar o imposto, taxa e 
multas, no prazo elo 21· horas; não sendo allr~ndillo 
P nsgot:ulo o prazo, rcmelter:í. os autos o mais pa-
JlPis :í Diredoria !la Fisealiz:u;ií.o, para resolver eorn 
a urw~neia quo () easn nxigiJ·. 

Paragrapho ·L" Os autos 1le temtos
1 

Iavra<los 
na apprelwnsão 1le contrahanclo, deverão ser assi-
gnados por testemunhas, que poderão ser as pro-
prias praças <lo rlPstacamento, á falta ()e outras. 

. P:tragrapho ti.o ~o (':lSO do rr•<•usa por parte. 
do 1111 r:telor, ~~~~~ asstgnar os termos, como, lam-
bem: mt falta du kst••ntunhas oculares, tleverú o 
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vigia fazer constar estes incidentes dos mesmos 
autos. 

Art.. 132. Tratando-se de contrabandos 
já consummados, os vigias deverão abrir o nc-
cessario inquerito, ouvindo testemunhas insus-
peitas, duas, pelo menos, juntantlo os docu-
mentos que puderem ohter c intimarão o infra-
ctor a satisfazer impostos, taxas e multas no pra-
zo de 3 a U dias, conforme as distancias, findo o 
qual serão os autos rcmcttidos á Dircctoria da Fis-
calização, que adoptará as medidas aconselhadas 
para o caso . · 

Art. 133. Os cumplices na tentativa ou na 
pratica do contrabando responderão solidariamen-
te cm!l os infractOJ."cs, sujeitando-se ás mesmas 
pcnalulades a estes impostas. 

Art. 134. O funccionario que impuzcr c arre-
cadar a multa terá direito a uma gratificação co:-
respon.dcnte a metade desta; c quando forem d01s 
O?- ma1s empregados ou pessoas que tiverem inter-
vmdo na denuncia, no deposito, na imposição e na 
cobrança da multa, a .metade desta será dividiua 
cgualmcntc entre todos. 

CAI>l'fULO XV 

Dos recursos 

_Art. 13G. ~>ara a Secretaria das Finanças po-
der ao os contnbuintes do fisco recorrer dos actos 
dos empregados fiscaes, sempre que se julgarem 
prejudicados na cobrança dos impostos, taxas e 
multas ou representar contra o procedimento, qne 
julgarem irregular dos mesmos empregados. 

Art. 136. Os recursos ou outras reclamações 
dos contribuintes devem ser apresentados á Secre. 
taria das Finanças dentro do prazo de 45 dias, eon 
lados da data do incidente, fazendo-os acompanhar 
dos documentos indispensavcis, devidamente. sella-

I i 
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dos para a solução final a ser dada pelo Secreta-
' F' rio das i manças. . 

Art. 137. Os recursos poderão ser enviad~s 
directamentc á Secretaria, ao fiscal da circumscrt-
pção ou entregues ao empregado .encarregado da 
estação na qual ~c deu o f~cto _argmdo, c~so em q~IC 
0 empregado tera por obl'lgaçao passar a parte re-
cibo dos papeis entregues. _ 

Art. 138. Si os recursos ou reclamaçoes fo-
rem apresentados á estação fis~al1 deverá o. em: 
preooado informal-os dentro de b dms e env1al-o;; 
ao fiscal da circu.mscripção, que, t~mbe~n, ~obre ~l
les falará, remettendo7os em segmda, a D1rectona 
da Fiscalização. 

Art. 139. Occorrcmlo o facto nas estações de 
estradas de ferro ou empresas, tacs recursos ou 
reclamações, quando entr9gucs aos ~gentes ~e es-
tação, serão enviados as respectiVas dlrecto-
rias. 

Art. 140. Para que os recursos ou rcclar!Ht~ 
ções, que vc~sarcm sobre ~pplieação de taxas, I~l~
postos indevidos ou d~ma1s cobrados, .d~ n~ulta:;, 
etc., possam ter o d~Vll~O _ anda~ncnto, ~ I~dispe~
savcl que essas contr1bmçoes seJam sati~feitas. pu-
mcira,mente, devendo os conheeunentos mstrmr os 
mesmos processos. . ,. 

Art. 141. Para a Sccretana das I' manças, ,-,;; 
(;mrn·errados fiscacs podem directamcnte rccorr:~r 
das pc~as c actos dos superiores hicrarchicos. . 

CAPITULO XVI 

Da fiscalização 

Art. 142. O serviço a cargo das estradas llo 
ferro, empresas de navegação, encarregadas do 
serviço de a nceadaçiin e dos pontos fiscaes deve- · 
rá ser eonlinuamenle insJwceionado pelos fiscaês 
de remias do Estado, afim de verificarem si está 

/ 
/ 
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r;cutlo cxcculallo ou não de inteira conformitlatle 
com os regulamentos o ordem> em vigor c corrigi-
rem as irregularidades que não dependam do pro-
videncias da Secretaria das Finanças, pedindo :.1 
intervenção desta quando a solução exceda da sua 
aleada. · 

• Art. 143. Os fiscaes de rendas darão men-
salmcntc á Directoria da Fiscalização conta da 
marcha do serviço a cargo dos pontos fiscacs o ou-
tras csta~;ões da sua zona, o das medidas que l.ivc-
rcm, desde logo, posto em pratica para a boa exe-
cução do mesmo. 

Art. 141-. A qualquer funccionario fiscal ca-
he verificar as infraeções dos dispositivos deste o 
dos de outros regulamentos fiscaes, commettidas 
por empregados ou por particulares, devendo em-
pregar as medidas necessarias de sua competen-
eia para acautelar os interesses da fazenda c pe-
dir ús auctoridades superiores a adopção de ou-
tras que lhes escapem á alçada. 

CAPITULO XVIT 

Nomeações 

Art. ·HU. Os vigias fiscaes, os ajwlantes ~~ 
vigias auxiliares serão nomeados pelo Secretario 
das Finaneas, por proposta da Directoria da Fis-
calização, podendo ser demitlidos, suspcnsf.s, 
transferido:-;, quando isso seja conveniente aos in· 
teresses dos serviços. 

Art. '14G. A' exeept;iio elos empregados de fa-
zonda, em comrnissão, nenhum outro empregallll 
dos pontos poderá entrar em exercicio, sem que es-
teja titulado, empossado c afi:m~~ado. 

Art. H7. Os empregados qtw aelualnwntc ser-
vem o que forem eontcrnpl:ulo;o; no ttu:ulro da reor-
ganização do serviço continuarão no cxorcicio dos . ' respectivos cargos, independente de novas nomea-

I 

I 

-I 
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!,'ÕI~S, fieantlo, eomtudo~ ohrigados ao pagamento tl1J 
direitos na proporção do augmento de seus venci-
mentos. 

Art. 118. Em casos espcciaes, os offieiac~s o 
inferiores da policia poderão ser encarregados d,t 
gcreneia de determinado ponto, mediante simples 
portaria de designação, isenta de direitos, de sei-
los e ontros impostos, eahcndo-lhcs nestas cond!-
~.~iícs lotlas as vantagens e onus estabelecidos pan1 
os vigias Pl'J'eetivos. 

Art. -1.-:í·D. As Homcaçi'íes e demissões dos v1gia:~ 
fise:ws, seus ajudantes, 1los auxiliares c seus suh-
stitutos, scr;'to prmHovidas pela Direetoria da Fis-
caliza~~ão, e feitas pela Secretaria das Finança:3, 
que expc~did os al'los e lavrarA os li'I'IIIOS corre-
spon!lenles. 

Art. Jt>O. Assignatlos os aelos de· nomeação, 
a Secretaria das Fin:m~~as farú pulJlical-os pela irn-
prtmsa, expedindo os títulos dos quaes constarão 
os veneinwnto:-; resrH~elivos, para a effcetividatir.• 
!lo pag:ut~c•nlo dos tlirl~ilos, presla~~iío ele fian(;a. c 
outros a dos cll~t~OI'l'l'llles tla no1nea!:ão. 

Paragrapho unico. Esll's Li tu los dewriio Sl)l' 
nolndos na J)il'l'doria d:l Fiscaliz:H;:'to, a qnem ea-
IH~ providl'nt·ia ,. pa rn a posse dos nonwadns, caso 
rsla nãn sr~ [,~nh:t Vt'l'ific::Hlo perante o insweloi' tlo 
'l'IH•som·o. 

Art. H) l . Os nomeados pam os t:argos lle vi-
gias fiseaes deverão entrar em exercício dentro do 
prazo de :·lO dins, prazo esse qun poder<i ser proro-
gado a juizo da Seeretari:t das Finanças, mediante 
requerimento. Findo este prazo e n;'io havendo pro-
Yidl'Jwia alguma no SC'IIlitlo da nxtraet~iío do Litn-
lo, sení. o aelo dc·elamdo SPIII dJ'Pilo. • 

A rl. 1 G~. Os vigias :nrx il iar·ps SI' rã o llOIIIC':l-
dos ~~ 1l1'11lÍilidos por proposl:l dos vigias fist'ai'S soh 
t·uja reslwHsabilidade scn·irl'lll, ouvido o fi:-;cal i]a 
'lO li <l • 

f; I'.- l'l 

', 
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Art. um. Aos fiscacs de rendas. no in~uito de 
tlefemlcr<'lll os inll'l't'sses tio f'iseo, ealH.~ .a laei~Ith·· 
tle de lllllltcar vigias fiseaes ou au~1~ares m!1:· 
t·inos no easo tln vaga por morte, pl'lsao ou SIIS-
pnn:-~ilo tlo r•cspcctivo nmpn~g;Hio, levandr.1 o _fado 
ao conhccinH'nto da Dircctoria tia Fiseahzaçao. 

Art. UH. Para as lllllli<'<U'Õt'S de vigias fis-
t'<u~s são exigivcis altPstado de "etladc e folha cor-
ritla. 

Art. Hm. O Secretario das Fi11anças, quan-
do julgar convenir~ntc, podt~rú nm•an<~gar ~ll~a!
'JIIllL' funccionario de outras categorias .de dn·Ign· 
uma ou mais eslaeões fiscacs da frontmra, pcrcl'-
ht'!Hlo esse funeci~mario as vantagens constante~ 
do regulamento da Secretaria 1las Finanças. 

Art. H>6. A Secretaria das Fi11anças, ouvida 
a Directoria da Fisealiza~~ão, elassificará como 
mais eonvnnicnte lhe parr~c(\r os aetuae:-> ponto:-> fis-
eaes, t<mdo em vista, como faetnrns ~~ss1meiaes, .as 
respectivas an·ceada\{ÕI'S ~~ movinH~nlo do sNvH:r, 
fiscal, designallllo, outrosi111, quaes 1kvam st)l' o-; 
pontos "sédes" e quaes os suhunlinados. 

Art. Ui7. Os vigias fiscaes de pontos de arr~)
eadação são obrigados a prestação de fiança, nau 
podendo assumir o excreieio dos n;epectivos car-
gos sem !fUC ella esteja devidamente l~g:~liz:H!a, 
ohrigaçã.o ósta que não se extende aos VIgias fts-
l'aes 1le pontos 1le simples fisealiza\;ão. 

Art. H>8. As fianças a que são ohriga{~os os 
vigias fiseaes, serão depositadas na ?ecretana. da~ 
Finan(;as e prest:ulas em 1linhniro, l!tnlos garantt· 
!los pelo Esta1lo ou nm apolÍI)I~:-> fetleraes ou esla-
doaes. 

Art. Hi9. As fiaJl(;as prestadas em dinhf•iro 
vencerão os juros de :-l,!) "\" anmwes. 

:\ri. lHO. Os vi~hs fist~:li\S d1: arrnea1lação rle 
'1." r\lass-e preslariio a fiant:a 1k ~:00()~000; ns 1lr 
2:' I :OOO~IHHl, f) os r! e i:l.'\ :;ooijiOOO. 
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Art. HH. São eornpetentes para dar posse aos 
vigias: 

a) o illsJwcLot· 1lo 'l'hesouro ua Capital; 
h) o d ireetor da Hceebedoria de Minas; 
,. ) o~ fi seacs de rendas; 
ti) ns funecionarios em com missão; 
e) os vigias fiscacs de pontos - "sédes" 

Lralan1lo-sc de pontos subordinados; 
f) os vigias fiseacs em geral, tratando-se dos 

vigias auxiliares. 
Art. 162. Os termos de posse devem ser la-

\T<tdos c as~;ignados pelo cmpossantc e empossado 
sobre uma estampilha de VjiOOO, cabendo a este 
eon11nuni1~ar á Din!etoria da Fiscalização, Recebe-
lloria tlc Minas e Secretaria das Finanças, a data 
em que houver a"Ssnmido o exercicio do cargo. 

Art. Hm. Os vigias fiseaes poderão descon-
tar em halanectc seus vencimentos, porcentagens e 
auxilio de aluguel de casa, sem necessidade de at-
testarlos rle eumprimcnto de deveres. 

Art. '161·. E' assegurado aos vigias fiseaes o 
direito á promo~,\iio em recompensa dos servir,os 
que hajam prestado, da dedicação de que tenham 
dado provas; c a jui;.:o 1lo Secretario das Finan-
ças, poderão ser removidos de um ponto para nu-
tro, caso em que se lhes fomceerão passagens na·; 
estradas de ferro eom direito ao transporte da re-
spectiva hagagcm conforme dispõe o dec. n. . .. 
:1.!l80, de 1913. 

Art. 160. Os vencimentos dos vi giM fiscaes 
são dividi1los em duas part.es cgnacs: uma, consi-
deraria onfnnado, c a outra, gl'atifica(,\ão. 

Paragrapho unico. A parte referente á grati-
ficarão sô ser:í paga "pro-labore"- ao vigia em 
pleno cxereicio do seu cargo, ou quando delle afas-
tado em desempenho de commissão do serviço pn-
hlieo. 

Arl. HHi. Os vigias fisnaes e os auxiliares niio 
porler:i.o r~xnrer.r oulro eargo lnthlieo ou funeção 
algu111a particular. 

/ 



-294-

Art. 167. Os vencimentos annuacs llcss~s 
funccionarios serão: 

a) vigias fiscacs de 1.n classe, 2 :400~000; 
h) vigias fiscacs de 2.n classe, 1 :800$000; 
c) vigias fiscacs de 3 ." classe, 1 :200~000; 
Paragrapho unico. Além destes vencimcnt05 

fixos, perceberão mais uma gratificação annual 
llc 600~000 a titulo !lc "aluguel de casa", quando o 
Estado não dispuzcr de prcdio proprio, na sédc dos 
pontos, auxilio este que será desco!llado mcns:ll-
mente, conjunetamenlc com os vencimentos. 

. Art. 1~8. O vigia que for designado para ~e r 
VIr cumulatJvamcmte, nas condieões dl) art. 22, em 
mai~ de um l1~n.to, J~crceherá pr)'r este augmento de 
serviço a gratificaçao mensal de 30~000. 
.. Art. 161). Os vencimentos dos ajudantes dos 

v.I~pas ;los po1~tos "sédes" consistirão em uma gra-
tifi~açao, arbitrada pelo Secretario das Finanças, 
ouvidas a Secretaria. das Finanças e a Directoria 
da. Fiscalização, não podendo em caso algum ex.-
ecuey (lo "onl<'n:ulo" do vigia fiscal, junto- ao qn:1l 
scrv1rem. 

1\~·1.. 170. Os VIgws aH\ilian's dos pontos lle 
nxlravws, sulJonliuados aos lHllllos fise:ws, perce-
horfí o as seguintes gralific:u;ões: 

a) uc pontos cuja arrecadação sc)ja inferior ú 
<juantia de 2:000$000, 720~000. 

h) de pontos cuja arrecadação for de 2 a .. 
'1 o :000~, 8 10~000. 

e) do pontos cuja arrecadação fôr de 10 a 
20 :000$, tlGO~OOO. 

d) de pontos cuja arrecada~,;ão fôr de 20 a 
30 :000~, 1 :080~000. 

1)) de 1Jolllos euja art'eeatl<u·;lo fôt• de 00:000:), 
dn r1íis par a <~ima, 1 ::!00~000. " 

Art. '171. Fil':llll I'Pvogatlo~; o (!Pe. 11. 2.2H·, 
tlt: :.H <lc ítlltlw th.· Wml, c o al'l. .Jl c ::t:U p;tragra~ 
plll! elo dt: li' :;. mu, de .t;;IJ.,,ttJ clt: 1!.) 1:!. 

.. 
I' 

' 

'\ 

.r 

-295-

Art. '172. Além das gratificações cstahcleei-
das 110 art. '170, será paga ainda a de 210~000, an-
nuaes a estes vigias, a titulo de aluguel de cas•t, 
nos pontos onde o Estado não tenha. prcdio seu. 

Paragrapho unieo. O auxilio para aluguel de 
casa scr<i pago ao vigia que estiver, cffcctivamen-
tc, na gcreneia do ponto. 

Art. 173. Além dos vencimentos fixos perce-
berão os vigias fiseaes as seguintes porcentagens 
sobre as arrecadações dos respectivos pontos: 

a) os vigias fiscacs dos pontos "sédes"- i) oJn 
sohrc a renda do ponto c 2,U oJo sobre a. dos ponto~ 
fiscaes subordinados; 

h) os pontos fiscaes suhordinallos 2,5 oJo soln·e 
a respectiva arrecadação; 

c) os vigias dos pontos de cstravios ou auxi-
liares a de 1 "!" sohre o que arrecadarem no mcz. 

Art. J7 4. Os vigias deduzirão essas porcen·· 
tagcns das arrecadações dos impostos de cxporta-
eão sello novos c velhos direitos, taxa de 3 fran-
~os e outras eontribuições, n.:'\o lhes assistil.\(1n tH-
reito sohrc o que arrecadarem de dcpositos, multas, 
imprensa official, caixas hcnefiecntes c outras, 
devcmdo essa despesa figurar no balancete a que 
se referir a arrecadação. 

Art. '17ti. Pelas assignaturas que consegui-
rem para o orgão official, terão a porcentagem tle 
10 aJo, dnvcmdo eJias S()l' pagas adcantadamente (art. 
2.0 da l<'i ll. :Hi2, cle 'liJOl) . 

A rl. 176. No caso de transfcrnecias de vigin<; 
1lnverão elles apostillar os respectivos títulos en-
viando-o:-> para este fim A Secretaria, devidamente 
registr:ulos. 

Arl· 177. Descle que a transfereneia se dê pllr 
interesse do serviço publico, a Secretaria das Fi~ 
naJH):lfl fornneer<Í aos vigias passagem livre nas es-
tradas de f<)JTO para si, sua familia e rcspc)etiv;~ 
lwgagnm, 11os l.ennos (lo clee. n. ~L \)80 arl. 2, de 
:tgo:->lo d(\ Hli!L 
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CAPITULO XVIII 

Drmeres e rtlll'if!ltir;rks dos viuias 

.Art. 178. Aos vigias fiseaes incumbe: 

a) arrc~eadar os impostos e taxas aetualmen-
ln dr·c·.t·nt:ulos 011 C[IW, ele fllllll'o, o vc~nham a SPI' e 
paga r as dc~spc•sas auelorizadas; 

h) to r soh sua guarda c responsahili!larlc os 
prorluetos das arreeaclações; · 

. e) rlirigir os smrs auxiliarc:s e ajurlantes n fis-
ea ltzar-lhes o proeedirnenlo, em tudo aquillo qw~ 
for eonecrncnte ao serviço ela estação; lomar-llws 
l'nnla n rnceher mensalmente as sommas JlOr ellcs 
arrc•eacladas, sondo responsavcis pelas falt.as ou Pr-
ros por elles eomrnctticlos; 

cl) SHS]lerulnr os ajlHlantes e vigias auxilia-
re•:-; do c~xc~rc~icin de suas fune~;õe:-;, quando assim 
c•n!Prulnrmu eonvc~nientn aos intct·esses elo fisen. 
danclo-liH•s suhst.itulos ieloneos e submellondo tutln 
mimreiosanHmle ao conhccimcnlo da Secretaria . ' pot· mlermet.lio da Direetoria da Fiscalização, pa-
ra que seja o seu a e to app rovaelo ou reprovado; 

e) corresponder-se o f fiei a !mente com o Secre-
tario tlas Finanças, por intermedio do fiscal da zon,t 
n l>ireetoria ela Fiscalização, sempre que tiver dP-
Irat:u· de assnrnptos que se prendam ús suas ohri-
g'a~:oPR: 

n lavrar autos de infrac~~ão deste ou outro~ 
l'l'i!'lrl:lml'lllos. impor· multas, tudo na parte <!llt' 
1111'S eompdir; 

g) lavra1· os termos rlP visitas <los fiseaes, ser-
vindo de c~scrivão; 

h) authentiear· eom sua assignatura todos O:'! 
<lnennwntos. qnc~ tenham elo ser cmviarlos :í. Secre-
l:ll'la c os que forem destinados ús partes e contrl~ 
lluinles; 
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e) consultar á Secretaria sob~·e qnaes~uer du-
Yiclas qu1~ s1~ orl'c•n·c:-am Jl:l cxPc~nçao das lcrs, I:egn-
lamen tos, instrnec;ões e ordens concernentes a ar-
reeada~~fio ~~ fisealizaçfto de direitos; 

j) observar as dis12osições d~ste o ~~ o~ltr~'l 
re"ulamenlos com relaçao ao cafe e demais oene · 
r o~ despachados eom o imposto a pagar; 
. k) rf'cplisilnr rlo I'Olnmanrl:llliP clo dnst:wa· 
mcnlo. \'l'rhalnli'IIIP 011 por c•sc~riplo, o emprego ck 
forca. ·SI'mprc qun sc~ja neecssario; 

, I) requerer as anct?rid.ae)es ~ivis ou cr!~inae~ 
a forrnac~ão clc autos, JUShfwa\)OCS, exp~dt\;:tO de 
manclaclo.s e qnaesqncr outras proviclenm_as, qu.e 
tenham por fim defc~nekr, aeaulelar ou ftrrn:lr rii·· 
rei tos ela fnznncla estado ai; 

m) aul.o:n· q11nlqtwr pc~ssnn. qur se re.m.tse ~·' 
pngnmonto cln cl i rni 1 os. cmvianclo-a eom parttctpa~~a ~~ 
offieial. que relato o facto, citando .testemunhas, :t 
auetfll'iilade eompdentn para que SOJa processada e 
punida na fc'lnna elas leis; 

n) ela r. como fôr de direito e pelo modo pres-
eriplo no i·egnla,HH'nlo, guias elo transito ~s ]lf'S-
soas que corH\uzirem generos de procluC({aO ou 
en~aeão de outros Estados, de passagem pelo ter-
ritorio mineiro; 

o) enviar. A Sec.retaria. das .Fin~nças,, por .. in~ 
terrnedio da Dn·eetorta da F1scahzaçao, ate o lha 8 
ele eaela mnz ~~ nm officio registrado, o balancete 
da reePita e dc·spesa 1lo mez anterior, aeompai~haelo 
cios do c: ILI!Wtllos q 11n a !Pgal iwm ~~ dos eon lwc:lllli'n-
los cpiC~ a e:ompi'OVf~lll, soh )H)Ila lia multa eslahc>lo:-
e·irla 110 art. 20:), lnttra lJ; 

p) razer c•ntrc~ga de quaesquu qwmtias .a JH'S· 
soa ou pc)ssoas nuet.orizadas pela. Sceretana das 
Finnrwas. I'Xiginelo reeibo em duphcata, sendo turt 
j un Lo ;lO halaneete c~m que figura r a entrega; 

q) clc~spaehar com zelo, promplidão e urha-
nielnelf', a qunlquPr hora elo dia ou da noite\ <!S pa~~
~ag-l'iros qun o proc~urarem para pngar chrmtos, 
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tendo todo o cuidado na fiscalização da qualidade 
c quantidade dos productos ou gado offerecidos a 
despacho; 

r) velar por si c l>Or intermeclio de seus su· 
honlinados r>ara que ningucm se suhtrahia ao pa-
gmncnto dn direitos, a que estiver sujeito·; 

s) arrecadar as guias de transito que acohcr-
tarem generos de outros Estados, com sabida pcln 
respPetivo ponto, hem como as Jlrimeiras vias dos 
conlweimcntos PXIrahidos por outras Pstaf;õPs o qtH 
forem ecclidas pelos snus donos, l'i'TllCtlf~lHlo todas :i 
Scen~taria para os clnviclos confrontos; 

t) si ponto snJJOnlinaclo, rcmeller ú "sédt3 11-

o halanedc mensal ela arl'eca<laçiio c despesa, aj un-
tando-llw todos os documentos; 

u) registrar nos livros proprios os balancetes 
r·mncttidos c hem assim toda a eorrcspondeneia of-
fieial do ponto; 

v) francpwar todo o arehivo, que devo estae 
sempre hom organizado, livros c cofre ao fiscal (h 
Y.Ona ou outro funceionario de fazcncla, em com-
missão, somprn fJIHl o exijam para verificação c ha-
lanço, Iavranclo elo oecorrido um termo especial, e1n 
que assignarão eom o fiscal ou com o funeciona-
1' i() ; 

x) f:mw toda a eonesponclt>rwia com as<>eio 
c clarc~za; 

z) consultar ao fiscal da zona. sohre qualqnN 
irn'gnlaridacln ohsct·vada no serviço, Jll'clinclo-lhP 
ns providPneias julgadas 1wenssarias. 

Art. J7ü. Aos vigias auxilian's incumhe: 
·l:•) exercet·, egualmrmln, no snu ponto de r~x

lravio as attrihnii_'Ões confiadas ao vigia fiscal, ll<\ 
parte~ referente á arreeada~_'ão de impostos n a tle-
l't~sa dos inlere:.;ses fisc:ws tio Estado; 

2.0
) solicitar deste, quando snja IIPcr~ssario, o 

emprego 1la fort;a e a inlerl'ori.'Jwia das aueloritla-
dt':-; polieiaes; 

( 

- 2 C)<) ·-· 

3.0
) cumprir as ordens que lhe forem transmi~ 

tidas pelo vigia fiscal da "sédc. em tudo o q~~e 
fôr concernente ao serviço c aos mteresses do lts-
co· 

' -1,.o) desempenhar c authcnticar com a S~la :~s-
SI.,Tnatura toda a cscripta, que fôr neccssana,. m-
, ~ . I . . t ' "lll 'lS. elusivc a escripturaçiio dos con tcewicn o~ c b. < ~-· 

t).o) presl ar eon tas mcnsalment_c, ate o cha ,,, 
ao vigia fiscal a 11He estiver s~Ihordmad,o, .da arrc~ 
eaclac~fto effc~eluacla !lO mez fmdo, entr eg,mdo-lhc 
'.: eacll~rno dn eonhc~eimentos, o mappa de que t~·at.: 
0 art. H~ n outros doetmH~Tltos prestanclo-lhL tl'.i 
esdarf'eitllf'lllos exigidos; . . . . 

Art. HlO. Aos ajtulantes de v1g1as f1scacs In-
cumbe: 

Lo) auxiliar o vigia na vcrific~~ão do n_umcr~o 
ele anirnacs carregados ou não, SUJeitos ao nn}~Oo;
to c hem a ... sim no exame da qualidade, quantida-
de c peso ti(Js carregamentos; 

2.0
) ohcdccer ás orclcns do vigia que, em ma-

leria de servi•;o lhe forem. dadas; ~ 
:3.0

) auxiliai-o na esenpta da estaçao. 
Art. 181. A zona que deve ser fiscalizada pe-

los cmprc"ados da fronteira abrange o espaço de 
territorio ~'>que medear entre um ponto c outro, 
qtwr S()ja fiseal ou auxilia!', cahc~do ~o ~mprc
gado que 'residir mais proxuno a fiscahzaçao dos 
desvios existentes entre um c outro: . 

Art. 182. Os vigias fiscacs c aux1harcs acom 
panha~·ão os cn~prcgados fiscacs, pcrcorren~lo 

1 

:~ 
frontmra, dentro da zona do seu ponto, scmp1c cpc 
o requisitarem. 
. Art.183. Os VIg1as fiscaes cumpnrao as ~r
dens cmanaclas da Secrctari:t, ])irec~oria da F•s-
ealizaçiio, Rccchclloria de Mmas. c f!seacs da z:l-
na em tudo aquillo que fôr relativo a .arrc~aclaf:ao 
de' impostos, guarda c remessa de clmhcn·o, pa-
"amcmto e mais ohjectos que forf'm eonecrnentes 
~"> ' 1 I ~ ao s•~rv1ro c :1s es açoPS. 

c 
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Art.. 181-. E' dever muito recomrnendado aM 
vigias em gmal verifit~ar si, na zona soh sua fis-
ealiz;u;ão e no~ desp:whos, que se fizerem nas es-
1 ações das P:->tradas li e ferro, junto ús quacs servi-
rem, oceorrem quaesqucr factos de que resultnm 
nu possam resultar prejuizos para a renda ao Es 
t:ulo ou para os contrihuintes, levando-os ao co-
rrhr~r~irnnnto 1la Dirnetoria da Fisealizat)iio, por in-
lerrnPtlio tio fist~al ela zona. ·· 

C:APITIJLO XlX 

Das lir'enças· 

Art.. l_~r;. O :_d.:rslanH•nlo do Ptnpt'!'gado !lo pL•-
no. e:erert•ro tias 1lllle\;Õ('S tio st~ll earg·o sú st•r:'t pt'l'· 
nuttulo qu_ando estiver no tlescmpenho tlt~ algum 
out~·o Sl)l'Vrço pnhlieo nu em goso de lkenea con-
t~!~liHia por auctoritlade competente. • .. 

P:mtgra~JilO 11nieo. A eompeteneia par a a 
t~ont~t)ss;u~ dt) lret)IIÇ:t tleeone das tlispnsii~Õt)~ t)nnr.; .. 
tias na ler n. ao7, de agosto de HlOl, c de~. n. 1.487, 
de tlesembro do mesmo armo. 

Art. l~G. São competentes para conceder li-
()tmça aos funccionarios da fronteira: 

a) o Presidente do Estado até dois ~nnos · 
l ) s t . 1 ' ' ,, o ecre arro 1 as Finanças até 90 dias· 
e) 1· l I 1'' ' ' o t rrec or la 'rscalização, até 30 dias; 
d) os fiscacs, até 8 dias. 
Art. 187. As licenças potlt)rão ser concedi-

das t)Oill metade dos vencimentos por mdatle d1l 
l.r!mpo r~rar~)ado no art. ·JSG para lratanwnto de 
saudtl, a vrsla de allt~sl:ulo tnedico. (Arl. ~-" lei 
:w7, de HJ07). ' 

Art. HlB_. Os fiseaes de rendas sempre que 
Cflncedere~n lteença aos vigias fiscaes ou auxilia-
res dcverao levar o seu acto ao conhecimento da 
DireC'Loria da Fiscalização, justificando-o, 

·-,.,'l-,0"' 
! 
l 

I 
~ ; . 
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' ; ,-

- 301-

Art. ·18H. ·As licenças concedidas pelo Presi-
dente do Estado e pelo Secretario das J?inanças 
poderão ser prorogadas até o maximo do art. 186 
e as que forem concedidas pelo director da Fis-
calização c fiscaes de rendas, mediante requeri-
mento dos empregados ao mesmo Secretario das 
Finan~!as. 

Art. 190. A licença será concedi<la por mciiJ 
de portarias, que não poderão ser assignadas an-
tes do pagamento dos respectivos direitos. 

Art. '191. A concessão de licenças ficará sm•r 
dfeito, si o e.mprcgado a quem fôr concedida não 
l'ntrar no goso dclla, dentro do prazo que lhe fô1· 
mare:ulo e que não excederá de 60 dias. 

Art.. '192. O funccionario licenciado poderá 
gosar a licença onde quizer c rcnuncial-a quando 
lh'o convenha, assumindo o exercicio de seu car-
go. 

Ar!. ·193. Não poderá ser concedida licença 
aos empregados interinos, aos que não pertcnce-
n~m ao quadro effcclivo c aos que não tiverem to-
mado posse dos seus cargo~. 

Art. HH. Consitlcrar--sc-ú ahandona1lo o earg·, 
pelo funecionario que, findo o tempo da lieenç:J, 
niiorcassurnir o seu exercicio. 

Art. HHL As liccnGas conc1~didas para tmlar 
de negoeios não dão direito a qualquc1· rcmllnl~-
ração. 

Art. 1 9G. Verificando-se a snllstiluiçiio de 
r)mpregados por motivos de licença para tratar de 
saudn, eaher:i ao licenciado, súmente, a metade dos 
seus vmrcimentos fixos o ao s11hstituto a oulr".l. 
rnetatk, a porcentagem integeal c auxilio para 
aluguel tlt~ easa. 

Arl. '1H7. Nos pontos fis(~:l<~S as lit!t~nc:''" 
concedidas, até 30 dias, para tratar de ncgocio::J, 
permittcm ao respectivo vigia a faculdade de dei-
xar em seu logar pessoa de sua confian~:a, quP ~t~r .. 
virá soh sua immetliata responsabilidade o :í. <;ua 
t'llf;ta, mediante simples approvação ela Directnri•1 

; 1 
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da Fiscalização, caso em que perceberá todas !H 
vantagens, como se estivesse em pleno exerci-
cio. 

Art. 1ü8, Em casos mui cspeciacs os Vl"'Ia5 
.1 ~ .1 ' o pouerao ausentar-se uo ponto até 3 dias faltas es-

tas justificadas, sem preceder licença, ~ontinuan
do como responsaveis por tudo quanto occorrCJ 
durante sua ausencia. 

Art. 1 üü. Os vigias nomeados interinamente 
para substituir a outros cffectivos deverão titular-
s~ para entr~r em exereicio, salvo o caso do exer-
mr.w garant11lo pelos suhstitui1los, r.m que não -;e 
exiginí titulo de nomeação. 

CAPITUJ~O XX 

Das disposições penaes 

, Art.. 200. l~icam sujeitos it multa do dolJL·o, 
a~em do Imposto c das penas estaheleciths no Co-
digo Penal: ' ' 

a) os .que passarem, tentarem ou coadjuva·· 
rem a pratica de contrabando; 

h) ?S que falsificarem conhecimento~:, guias 
<le tramHto o_n outro qualquer documento, alteran-
do-lhes os dizeres, datas, numeração e imporlan-
cias. 

Art. 201.A' multa 1le ;;o*ooo a 200*000 a jlli-
zo ,do Secretario das Finanças, além da de ~oHLI·a
hnndo: 

a) ~~s. I{UC IJ.assarem ou tentarem pa:;:-;.u· g~.·
Jwros SU.Jmtos a Impostos como amostras do easa3 
•·ornmerciaes e outras; 

b) os. <I.ue, em mala de roupa, conduzirem pro-
~~.uetos SUJeitos a impostos, no intuito 1le lesarem o 
J rseo; 

e) o:..; qu? ol1~tarem, por qualqtWL' modo, que 
0:-\ fliJH'(~iOiNII'iOS frsCai~S yerifi<(IIPIII n Jl!'SO e l(l!a-

r 
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lidadc dos produclos ou quantidade do gtulo condn-
zido, para os effeitos da cobrança de impostos; 

d) os que, em proveito proprio ou de terceiros, 
tentarem illudir os empregados fiscaes com falsas 
informações ou declarações para obstar a cobran-
ça do imposto no todo ou em parte. . 

Art. 202. Os empregados da fronteira, no cx-
crcieio dos re-spcetivos cargos, estão sujeitos ás 
seguintes penalidad1~s: 

a) admocsta~~<'"io; 
h) suspensão do emprego; 
e) multa; 
cl) remoção; 
e) dem i3stio. 
Art. 20:1. A pena de 1ulmoeslação será illlpos-

ta quando a falta commettida fôr de caracter leve. 
Art. 201. A de suspcnção será imposta ao 

empregado reincidente na pena de ;ulmoe:'>tação ou, 
quando apanha1lo em falta grave, tiver de aguar~ 
dar solução final do Secretario das Finanças. 

Art. 20i3. A pena de multa, na importaneia 1b 
'10~000 a '100~000, a juizo da Seeri~tari:t da'l Fi-
nantas, será in·nr:sta ao empregado: 

a) tllll~ Hão n•eolher o~ saldos llH~nsae~ nos 
prazo . .; mareados; 

JJ) tiHC deixar tl(~ ret•,l Uer o hal.w,·ctc 110 pra-
ze e nas eondir,:ões determinadas; 

r) 111te nflo cumprir os deveres estipulados n'> 
art. GO, dPste regulamento; 

d) que deixar de contar o gado c lle conferi~' 
o peso dos lH'IHluctos, confiando na informa\~ão dos 
interessados ou eonductores; 

e) que fonwecr ús partes ou enviar á Secre-
taria eonheeirnentos lllllllliSeriptos ou emendados, 
Vi<"Í<Hios ou hol'i'ados; 

l') qw~ deixar t'lll atrazo a c~eripta da cst;u;áo 
a seu l'argo r• ti r<' i' o :IJ'(·hiro dt•sor·ganizadn: 

g) qun proposilalrtH'nle nãH at.tcmler ús pal'le~, 
eorn prourplid~io ou 11Ue a~ lralill' ~e111 a devitla lll'-
hanid<ttk; 

/ 
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h) tpw iul'riugir outras disposiçües deste l''J:-
gulameulo; 

i) <tue se ausllular da sóde do ponto, por moli-
' os alhnios ao servi\}o, sem preceder lieeuça tia au-
cloridade competente; 

j) que se utilizar de cadcmos de conhecimen-
tos, pelos quaes não eslej a respousahilizado na 
8ecretaria das Finanças. 

Art. 20G. O exactor que fôr apanhado com 
falla de algum caderno de conhecimentos ou d·~ 
guias, será multado na quantia de t>00$000. 

Art. 207. A pena de remoção será imposta 
ao que: 

a) se indispuzer nas localidades, por motivos 
a Ih cios ao serviço; 

h) se envolver nas luctas políticas locacs. 
Pamgrapho uni co. Nos casos do artigo ante-

<~edenlc, as despesas de viagem corrcr:lo por conta 
do empregado que rnolivar o acto do romoção. 

Art. 208. 8ão competentes para impor as pe-
nas estabelecidas: 

a) o Secretario das Finanças, na generali-
dade; 

h) o director da Fiscalização, as das lettras a, b e c; 
c) o director tia Heechedoria do Minas, as das 

lPttras a e b; 
tl) os fiscaes d•~ r·ewlas, as das lettras rt é b; 
n) os vigias-fiseaes, as das Iettras a ·•1 (J, tra-

lautlo-sn do ~eus auxiliares e aj utlantes. 

CAPITULO XXI 

Dos destacamentos policiaes 

Art. 209. Sempre que a segurança da ordem 
e exeeu~~ão das disposiçõc~s cleste regulamento o 
exigirem, a Direeto l'ia da Fiscalizaçiío requisitará 
ao eommanclo geral da Brigada Policial, a força 
neeessaria para as diversas estações da fronteira. 

'I 

) 

i. 
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Art. 21 O. A força ficará á disposição do eut·-
pregatlo designad? I~a requisição, n~o P?dendo ser 
rntirada ou suhsltlu1da sem sua amhencta. 

Art. :H l . Os destacamentos juntos aos ponl o;-; 
fiscacs receberão os seus vencimentos na sóde da 
cst:wão fiscal, não dependendo esse pagamento de 
orde"m espeeial e snrá effectuado á vista dos prrJts 
organizados rcgularn.lCnte pelo commandante do 
destacamento respectivo. 

Paragrapho unico. No caso de não haver fun-
dos sufficientes para attcnder a estes pagamentos 
e na impossibilidade de obter o supprimento neces-
sario o vigia lançará no rJret a declaração de não 
ter sido pago por falta de fu~dos: afim de. que o 
pagamento se faça pela estaçao fiscal rnats pro 
xima. 

A1·t. 212. Não dispondo o Estado de prcdio 
S<'ll para o aquartelamento das praças, a Secretaria 
das Finmwas fixará uma verba especial pára este . . 
fi 111 • 

Art. 21:1. As estações fiseaes, que n:lo dispu-
Z<'I'Prn 1le clPslaearnentos ús suas ordens. em easll 
tln rH~ccssitlatk. reeorrenio :ís a11etoridatles mais 
prox imas, qtH~ as dever:io attender promptament2. 

CAPITULO XXII 

Arl.. 21 1·. O Seerelario tlas Finanvas, por par .. 
1 ~~ do Estado lln Minas, poderá entrar em aeconh 
•~0111 os Estados limitrophes, no sentido de se auxi-
liarem mutuamente no serviço da arrecadação dr.~ 
impostos, podt~ntlo enn fiar-se a arrecadação de urn 
aos eui1laclos dos emprega1los de outro. 

A ri. 2·1 ~;. Os funeeimwrios da fronteira pode-
J'<io ser enea rrcga dos de outros serviços, poy .m·-
tlenr tlo SP<:rn!ario das Finanr,~as. sem Pl'P.JUIZO. 
po!'érn, do horn allllanrenlo tlos qne siio affectos ')0 
•·argo !JIW nxereerem. 

i 
i' 
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Art. 21G. As certidões, cujo fornecimento fôt• 
permillido pela Secretaria das Finanças, c cxtra-
hidas pelas estradas de ferro c pontos fiscacs, pa-
garão o scllo de 2~000 por folha de papel, de 22 li-
nhal'l, até 3 annos, c dahi ~m deantc mais tiOO réi<> 
por anuo ou fracção de armo, accrcsccndo-se o sei-
lo de -100 réis por folha, em estampilha ou verha, 
S<'gliiHlO O dcc ll. -1 • 381, de J !}00. 

Art. 217. 0::; vigias-fiscaes remcttcrão su~.iS 
eorrespoll(lcncias dirigidas á Secretaria das Finan-
~;as, por iutcrmcdio dos fiscacs de rendas das cir-
eumscripções, com excepção dos halaneetDs men-
saes, que serão dirigidos á Directoria da Fiscali-
zação. 

Art. 218. No caso de va~ra do fiscal da cir~ 
• . - !") 

!~llli}Sc~·tpçao, a eon"!'S[lOJHlencia dos pontos fiseap:; 
s1mt dtrectamente remetti1la á Directoria da Fisc:1-
liwçiio. 

Art. 219. QuaJHlo o empregado, tlesoheth-, 
eeJul~J ordens supcrion~s, se recusar :t entregar n 
arel11vo, docunH'ntos, ohjectos ~~ dinheiro do pontt1 
ao süu substituto, recorrerá Pste :í. auetori-
!lade policial. ou judieial mais lll'Oxima~ afi111 
~lo rn·r~ce1lr~r a apprehcnsão c eonseqnente cntregn, 
lllslrum~lo o sr.u re!JUCrinHmlo eom a portaria :la 
no.meac.~.ao ou d!!signarão, em original ou em pn-
hltea forma. · 

Art. 220. Ficam supprimidas as acluaes r.~
cehcdorias c extinctos os cargos de atlministnHlo-
res c escrivães. 

Art. 221. Os pagamentos de despesa nas c.:;-
taç~cs fiscaes far-se-ão ao proprio credor, que po-
~lera ser representado por procurador, dr!vr.nr.lo ~· 
Jllslrunwnlo trazr'r podr'I'I'S tspr:1~ia1·s para n·eek.>r 
(' th I' IJliÍ[ill,'iiO, 

Paragmpho 111tico. Si c;o;~>a JH'Ot~urar;ito t ivr'l' 
1lr' produzir dfeito uma srí \'PZ, sPr:l l'llYiiHia ;Í !-'r'-
!'l'elarin, .itm!atnr'llk erl!n os 1lrH'lllliPIJI.os rln !lr'Spt'-
~;:' do hal.uH·•·f•! do ttll'l: ~.i. pur•'·nt. li\ r r dP protlu-
;~tl-rJ.'. pot· llt.li:. dt• llllt.t ,,.,:, ~.r:r•Í <trr~ltiv;u\.1 1111 pr.n· 
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lo até. final e só então rcmcttida com o halancelc 
á Secretaria. 

Art. 222. A corrcspondencia official será cs-
cripla em termos elaros e precisos, redigida com o 
devido respeito, não 1levendo ser tratados em um 
s<Í offieio assumptos <liffernntcs. 

Art. 22:L Os doeumnntos e informações, que 
tiverem de S!~l' pt·esr'Jitr~s ú Seerelaria, deverão ser 
organizados em ordnm chronologica e pela analo-
gia dos assumptos, afim de facilitar o seu exame, 
não smHlo pennitti!las as informações prestadas á 
margem dos papeis. 

Art. 221. O gado negociado ou invernado no 
Estado e hem assim o apresentado ás estações de 
arrecadação, com guias de prazo já esgotado, es-
tá suj cito ao imposto. 

Art. 220. Os gcncros c gado em percurso no 
tcrritorio mineiro, com direeção á fronteira; estão 
sujeitos ao imposto de cxf>orlação, a menos que os 
respectivos eonductorcs dccm aos empregados fis-
eaes esclarecimentos positivos sobre o 1lcstino d.:l 
Iaos generos ou gado. 

Art. 22G. A Secretaria das Finanças poder,i 
designar um ou mais fiseacs de rendas para su-
perintendnr os serviços nas zonas de grande movi-
mento. 

Art. 2'27. O funeeionario nomca1lo 1iara exer-
cer o cargo de vigia fiscal ou de auxaliar de arre-
cadação, J>agará os sellos, Novos e Velhos Direi-
tos do seu titulo de nmtwa\;ão e mais o sello de 
;; "I" solH·c os veneimentos, durante o primeiro anno 
dn cxcreieio e são obrigados á assignatura do or-
g<io officiaL ua fôrma da lei. 

Art. 228. O prr~enehimento dos cargos de vi-
gias fiscaes f'ar-se-á por accesso ou pronw~~ão, de-' 
vendo ser prel'Pri1\o o exaetor da classe immediata-
mente inferior, que reunir a maior solmna ·de re-
quisitos. 

D. l\L-20 
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Art. 229. Os vigias auxiliares poderão con-
correr ao preenchimento dos cargos de vigias fis-
eaes de 3." classe, desdo que reunam os requisitos 
indispensaveis à IH'omoção. 

Art. 230. Os funceionarios fiscaes devem em-
prestar todo auxilio aos fiscaes de outros Estados, 
sempre que o solicitarem, em hem do desempenho 
dos rnspcclivos eargos. 

Art. 231. Os que concorrerem JJOr qualquer 
f ' . ' orma, para tentativa ou consummação de frau-
de contra os interesses fiscaes do Estado vizinho 
serão dcmittidos a hem do serviço publico. ' 

Art. 232. O empregado mineiro que verificar 
qualquer fraude contra o fisco do Estado vizinho 
deverA levai-a ao conhecimento do vi•~ia resp'ecti~ 
vo c do fiscal da sua circumseripção.

0 

Art. 233. O conhecimento das questões sobre 
pagamento de impostos, taxa c de todos incidentes 
que a cllas se possam lig'ar ou das mesmas dccor-
r~rcm é de exclusiva compctencia do poder execu-
tivo. 

Art. 234. São mantidas as fianças prestadas 
pelos actuacs administradores de recebedorias, sal-
vo o caso de desdobramento da estação fiscal. 

CAPITULO XXIII 

Das disposições transitarias 

Art. 235. Os actuaes empregados da frontei-
ra serão aproveitados a juizo do Secretario das 
Finanças, cxpedindo-Iltcs a Secretaria novos titu-
los, sem exigencia do imposto ou de apostilla, des-
de que não se verifique augmento de vencimea-
tos. 

Art. 236. Deverão elles continuar no exerci-
cio dos respectivos cargos até serem feitas as mo· 
di fie ações ora decretadas.' . 
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Art. 237. O presente regulamento entrà'râ em 
vigor no quadragcsimo dia após a sua. publicação 
no orgão official dos poderes: do' ·Estado. 

Art. 238. Ilevogam-se as disposições em con-
trario. ,; ' · 

Secretaria das Finanças, 16 de junho de 191õ. 
-1'heodomiro Carneiro Santiago. 

fABELLA DOS PllODUCTOS MINEinOS, SUJEI-
TOS AO IMPOSTO DE EXPOilTAÇÃO 

TADELLA A 

Dos generos de producç~o 

Algodão com ou serw caroço. 
Alhos. 
Amendoim com ou sem casca. 
Arroz com ou sem casca. 
Bagas de mamona. 
Batatas, carás ·etc.' 
Baunilha. 
Borracha. 
Cacau em bagas 'ou beneficiado, 
Café. ·· '· 
Canna de assucar. 
Cascas diversasi · .l 
Castanhas. 
Carvão vegetal. 
Cebolas. 
Cera virgem. 
Cinza vegetal. 
Crina vegetal. 
Feijão e f a v as. 
Fructas frescas ou passadas. 
Fumo em folha ou em rama..· 
Hortaliças. 
Lenha. 
Madeiras e dor~nentes. 

·I' 

; ·' 

'•'l 
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)[angarito, inhame c outros tubcrculos, 
. · 1\lcl de abelhas. 

Pai na de seda. 
Paina 'do .brejo. 
Plantas vivas. 
Poaia. , , 
llesinas. :, : 
Sementes de algodão c outros vcgctaes• 

TABELLA B 

Dos aeneros rnanu{acturados • 
Aguardente c alcool. 
Aguas gasosas artificiacs. 
Algodão em fios. 
Arte factos de aço. 
Artefactos de ferro. 
Artefactos de ferro fundido, 
Arlcfaelos de chumbo. 
Artefactos de couro. 
Assucar grosso e refinado •: 
Azeite de amendoim. 
Idem, de lndayassu'. 
Idem, de {~aroço de algodãe( 
Idem, de palma ou côco. 
Idem, de eopahyha. 
Idem, de gergelim. 
Idem, de mamona. 
lllem, de ricino. 
llorracha em tubos, 
llebidas espirituosa. 
lliscoutos. 
Bruacas de couro. . . 
Café torrado. 
Cerveja. 
Cylindros llc ferro. 
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Cigarros. 
Colla vegetal. 
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Chapéos de palha. ~ 
Chapas de ferro para fogao . 
Canôas . 
Doces. 
Enxadas. 
Esteiras. 
Estopas. 
I•'arinha de mandioca. 
Farinha de milho e outras. 
Fuh:í. de arroz. 
Fuh:í de milho grosso. 
Fuhá de milho fino. 
Fumo beneficiado . 
Fumo picado. 
Fumo desfiado. 
Fumo em rolo. 
Massas alimcntieias. 
l\Icl de c anua. 
:Mel de fumo. 
.Moveis novos e usados 

·' 

:Manilhas de barro. . 
P·alhas de milho, preparadas para ê1garros. 
Peneiras finas e grossas. 
Polvilho, tapioca, etc. 
Polvora. 
!todas para maehinas ou r.arros. 1 

Sahão grosso e fino. 
S:u~cos novos. 
Sola em ohm. 
Sellins eommuw~ {) ;o,Uperiorcs. 
tadrilh;Js de CC~":tmica. 
'J':llll:lllCúS. 
Tubos de ferro funclido c hatido. 
Talhas, moringues, otc. 
Tecidos de lã. 
Idem, de algodão. 
Idem, de juta. 
Itlmu, dn linho. 

,, .. 
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Vassouras. 
V elas de cêra. 
Idem, de sebo. 
Idem, de stearina 
Vinagre. 
Telhas communs. 
Telhas francczas. 
Tijollos. 

TADELLA C 

Dos gene1jos de criação e . productos corr(>lu)o"C 

Gado cabrum e lanigero ~ 
Idem, cavallar. 
Idem, muar . 
Idem, vaccum. 
Idem, suino. 
Aves domesticas. 
Banha. 
Carne de porco. 
Jdcm, ~lo vaeca. 
Chifres. 
Colla animal. 
Couros se ecos. 
Couros salgadoil. 
Leite. 
Manteiga. 
J,inguiças. 
Ossos. 
Ovos. 
Pellcs curtidas. 

l,'f 

Idem, não· curtidas. · · · · 
Pennas de aves diversas.·· 
Queijos e requeijões. 
Sebo, graxa etc. . 
Sola. 
1l'oucillho, 

! ,: • 

,, 

'' 

~ I : ' 

'•,[ .... •' .' 
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TADELLA D 

Dos generos da industria extractiva mineral 

Pedras preciosas: aguas marinhas, ameLhi8t::::1 
turmalinas e outras espccies. 

Diamantes brutos. 
.Idem, lapidados. 
Ouro em pó ou em obra ou em barra. 
Areias monaziticas. 
ldmn, de quartzo. 
Idem, de moldar. 
Amiantho. 
Aço. 
Chrystal. 
Ferro. 
Kaolim c talco. 
Mica. 
Mincrios diversos. 
Ocres. 
Prata. 
Pedras dn n10l1lar. 
Cohre. 
:Manganez. 

T.UmLLA DOH f:EN!llllO:-\ Q!JJ<; THWT·~:\l Rl,~lt Dl~Ht'A. 
CHADOS A l'l,~HO HlW'.l'O 

L\UrA N. 1 

Genel'os 
f- Aguas mineraes, naturaes ... . 
2- Areias monazitieas, pretas ... . 
:-1- l1lem, idem, amarellas ....... . 
4- Areias quartzo ............. . 
U- Idem de moldar ............. . 
6- Aguardente ............•.... 
7- Idem, 1lcstilada (aleool) .... : . . 
8..:.-" Ave~ drnnesticns ; , ; , , • , , , • , • 

Ta.r:as 
1$000 
4 olo . I 

.t olo 
4 olo 
, .~ ojo 
4 010 
;~. 010 

~· ojd 

/ 
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Genei'Os 

H . - Bnhielas espirituosas, excepto o 
vinho de uva fabricado no 
Estado ................. . 

·J 0-- Carne de vacca, fresca, seeca 
ou salgada .............. . 

H---- lde'rn, do poreo, ide~m, ielmn .. . 
·12---- Cnrveja ................... . 
·1:1--- Chifres ................... . 
H--· Cigarros .................. , 
H i--- Couros: 
a) seecos ...................... . 
h) salgados .................... . 
Hi-- Diamantes em bruto ....... . 
·17-- Diamantes lapi<lados ....... . 
'18- Favas .................... . 
·l !l-- Feijão .................... . 
20--- Gado- cahrurn c lanigero ... . 
21- Cavallar: 
a) Em qualquer numero ........ . 
h) F:gua ...................... . 
e) Poldro ..................... . 
22- i\Iuar: 
Em qualquer numero ............ . 
2:1- Vaecum: 
a) Na gt'neralhla<ln das rr.cnlwdorias 
h) Nas receheclorias do norte 
c·) BPZPI'r·os ele~ nwnos ele~ um anno, 

Cjll~'l' ae~ompa11lH'lll <Ís miins 
~~~~ lliio, em todos os ponlos 
11scaes .................. . 

21-- Suíno: 
a) gordo ou magm ............ . 
h) J 't~ ,ci ao ..................... , 
213- Lenha .................... . 
2fi- i\Tadeiras ele eonstrne(fão, em to-

ras, pranehões, nte , .•... , 

3 112 oj1 

•> ·JI'> o'o " ~ I 
$ i>O 
fixa 
fixa 

20 °!0 

20 "i· 
50 OIJ 
1 o,o 

:3 o!• 
,:' 3 010 

4 oio 

(j '·i·' 
6 t G o o 

I 

10 oi~ 

10 o lo 
I 

í 

j 
1 • l 

't 
I .. • 

, I '. 
'i 

;. 
·- /. o""' 
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27- Dita de eonstrncção, em dor-
mentes: 

a) Bitola larga . ~ . ~ . ~ .. ~:: ..... . 
h) Idem, estreita ............... . 
28- 1\Tilho .................... . 
29- Ouro em J)cí, em han;a ou em 

ohra ................... . 
::~0- Prata, idem, idem ........... . 
:H- Peelras preciosas: 
a) Turmalinas ................ . 
h) Aguas marinhas ............ . 
e) Amethystas ................. . 
<l) Não especificadas ........... . 
:12- Hapadnras ................ . 
::lil- Sebo, graxa ou lubrificante .. 
:-11-- Sola ...................... . 
:-m- Tecidos de algodão, linho, lã, 

Ine~os de juta .......... . 

10 cijc 

10 "!'' 3 00 

3 112 ojo 
2 1j2 010 

4 o:o 
4 o o 

4 o o 

4 o o 

2 010 
4 010 
3 010 

'l'Ani<JLTu\ DOS GNNE.UOS QUE DFJVI•IM sm~ DBS-
p AQRADOS A PESO LIQUIDO 

:16- Aço em barra, chapa ou verga. 
:17- Aguas rnedieinaes c belJidas ga-

zosas artifiaes .......... . 
::lR- Algodão em rama, com caroço 
::l~l-- Idem, sem caroço .......... . 
-10- Idem, mn fios ............. . 
-1·1- Alhos ..................... . 
-1-2- Amnncloim, com easea ....... . 
.-f.:J--- Idnm, el(~seascaclo ........... . 
41-- Amiantho ................. . 
Mi--- Arroz lleneficiaclo ou pilado .. 
4-6- Idem, Pm casca ............ . 
-1-7- Artefaetos de a~~o e outros me-

taes de especies não men-
cionadas . ~ ............. . 

-1R- Iclmn, do JeiTO: torradeiras, fri-
gideiras, ca(~arola, etc .. , .. · 

4 oJo 

4 010 
4 ojo 
;f, oio 
4 o o 

2 oo 
:·l o '} 

:1 010 
;f, 010 
!~ 0\0 
!~ 0\0 

/ 
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Generos 
49- Idem, idem, idem, fundido ou 

gusa .................. . 
50- Idem, de zinco, zincados, es· 

tanhados, etc. . ......... . 
lH- Idem, de chumbo de especie 

não especificadas . . . . . . . . 
52- Idem, de folha de Flandres : 

handeijas etc ........... .. 
53- Ide.m, de couro, como calçados 

arreios para carros e ou· 
tros objcetos, idem, excepto 
tamancos .............. . 

ü4- Arreios para carroças : ..•.... 
üü- Assucar grosso: 
a) branco ..................... . 
h) mascavo, masca vinho ........ . 
56- Idem, refinallo .......•...... 

. tlzeile ou oleos vegetaes 
m- de amendoim .............. . 
i)8- tle indayassu' ..•... , •..•.•.. 
i19- de caroços de algodão ...•..• , 
60- de palmas, ou côco ......... . 
61- de copahyba. ............... . 
62- de gcrgclirn ...........•....• 
63-- de mamona, impuro ........ . 
6!1.- de expresso tlc ( ricino) ..... . 
6tl- Bagas de mamona ......•.... 
66- Banha derretida .........•... 
67-- Batatas, carás, etc. . ........ . 
68- Baunilha, preparada ..•...... 
69- Biscoutos, roseas, etc. . ..... . 
70- Borracha, em hruto •......... 
71- Dita, em tubos c outros artigos 
72- Bruaeas ou saccos de couro .. 
73- Cacau, beneficiado ..•....... 
tM.=:. Idem, em oogae i i j I l l I I i I I i I 

.. Taxa: 

1 010 

1 ojo 

4 010 

1 010 

4 e\o 4 .. o 

2 •• 
2 os 

2 • o 

~ :!: 
2olo 
') o!o 
.... ' 2 OIQ 
2 OI<> 
'> o!o 2+ 
4 aja 

~ :/: 
4 010 
4 o o 

8 010 
4 o o 

4 o o 
2 oo 
2 o o 

-~ . 

·L 
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7ü- Café: 
a) Em grão, pilado, em côco ou 

casquinl1a .............. . 
b) Torrado ou moi do ..••.••••••• 
7~ Cal, em pedra ou em pó •..•.• 
77-- Canna de assucar ..........• 
78- Cascas, cipós, resinas e plantas 

mcdicinaes em geral ..•..• 
79- Cascas de madeira para uso 

de cortumes e tinturaria .. 
80- Chapas do ferro para fogão .. 
81- Castanhas de quaesquer espe-

cies- pinhão, sapucaia, etc. 
82- Canôas ................... . 
83- Carvão vegetal ............. . 
8-i- Colla vegetal ............... . 
8ü-- Dita animal .....•••....••... 
86- Cebolas ................... . 
87~ Cêra virgem ............... . 
88- Chapéos do palha .......... .. 
89- Cinza vegetal .............. . 
HO- Cobre, em barra ou em chapa 
91- Dito velho, em obra e suas ligas 
92-- . Crême de leite ..... · ........• 
93- Crina animal .............. . 
94- Dita, em obra .......•..•... 
9n- Idem, vegetal· .............. . 
96- Crystal de i·ocha: branco, roseo 

· ou preto, em blocos .....• 
97- Crystal de qualquer côr, ca· 

ll1aus . , . , .... , , ..... , ... 
98-· Cylindros de ferro ........•• 
!l9- Doces ..................... . 
·I OO~Enxadas, ferraduras, fouces 

machados e obras sem 
ll1antes .... '· ........ , ... . 

101- Esteiras de tabua, junco e se-
melhantes ............•.. 

1. 02- .:~ Estopa~ 1 ~ , 1 , 1 i i , 1 1 , i • 1 i 1 1 ; 

8 112 °1° 
4 OIQ 
4 010 

4 o!o 
I 

4 "I" 4 00 

4 o o 
4 o o 
4 o o 
2 oo 
2 o o 

4 ojo 
4 o!o 
4 010 
4 010 

11 olo 
4 o o 
4 00 

4 o o 

4 010 

4 ojo 
4 olo 
2 o!o 

I 
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Generos 
Farinha de mandioca . , .... . 
Idem, de milho e outras .... . 
Ferro fundido ou gusa, em 

barra ou linguote ....... . 
10H- Dito batido, em barra, ver-

ga, etc ................. . 
107- Idem, em trilhos, peças de fer- · 

ro para instrumentos e ma-
chinismos aa-ricolas inclu-. , . ~ ' 
SIVC- CIXOS, polias, man• 
caes, etc. . ............. . 

108- Dito em obra ou peças de or-
namentação ... ~ ........ . 

-109- Fructas frescas ou passadas 
110- Fuhá de arroz . 
11'1- Fuhá de milho, ri~~.:::;.::::· 
11~ I,dcm, idem, grosso ........ . 
Hü-;- huno em folha ou em rama . 
'1 '1 -1- Idem, beneficiado em pacotes 

ou em caixinh~s 
Hü-;- Idem picado . . .... · . · · 
116- Idem' desfiado · · · · · · · · · · · ·, • 
H7- Idem' em rolo '·' · · · · ·' · · ·' 
118- Hort~li as .. · · · .. · " " .. 
'119-:- Kaolim ç e t~l~~ · · · · · · · ' · ' ' ·. · · 
120- Leite "· · · .. " .... 
·12'1- Laclrill:o·~; ·d·e· ·e:\:.;1;.~;:.:1• ·' ·' ·' 
-1 ')') L' . ,, ...... . 
--- mguwas, salanws el(' 

12:·l- .Mareella para' ah;;c:fad.'t~ · · · ' J'>h M' . . ,., .... 
, ~~~- !ca, em hmto (malaeaehnl:t) 
L.J~-- D1ta preparada ou mn ohra 
·126- Manganez ...... .- ' · · 
'127-- Minnrio tlr> ferro · · '/ · · · · · · 
12R-,- i'lliJ~~'.'·ios clivnrso< ·r;,-ir'; ·;~~I;~~ 

eJI wa!los ............... . 
·12!l- Manteiga ................. . 
-1:10- Massas alimenticias ........ 

fixa 

\ olo 
I 

4 ojo 
1 •jo 
4 010 
4 o o 

4 010 
8 112 o o 

fixa 
fixa 
fixa 

8112 °j 0 

4 00 
4 o~ 
2 00 
') o!<> 

i; olo 
..f. o I o 

-i· "I, 
4 •>lo 
/~ oj~ 
fixa 

q, oi~ 

' 4 ojo 
4 Oi() 

r 
-~--

I 
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r 
f 
I 
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1:-H- Mangaritos, inhames e outros 
tubcrculos ............. . 

1i32- Mel de abelhas ............ . 
13:-l- Mel de canna ou melaço ... . 
1:-H- Mel de fumo, liquido ou em 

1nassa ................. . 
1iHJ- Moveis de madeira, novos .. . 
-!iH)- Idem, idem, usados ....... . 
·1:-n- Manilhas ou canos de barro .. 
·I:-38~ Ocres coloridos 1 ou de diver-

sos matizes ............. . 
J:-~~9- Ossos ........ · ... · ......... . 
'14·0- Ovos ............. · ........ . 
·14'1- Paina de seda ............. . 
142- Paina do brejo c semelhalitcs 
·14:3- Palhas de milho preparadas, 

para cigarros ........... . 
14-1- Pedras de amolar ou de afiar 
1.-iü- ,Pelles curtidas, de cabras c 

de outros anirnacs domcsti-
cos ................. · ... . 

146-- Idem, dos mesmos animaes 
sem serem curtidas ...... . 

'147- Idem, curtidas dé' lontra, on~~a 
e de outros animacs silves-
tres ................... . 

Idem, dos mesmos animaes 
sem serem curtidas ...... . 

Peneiras finas ............ . 
WO- Idem, grossas ............. . 
·UH- Plantas vivas ............. . 
Hi2- Poaia (ipeeacuanha) ...... . 
Hia- Polvilho, tapioca c feculas se-

melhantes .............. . 
-lri1-- Polvora .................. . 
H>ü- Plumas de garça ........... . 
1UG- Pennas de aves diversas ... . 
H>7- Hesinas .................. . 
·WS- Bodas pal'a machinas ou carros 

3 010 
4 o o 
4 CIO 

9 OI~ 
4 010 
2 0\0 

2 010 
2 ,,.; 

4 010 
1 .,. 
4 "lo 
4 Olü 

4 010 
4 010 
4 "lo 
2 010 
4 ojo 

4 f)l') 
4 010 
1· o ' 

4 elo 
2 ojo 
4 010 

i' i 



!' 
f' 
t 
i• 
j 

~ 
I• 
I' 

:··· 

r 
i 

f 

-320-

Generos 

1oü- Queijos c requeijões ...•.... 
160- Sabão eommum ........... . 
161- Ditos finos ............... . 
162- Saecos novos, de alnodão 

• b ' JUta, etc. ,. ............. . 
163- Silhõcs, scllins ou scllas com-

muns ....... . 
16~- Idem, idem, (supe~i~;~s) · ·. ·. ·. ·. 
16v- Sementes de algodão e outros 

vegetaes .... 
166- Sola, em olwas .' · · · · · · · · · · · 
167- Tamancos ..... · · · · · · · · · · · · 
168- Talhas, moringue~ ·e· ~~1i;~s· ~~: 

tefacto~ de barro 
169- Tecidos de J'uta · · · · · · · · · 
170- Telhas á francez~ · · · · · · · · ... · 
171- Idem, idem, zincad~~· · '0;;, • d~ 

amiantho 
172- Idem, commu'r;s' ... ' ........ . 
173 T ............ . 
· ·- ijolos ......... . 
17 4- Toucinho . . . . . . · · · · · · · · · · 
17o- Tubos de f erro };~Úd~ .. ~~ · d~ · 

aço ........... . 
176- Idem, idmn fundid~ ... · · · · · 
177- Vassouras d~ materias ~~~~ta·e~ 
178- V elas de cêra b 

179- Idem, idem, de.~~]~~· · · · · · · · · 
180- Velas de stcarina · · · · · · · · 
181- Vinarrr · · · · · · '· · ·' o e ...........•...•... 

Taxa$ 
3 11~ .,. 

4 o. 4+ 
2 .,,., 

I 

·l OIC) .t o C) 

2 010 
2 o o 

~ •I• 
3 11! o!• 

·I •!• 
1 .,. 
4 o o 

~ :!': 
4 o. 
4 o!o 

I 

, ~:cre,taria. das FinanÇas do Estado úe Minas 
Gctacs, H> de JUnho <lt' ·ln·t~· 0 . 1 . 
Ir , . , u •J. -- secretariO t as 

manças, 7 heoâonuro Carneiro Santiago. 
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DECRETO N. -4-.4-01- DE 22 llE JUNI!O IJE I!IW 

Transfere para a Vil\a Operaria, do districto d<L <~idade de Itajubá, 
a escola mixta d:t Colonia de Hajubt't 

O Presidente do Estado de ~linas Geraes, de conformida-
de COm O ll • .t, do art. 3.0 , do rerulatnenlO <tUC baixOU com 
o dec. n. 8.191, de 9 de junho ne 1\lll, resolve transferir 
para a Villa Operaria do (Hstricto da cidade de ltajubá, a 
escola mixta da Colonia de ltajubá. 

Palacio da P1·esidencia do Estado de Minas Geraes, em 
Bello Horizonte, 22 dejunho de i!ll!í. 

l>ELFni MonEnu DA Cosn. R.mEmo. 

.:lmel'ico Ferreira Lopes. 

DECHETO N. 4. 40::! - DE 30 m: JUNHo nE Hllti 

Itcconhcce o sr. dr. Joseph 'l'hon como ge1·cn1e do consulad~ 
da Austria-IIungria, nesta Capital 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista o 
aviso n. i, de 2~ do corrente, do lii inisterio das Helações Exte-
riores, resolveu reconheecr o sr. dr •. Joscph Thon como geren-
te do consulado da Austria-!Iungria, nesta Capital. 

Palaeiú ua Prcsidcncia do Estado de Minas Geracs, em 
Helio Horizonte, 30 de junho de Hllti. 

DEU'm l\IonEmA DA CosTA Hammo. 

Americo Ferl'eira Lopes. 

/ 
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DECHE'l'O N. 4.403- DE 30 DE JU~IIU 1>1: l!llli 

Reconhr:ec o sr. Bfllli de i'ardes no caracter de gcr<~nte do Yicc-
consnlado italiano, em Tniz de Ft'>ra 

. O Presidente do Estado de :\lino.s Geraes, tendo em vista o 
avtso n. 2, de :!2 do eorrente, do ~linisterio das Hnla•·ôes Exte-
riores, resolveu reconlweer o sr. Belli de Sar<les no <:á meter de 
gerente do vice-consulado italiano em Juiz de Fóra:, · neste Es-
~~. . 

Palacio da Prcsidencia do Estado de ~lin~s (;et·aes, em 
Bcllo Horizonte, 30 de junho de 1 ~lU. 

DEu·m ~lonEIIL\ ll.\ CosT.\ HtnEmu. 

DECHETO N. 4.404 -- llE 30 JlE Jl'NIIO llE 1\ll!i 

l~cconhc~~' int.crinamcnl•~~ o ~r. Agostino l'ar<lini no earadcr do 
a"'cntc con~ula.r ttahano n~t ddadc de llarhacr~na 

• . O Pr,esidente do Estado de :llinas Get·aes, tcJHio cn; vista o 
a,v.tso .n .• l, de 22 do cone11te mez, do ~linistel'io das Helaçôes 
~.xte~10,res, resolve reconhecer, interinamente, o sr .. \~ostini 

ar<ltm no carader de agente consular italiano na cidade de 
Barbacena, neste Estado. 

Palado da l'residencia elo Esta<lo <!e jlinas c;crac:;, em 
Bcllo Iloriwnte, 30 de jnnho de I!JUi. 

l>EI.IHI :llol\lo:IH.\ llA Co~T.\ 1\lllE!\\0, 

! 
~ 
I; 
r' 

'I 
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DECHETO N. 4.4():j - llE li llE J!;I.IIO DE 1!llti 

Transfo:c pat·a o gt·upo escolar da cidade do l'arú o· Jogar de 
adjuncto crcado pelo dec. n. 1.181 A, de ·I de maio dc.l\JH 

O Presidente do Estado deJI inas Gerp.es, de eonformidadc 
com o art. 1i7 da Constiluie<"io do JMado, resolve transferir para· 
o grupo escolar do l'arú o" Jogar de adjnnclo crendo no grupo 
escolar de Diamantina pelo dcc. n. -1 .• üH A, de .!_. de maio de 
1\Jli. . 

Palaeio da Pt•csitlenciu do Estado de ~linas Gcraes, em 
Helio Horizonte, G de julho de Hllli. 

DEU'm ~foi\Ellt.\ llA Co~·J'A HIBEII\0 • 

..dmel'ico Fe1•reira Lopes. 

DECRETO N •. UOG- nr.l3 HE Jt:IIÜ> nri HJ!ti. 

'l'ran~fet·e par:t o Jogar dPnomina<lo Claro, díst!'icto de Gu:Ú•da· 
1\Iúr, do município do Paracatú, a escola mixta de llurity,' 
desse mesmo município. 

. O Presidente do Estado de ~Iinus Gerues, do conformidade 
com o n. -1, do art. :l. 0 do regulamento, que baixou com dec. 
n. 3.191, de!) de julho de 1911, resolve transferir para o Jogar 
denominado Claro, districtrJ de Guardr-Mór, do munieipio 
de Paracalú u cccola mixta de llurity, desse mesmo municipio. 

Palaeio da Presitluncia do Estado de :lliüa~ ·Gerucs, em 
Bello Horizonte, 13 de julho de 1!Hti. 

D. !II.-21 

DELFm MonmnA· D.\ CosTA RmEmo. 

Americo Fcrl'eira Lopes. 

/ 
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I>E~;HETO N. 1..'.07 --- 1>1: .. m: JU.IIO llJ: I!IW 

Conve1·tc cdm Illnix.t~ a e~cola Jli!-~'<.1 0 "'Xn feminino Ul! s. Seba,;llào 
o aueado, mumctpiO de llio Preto 

n Prc~idc1ntc do Estado de Jlinas (;eracs <i<' eonformida!le 
com o n. ·• < o art 'l " <lo rc"nl· 1 '1 / 1 3 191 1: q 1 :' · .,.., amen n, qne Jmxon com o dce. 
;· J 

1
• 'a< e · ( ~ .Jlfmlu~ <le '1\JH, resolve eom·criPr em llll.'"l't ·1 escoa p ra o sexo emm' · 1 s · ·' ' ' niéj}>io ll~ Hio .Prelo. . m~ < \) .. Sehasli:lo do Barreado, mu. 
Palacio ·da p 'tl · 1 · · · ·,. · Bello llor!'zo!llc, resl c~ICia to. Esta<lo de ~li nas GPracs em .. · de JUlho de 19W. ' 

DELFnl l\lom:llt.\ DA CosTA IIIIIEIHO. 
· .imcrico Peri'I?ÍI'a LopfS, 

. DECHETO N. 't.·íWl - m: •. llE JT:m.o llE 1 il I !j 
'l'ransferc para 0 lo" d, . . . municipio de Pa!!;ia;. ~nou_unado . lltl"mào do llomtlm, do 

mo municipio, .} a, '1 escola nnxta de Capinu·y, d<J mcs-

O Presidente do Fstado .1 , J!' , com 
0 

n A d . , •· l,lL • mas GCI·acs, <lc conformidade 
11• J.Hl! · d~ 9° d~\{~Jo do rc7ulamcnto; que· haixo\.t com o doe. 
dcnomir{ado «Hih~ira 10 

1de 1J·lll1! resolve transferir para o Jogar 
a· escola mixta de (' o.t 0 odmtrn», do município de l'ahnyra 
· 

1
, 

1 
• • .ap!vary, o mesmo município. .' ' 

a ae10 da p ·'d · Bello Horizonte rcsdl c_ncl·lla <dlo Estado de . ~tinas Gcrae~, em 
' • . c Jll lO c 1!!15. 

DEU'IM l\lmtEIIIA DA CosTA Hummo. 
A me rico l 1'erreim Lopes. 

DECI\1•~'1'0 N. 1 · .100 -- rm H DE JUIJLO m: l!llli 
Indulto. os Hold·HIO:i Gi'C" >t' \ . . . . u.' "' lO J lllOilltJ 'l'OIXclra o Antonio Rosa 

.ts penas a <JIIc csl<\o sn jeitos . 
O Presidente d > F ·t· 1 1 , · . , huiç·1o !Jllü li f( .s at 0 l c .•llllas l••.'I';ws, usando da ali ri-
' lt) COII 01'(' () >: , o I l .. I siJ!ve mn h ' "·I·. • to ar· • ai la Conslilui(;nu re· 

Grc"~rfo \nto:lu.cm~~~m .a data de !tojo, iwlllllal' os sold~doti 
tão ~ujcit~s·I< 110 .lcix.CII.a c Antonio J:osa das penas a que e:>-

. >or crmle < e descrç<io. 
Palacio da p .. ,· 1 ·. 1 llcll I! . 1 CSH enew ! o Estado de Minas Gcraes, <'lll 

0 orizontc, 14 de julho de l!ll!i. 

DEl. FIM MoHEllt.\ HA CosTA ltlliEIHO. 

• liiU:I'it.:tJ Fai'CÍI'O Lopes. 
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DECHETO N. LHO - DE H DE JUIILO DE i\llti 

«Pcrdôa aos reus José Camillo c :\lelchiatlcs Candido· do ~spil'ito 
Santo o resto das penas que estilo cumprindo" 

O Presidente do Estado tlc Minas GeracA, usando do facul-
dade que lhe é outorgada pelo § 4. 0 do art. 57 da Constituiç;1o, 
resolve, em homenagem ú data de hoje, perdoar aos reus José 
Carnillo e Mclchiades Cantlido do Espírito Santo o resto das pe-
nas. em cujo cumprimento se acham, em virtude das dccisôes 
do Jnry das comareas de Dores do Indayá, de 3 de março de 
lüta, c Viçosa, de 7 de novembro de 1898. 

Pala cio da Presidcncia do I Mudo de Minas Geraes, em 
Bcllo Horizonte, 14 de julho <lo 191!i . 

DELFDI MonEII\.\ DA Co~TA HmEII\O. 

.lnwrico Ferreil•a Lopes. 

DECIU.<:TO N •. l,,!,ll - DE 1!\ DE JULHO DE l!llli 

Distribue crcditos para as despesas da Secretaria das I<'inunr,as, 
no semestre de julho a dezembro de l!Jl5 

O Presidr.ntc <lo Estado de Minas (;et·acs, ele conformidade 
com o uisposto no art. 1:19 do regulamento que haixou com o 
dec. 11. 3.l:5ti, de 21 de novembro de 1912, resolve approvar 
o quadro qne a este aconbanha, da dislrihuição de creditas 
para as despesas da Secretaria das Finanças, no semestre de 
.tulho a dezembro do eorrenle anno e detcl·mina que pela h!-
ferida Sec1·etaria, sejam cffccluados, em Lermos, os respecti-
vos pagamentos. 

Palacio da Presideneia do Estado de Minas Gcrans, em 
Bello Horizonte, 16 de julho de 1915. 

DEU'I~l MonEIIlA llA COSTA nnn:mo. 

Ame rico Fcrl'eim Lopes • 

c 
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Qnada•o da disll'ibnit,•ão de <'J.'editos pnra as dCSJl.esns dut•antc o 2°. semcsh·c de 
I 9 f G coJii ós scrdços que c.u•rcin pcln Secretaria das I<'innnças 

NumrrJs Natureza da despesa 

Secretaria d:1s Finanç~s: 
n) Pes5oal. ••.•...•.... ~- •..••. 
b) E:-.:pedient~ (recolhimento de 

saldo) •.•......•.......••.• 
c) Pas~agens em estradas de 

ferro e telegramma~ ..... .. 
ll Rece!Jedo.!"ia de Minas : 

a) Pessoal. •......•............ 
b) E:-..pediente, aluguel do prc-

dio c gra tilicaçüo a s col-
la!Joradores - 1: soosooo •• 

Ill Servires da divida fundada : 
à) Juros da divida interna ••..• 
b) Juros d:t divida externa ..• 
c) Despesas acce:>sorias do ser-

viço ...•••....•........•..• 
d) Di!fcrença do cambio ...... . 

IY Porcentagrm a collectores e es-
cr·ivães .................. . 

V Directoria da Fiscalizaç:1o de Ren-
das: 

a) Pes:-oal. ................... . 
b) Expediente ................ .. 

Para o semestre 

182: S:i5$000 

40:500SOOO 

2o:ooosooo 

99:120$000 

2o:ooosooo 

L3.ft :030$000 
2.29:>:ooosooo 

t2:5oosoeo 
20:000$000 

.i tiO: OOüSOOO 

i2:í:3f.OSOOO 
1:500:)000 

Jà distribuido De orcamento. 
(dec., -í-.2~9 de Lei 6i6;- de 8 de 
HJt5.) outub1·o de HJa. 

182:8ti:iSOOO 

40:5008000 

:!o:ooosooo 

00:120$000 

2o:ooosooo 

1. 3! I: o:WSOOO 
~.::w:;:ooo8ooo 

J ~: 500SGDO 
:!0:0008000 

450:ooosooo 

125: 3 r.ogooo 
t:1Soosooo 

3G1i:í10$000 

S!:eoosooo 

40:000$000 

I~S:2.WSOOO 

40:0008GOO 

~.G82:0v••SOOO 
4. 590: 00(•~000 

2:;:ooosooo 
40:000~000 

üco:ooogooo 

2~0:í20$000 
3:000$000 

~w 

"" 

"·~------------~------~----------~-----------------... -~ -
____ _____.:. __ ~· <./: . •, 

...... :_,~ 

Vi Pessoal de Recebedorias e Pontos 
Fiscaes ................... :wo: ooosooo 200: c oosooo '..Oo:ooogooo 

VII Aluguel de Cllsas para Hecebedo-
rias e Pontos Fiscacs .•..•.• 25:000$000 2:;:ooosooo ;;o: ooogooo 

Vlll Porcentagem a estradas de ferro .. :200:000$000 20li:OOO~OOO 40o:ooosooo 
IX Juros de cmprestimos de orphão:;:, 

de depositas da Caixa Eco-
nomica e de fianças .....•• 125:000$000 !25:000$000 250:000$000 

X Juros e descontos ................. 50:000))000 50:ooosooo 100:000~000 
:.\[ Custeio de automovel ............. 3:000):;000 3:000$000 (i:OJOSOOO 

Xll llluminação das Secretarias ....... i:500~000 :t:~oosooo 3:000SOGO 
XII! Imprensa Official : 

a) Pessoal titulado e expediente 3o:ooosooo 3o:ooosooo (·0: OOOSO{IO 
b) (.!nota destinada ao paga-

n.ento de encommendas da w 
Secretaria das Fman~as ... 50:onosooo :;o: ooosooo f00:000$000 w 

-t 

XIV Restititnições c rcposi<~ões ...•.... [0:000$000 !i O: 000~000 i ( l(): ()( 10$000 
XV Aposentados c reformados •...•... 3üo:ooosooo 3G0:000~00tl í:?.O:OOúSOOO 

X \'I Exercícios lindos da Secretaria das 
Finança~ ................... 2o:ooosooo 20:000$(;00 ~o:ooosooo 

X\'ll Custas em causas da Fazenda .... 25:0oosooo ::!;'.: ooosooo 50:0008000 
XVIll Eventuacs ........... , ............ ·• í:5liOSOOO ;::;oosooo I5:ooosooo 

------- ---·---- --------
5.'i5±:86:iSOOO 5. í5í:865SOOO il.509:í30SOOO 

:;a. Srcção da f=ccrclaJia das Finança~. 15 de julho de 191:;.-- C(l/Talho Brandüo, to. eEcripturario. 
-\"isto -F. Bheriuy, chefe de sccção.-Vistc-Joâo LM 1• 

~\ 
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DECHBTO N. {,.i.t2 - llE 20 lll\ JUWo llE i!ltli 

Converte em escola para o ~oxo feminino a mixta do Nossa Senhora 
<los Prazerns do :llilho V<:r<le, mnnieipio <lo Serro . 

O Presidente do Estado de illinas Geraes, de conformidade 
com o n. 4, do art. 3.o do reg-ulamento que baixou com o dec, 
n. 3,1!)1, de n de junho de 1911, resolve eom·ei·ter em escola 
para o sexo fomimno a mixla de Nossa Senhora 1l lS PrazerPs 
do Milho Verde, do mnuieipio <lo Serro. 

Palacio da Presidoneia 1lo E~tado de ~Iinus Gcracs, em 
!I e !lo Horizonte, 20 de jnllio de 1 !ll!i. 

lh:LFBI ~lonr.mA nA CosT.\ Hnmmo. 

Ante1·ico Pai'I'ÍI'll J.oJII'S. 

DECilETO N. 4.11:1 - nr. 20 m:.JUJ.llo llE t!lHi 

Reconhf'ce como consnl geral interino da Gr:l·lll'<~t:mha, o sr. 
Praneis l<:dward Drummond-ll:ty 

. O Prcsülente do Esla1lo ·de ~finas c;oraes tendo em vista o 
a _viso n. !i, 1le !ti do eorreute, do ~linistro: d~s· Helacôes Extc-
r;orcs,_ resolve reconheeei' a jurisdicl~<iá, neste Esta1Ío,· do sr. I: r~nev1 Edward Drnmmoll(l-lluy, co mÓ eousul geral interino d.t 
(,ra-Bretanhu, com residencin no Hio de .Janeiro. _ 

Palacio da Prcsitlenein do Estatlo de ~linas Gerao.,, · 
llello Horizonte, ':10 de julho de l!lt!i. 

I>EI.FI~r ~IonEIIIA n.\ l.osTA Hmrmo~ 

r 
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DECHETO N. 4.{14- ·- lll\ 20 PE ;T)r.uo nr. 1111!) 

· J • ·t d• •'1d•·'e'> · ·'o rrt•es Pontas ·o Transfere para ri. 2,. esc o a !UI X .a c> <; c>U u ' ' . <1 cidade 
Jogar de adjuncto á I.• escola <lo goxo fcmmmo a 
de Cataguazcs. 

O Presit!onte do Eslatlo 1lc ~linas (;oraes, de ed!tf~rmitl~~~ln 
com ,; re"nlunwnto est~ola1~ mn vigoJ'. 'rrsolvo transft?ll' tm '\a 2.• nsc1i!~ mixln da eitlat.ln. de Tre~ Pontas ,o .lo?:~r -~?.a~ JllllC _o 
á 1. a escola 1!0 sexo fmnmmo 1la :~ulade 1le Lala,...nazcs. 

Pulado 1la Presi1lencin, ·em lkllo l!nriwnte, 20 t\c· julho 
de 1\ll !i. 

llEJ.FI\1 ~loHEJJL\ llA CosT.\ HmEJJW. 

Allll!l'ico Fl'l'l'<'il'll /,opcs . 

DECHETO ~. L H!i - llE 20 llE·JULIIo nl·: 1\lHi 

:-)npprime a nseota do S<~XO mas<:lllino d?. 1'01'10 das Flt•t'CS; • 
·: municipio d<• Jutz dn l•om 

· o Pr~sidento <lo Estatlo dn ~Jin~s Gcracs, d~ ~;ol_lfn_ri~idnd.e 
eom o regulamento, e.~colar em vigor, ,r~): olve snpJ~J'J.nnr ,a n~." 
cola. 1!0 sexo masculino ele Porto das 1• lorl)s, muntetpl•l dc., .lntz 
<in.Fúrn.. · .·.,, · · 

, Palaeio da 'JlrpsidnUt:ia, em Helio llnrizont.e·, .,20 do jullto 
dn 1!JIU. 

DELFJ~I ~I om:nu rn l.os·r·,\ Hrm\11\0 · c 
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DECBETO •N. 4. HG - I>E 20 DE JUJ.IIO DE Hll!J 

converte em mixta a escola do sexo feminino de Porto das I<'lõres, 
municipio do Juiz llo F<'•ra 

O Presidente <lo Estado do Minas Geraes, de eonformidade 
eom o n. ft do arl. .:l." do regulanwHto crue baixou eom o <!ee. 
11 • :1 •. 1\11, de !) de .JUnho ele 1!111, resolvo converter e!n. ~mxta 
a ése'ola do st•xo feminino <lo Porto dás Fhires, mmtJeljliO de 'Juiz de Fóra. · · 

Palaeio da Presi(loneia <lo E~la<lo dn Minas G<~rues, em 
Bnllo ll<n·imnte, 20 de julho do 1\JI!J. 

llELFm ~lom:m.\ JH CosT.\ llmn;,o, 

Amrl'ico Ft>?Teil·rr J:opes. 

I>ECilETO N. 1·,!, 17 - llE ~H DE JlJ!.IIO !JE Hll!í 

Disll'ihne cro<litos para as desposas da SecJ·otaria da Ag1 icultnra, 
· lndnstria, Terras, Vi:u;:in c Ohras l'uhlica 

O P t•esidcnte do Estado de Minas Ger·acs, usando de al-
tribuições que lhe são conferidas, resolve approvar o quadro 
que este acompanha, organizado de accordo eom o rcgn)a-
mento da Secrrtaria da AgTicullnra, lndusll·ia, Tenas, VIa-
ção e Obras Pnblkas c r·elativo á distribniç<io de crcditos para 
as despesas da mc"ma repartição, no semesll·c de julho a 
dezembro do corrente anuo, determinando que, pela Sccr·e-
taria das Finanças, sejam cft'ectuados os respectivos pagamen-
tos, tendo em \'ista as ordens expedidas. 

Os Secr·etarios de Estado dos Negocios da Agricullura, 
lnd.ustria, Terras, Viac.;üo e Obras Publicas e das Finan<;as 
assun o .tenham cnléllllido c façam executar·. 

Palacio da Presidcncia do Estado de Minas Ccr.u:s, em 
llello llor·izonte, 21- de junhv de IDt!i. 

DELFI\1 MúHEII:A D.\ CosTA Ilmmno. 
/11/lll Sorl/'r'S tle Moum. 
1\l!ll'l'i'·r, /t't'l'l't'ira f,r•Jirx, 

ijuaaro na aistrioui~ão na craait~s ~ara as aas~azas 
ua ~ecretaria na ~~ricultura 

( 
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Quadro de distribuição de creditas para as despesas da Secretaria da Agricultura, lndustria, Tems, Viação e Obras Publicas, 
no semestre de julho a dezembro de 1915 

:r. o ;... 
C.) 

§ 
;;.-: 

Xatureza da despesa 

11 a Vencim~ntos do :3ecrctario .•...........••• 
h Engenheiros e condutores de obras ..... . 
c Purteiro~. contínuos e sern~ntes ......•• ~ 

.) ' a Pes~o:d da Dircctoria d·~ \'i:u;;lu .......• 
!J (;rii!ific çõe:; addit:iorr~\1'5 a errg•'lll:iro;; t te: 
c Expt'Útente ...•.••...•.•....•......... ,o. 
d Passes .................................. . 3/- CGmrni=-süo de limites .........•....•.•... 

-i - Obr.os Public tS, sendo t<O:OPOS destinados <í 
quota da Imprensa Oftic;a',!Jat·a pag men-
to de encommendas ................. . 

;; - Feiras de ;.:a• to ...•.......•.............. 
,; - Terrenos diam:mtinos ..............•...... 
7 - Gratifi~ tções aos prefeito~ .................. . 
~ - Eventuaes .••....•.........••......•..••• 
~ - Exet·cieios lin•los ....................... . 

Hl - P<!ssoal da Dir<'<:loriada ,,~ricultura, Ter-

/c~ewto jú distri-f 

l 
Jmido pelo dee. _Credito para o se- De ort,"amento. 
n. -i.302, de 1.i! !!'undo semes- Lei n. ll-Hi, de 
de janeiro de !re 8 de outubro j · _I~W j de Hll.í 

l::!. t>00$000 12: u( 1o:;ono ~:;:::'I) •SOtHJ 
11::..'.00$oOO !1 7: .wu:;tlllO 23+:suosooo 

~1:8::'0$000 9:s::o:;ooo 19:6W$000 
;)1::"!00$000 ;)1::"!00$000 lO~: ""OU$011() 
12: 070$0( 11) 12:0:-csooo :H : 1 w~ooo 

. 7:;)00$000 7:;)0()$••1:0 l!i:OOOSOOO 

.l o: ooosooo !O:liOOSOOO :!li; ( 10Li~00(1 
· !O: Oil0$000 1 o: OI kJ~(I(IO :W: (~ 108000 

i ou: ooogor t• HHl:Ollll$000 800 il00$000 
·I ;; : ooosooo 1 :; : t ~~ 1o:;uoo 30 uoosooo 

:3:600$000 :l: 6110SlH IÓ 7 :"!00~()0(1 

: l :; : ooosooo 1 ;; : ()(lll$1 )00 :10 ooosooo 
_·· 1 ::.;oosooo 1 : ;;( 1()$000 3 ooosooo 
- !i: ooosooo ;) :til H 1$( HWJ 10 COt 'í)OOO 

~ 
~ 
N 

:( 
-~ 

.,.,. ,.U~-~~-~ 

ras e Colonizaçüo ....................... . 
11 - Custeio de colonias existentes ............. . 
12 - · Colonias indígenas •.•.• : .•..•..........••.. 
13 - r.ompra de vaccina ................ , ...•.. 
1-í - Institutos .-João Pinheiro1>, «O. Bosco", e 

«Bueno Brandão• •.•...•...........•.. 
J:;- Auxílios de que tratam os ns. 1~, 18, ~o 

e 39 do~ 3.· do art. -L·, da lei n. 617, 
de 18 de setembro de l 003 c mais 
1;; :Ooog para a commemoração do !Ji-
centenario de Pitan~uv ...•....•.•.•.... 

16~-~Apprcnd~~:-tdos ~gricows de Itamb:;cury; 
Ouro hno. c t:brraba .....•...•........ 

17 - Postos zo::~technicos da Gaml'Jleira, Bar-
bacena, etc. etc ........................ . 

181- I Acquisi<·<io de machinas agrícolas, semen-
tes e (tdubos cbimico:;... . ............ . 

19 - Ensino agrícola ambulante -etc ........... . 
20 - Medi<~ilo e dernarcaçilo de terras •........ 
:::!1 - Guarda e conservaç<io de tertas devolutas 
22 - Rede 1\Ieteorolor.rica ................ ; ..... . 
23 - Oirector-ia d:i lndustria e Commercio ..... . 
2± - Junta Commcrci11. ........................ . 
:!;, l"niiio Central das CooperatJYas. 
::!6 - Premi os e propaganda ................... . 
:::!7 -- Custeio de antomoveis .................. . 
28 - Hlumintçiio da Secretaria .......•.•..... : 

76:881$500 
150:0(\0SGOO 

:-:100$000 
·ÍÜ: ooosooo 

:j;; :ooosooo 

!i-; : )~oosooo 

29:ooosooo 

25:000$000 

:;,o:ooosooo 
2;):00USOOO 
5:ooosooo 

1 ;{: SIJ0$000 
:!5:000$000' 
12·:oosooo 

/:I20SOOO 
-±o:ooosooo 

I50:oousooo 
3:000SoOO 
1 ::,oosooo 

1 .4ii3: ü9lS5oo 

76 &81S1.iOO 
150 \ lt lllSOOO 

7 wosuoo 
.í_O,(I(I0$000 

55:tltHIStl00 

57:2110$000 

::!9: oOl•SOOO 

2;;: t I(Jt •sooo 
.±o: oi I( >SOOO 
25:liOOSOOO 
5 : OOOSO()( I 

1 :l : sr 'osooo 
~1.i :000$(1()0 
1~:-;oosooo 
7:1::!08000 

.\O:OOOSOGO 
li.i(l: owswo 

il:nnos oo 
1:5008000 

1.-!33:<J()l~500 

Hi3:71i3SOOO 
:lO O: OOOSOOO 
1-!::!00SOOo 
so:ooosooo 

!IO:OOOSOOO 

H4:WOSOO(J 

58: iltlll$00( 

5o:ooosooo 

80: l'OOSOOO 
;;U:LlOO:OüO 
i O: t100SOOO 
27:GOOSOOO 
;;o:coosooo 
::!5:-toosooo 
14 :::! WSOO(t 
80:00%'000 

3tJO:COOSOOO 
ti :üoosooo 
3:0008000 

2.867: ~1838000 

Secção de \'iaçiio, 20 de jüllío dé 19 1:>.-.\lfredo Carneiro. Visto.- Carlos A. s: Pinto, chefe de Secção. 
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DECilETO N. 1-.-1.1R- DE ':!0 DE m.110 DE tO!ti 

Transfere para a escola mixta de Antonio Dias, cidade d<' Ouro 
I;reto o Jogar de adjuncto h 1. • escola mixta da Est::u;:1o de 
Lafay'ette, do munieipio de Qttl)luz. 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformid:~.de 
com o regulamento escolar em vigor, resolve transfel'ir para 
a escola mixta de Antonio Dias, ci<hdc de Ouro Prelo, o logar 
de adjuncto á 1." escola mixla da esla<;uo do Lufayettc, do 
município de Queluz. 

Pala cio da Prcsidencia do Eslado <I e )[i nas Gcraes, em 
Bello Horizonte, 20 de julho de 1!Jtri. 

DEr.Fm ~!onr.111A DA CosTA HIBEillo· 

,\mcricu f?errcil·a Lopes. 

DECHETO N. 4.41!) ~DE 27"i:n: JULHo DE Hllli 

Converte em mixta a escola do sexo masculino, do Jogar 
denominado «Chaves•, do municipio de ltahira 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade 
com o n. 4, do art: 3.• do regulamento quo baixou com~ doc. 
n. 3. Hl I, de !l de JUnho de HJII, resolve converter em nnxta a 
escola do sexo masculino do Jogar denominado «Chaves••, do 
município de Itabira, 

Palacio <la Presideneia do Estado de ~finas Gtlt·aes, em 
Helio llol'izontc, 27 de julho de I'>Hi. 

llEI.FIM ~lom:rllA nA Co~T.\ HwEtr.o. 

'' ! 

' ' 

-335-

DECitETO N. 1-.4':20 - DE 27 DE JUl.liO llE 10Hi 

llistrilmo credito para ns desposas da Secretaria do Interior, 
no semestre de julho a dezembro de l!J\5 

O !'residente do E,lado de Minas Geracs, de. eonformidmle 
eorn o disposto no art. rm, do doe. n. !.i87, de 1892 c art. r;.•, 
~ 3.0

, n. IV, do regulamento a que se refere o dec. n. 2.4!l2, 
de :Jo de mar~~o de 100!), resolve approvar o quadro que a este 
aeompanha, de distrilmiçuo de credito para as despesas da Se-
cretaria do Interior, no semestre de julho a dcr.emhro de ·19H.i 
e determinar que, Jlela Sceretaria das Finanças, sejam effe-
ctuados os rcspccttvos pagamentos, de aecordo com as ordens 
expedidas. 

Os Scerctarios d'IMado dos Negocios do Interior c das Fi-
nanças assim o tenham entendido c fa<;am executar . 

l'alaeio da Presidencia, em Boiio Horizonte, '27 de julho do 
I!Jt!i. 

DELmr ~fonEmA nA CosTA Hrumno. 

.Am.erico ·Fcl'l'eira Lopes. 

/ 
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Qtuüh•o da i!htdouíção (lc cJ.•ctlitos p:n•a as des1,csas (ia· SccJ.•ct:u·ia (lo 
IuterioJ• no semestre (]C jnllto a (lezcmbx•o tlc 1915 : 

~aturêza da despesa 

Pre~iJ.:ncb do E,tado : 

a) Sub.;;!,Jio ao Presidente do Estado ......•• 
I') R<'presentaç:lo ao vice-Presidante do Es-

t3.do ....••..•..••.•.. .....•••........•••• 
2 Gabin(•!,· do Pr-esidenlé do E,.;tado ..••.•••.•••• 

a) Cnste:o do P~tl::t.:io e suas dependencias. 
l>\ Gu:uda do Pab.:io ••••..•.•.....•....••.•• 

R Secreta:-ia do Interior· : 

a) Pt>,.,soal. Sêndo ';:2008000 os vencimentos 
do ofiicial dê aabinete da Presidencia. 

b) Expediente •••••• ' •..••.•.•...••••..•.••.•.. 
r) Illuminae:to do Palacio da Presidencia, 

das Seéretai·ias do Interior e da Poli-
~ia e das rt>partições subordinadas ••.• 

d~ Custeio dê automoveis do Palacio, da,: 
Secretar·ias do Interior e da Policia <· 
repartições annexas e subordinadas ••• 

·i Subsidio aos Sen:tdores ..•.....••••••.••.•••..•• 
5 Pessoal ,, expedi.:?nte da Serretaria do Senado, 

,:t>ndo li;(ql8il00 para publicaçll.o do:< 

Já distribuído 
pelo dec. n. 
4.298. de 2 de 
ia ne! ro de 
'!!115 

J;);((Kl$01111 

. ô I_('Ü;31)(k.) 
ô ono~OOO 
ti ox~s,):(l 
I 5(l(1$1'0J 

\l2:37U$f(XI 
7:500;31'(1(1 

l2:Cll)O$il0ll 

25:000$00n 

'_..,.------------"-.:_...... 

trabalhos do ~e nado e impressi'ies .•.••. 
(} Subsidio aos Deputattos : • •...••••.•••. : •••• · ••.. ; 
'; Pessoal e expediente da Secretaria da Camara 

dos Deputados e apanhamento dos de-
bates. sendo W:Ot'\lb"OOO para publicação 
dos trabalhos da Camara e· impressões: 

1:' AJuda de custo aos senadores e deputados ••••• 

P Magistratura e Justiça do Estado : . 

a) 't'ribunal da Rela•;ão •••••.•.• · .••. ; ......... . 
h) Justiça de 11rimeira instancia .......... . 
c) Jujze,:. em di~ponilnlidade, gratificação 

de 10 o·L, aos mag,strados, mobilias para 
~alas di? jury e alugueis ·de casa para 
to rum ...•..... , ............. •....•.••.•• 

1:' Pessoal da Secr<?taria da. Policia, sendo· .• ~ •. 
3:G008"0ll ao medico legi~ta e l:000$0(Xl 
a um servente, Gabinete de Identifi-
cação e suas filíaes, delegados auxilia-
res, ajuda de custo aos mesmos, gratifi-
cação aos. collaboradores e 6:(X.\1$C\10 
para expediente ........................ . 

11 Pessoal da Penitenciaria de Ouro Preto. áli-
mentação dos reclusos e acquisição de 
material para ·as officinas e para· far-
damento (:?(I;):CIC\\3000) .•.••••••••••.••••• 

12 Carcereiros da> cadeias do Estado ..••.•..••.•. 
13 Sustento. vestuario e curativos dos presos, sen-

do 13:üc1(l8(('c1 pm·a custeio das cochei-
ras da Policia ••..•••••••.••..•••.•.••.•• 

U Diligencias policiaes e estatística criminal ..•.. 

''-, 

/ 

.1:':300$1\\1 

48:(1";'ti55tX.1 

131:871JS(XIIJ 
()ljl :240$(\I(J 

25: 6ôOSOl'\l 

u2: 3ü5Sütl0 

223: ('(J{)$(l((l 
29: 6WSt'\lO 

200:(1()(1$000 
l';;O(l(l$000 

Credito para 
o_~ o 

semes1rc 

15:C(II)$fi)Ü 

6: ()))$000 
t>:()(•})tl:lO 
6:(ll)1$00ü 
1 : 500$(~_)() 

9".?:37(•$()1).) 
7:50<1$0.X.l 

l2:é1((1$100 

2~dlC 'I)SOCiü 
83:S20$(tHJ 

3~: :J00$11(.\ 1 
1';6: l\10$(1('( 1 

-1S:07tj$5(0 
';2: WO$fliK 1 

131:870$(~M) 
661 :2,W$C(\1 

23: liti(\$1 M i(_) 

62: 303$(1(11 1 

225:000S•Xtl 
!::J:G(\I$0W 

200:(\l(l$1100 
17: (l(\t$1.){)(1 

D\) oreamento 
-Lei n, 6!1i, 
de 8 de outu-
bro de 1\lU 

!Jc1 :ll(X.1$•.Jtl) 

12 t~li.I$•XliJ 
12 (\)0$(1(\) 
12 lXX1;5t10tl 
3 ('(l(l$1_\)1 

lil t:';-lli$')t~ I 
15:(Xll.l$fX'M.1 

2·1:l\ll_1$t\10 

51);{))(1;5IWW1 
88 :~~20$•Yl() 

7fi:•itl0$(l(l(l 
176:ti40$0(l(1 

9G:153$(l(l0 
';2:(lC\1$(l(l(l 

2()(l;j.1Q$(M.~I 

l.322:·1S0$11('(1 

51 :32(1$(1(\1 

l2.t:GIO$Ll(1(• 

• 450:((l(l$(1(l(1 
59:200$0()(1 

400:000$0('(• 
34:000$(1()(• 

w w -.:r 

w c.:. 
C\ 

._! 
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Natureza da despesa 

15 Força Publica: 

a) Pessoal ••••.•.•.•••.•••.•••••.••••••••.••• 
b) Etap_a, par:'l 1.:3:32 pra~as a $[l(_l(~~a média. 
c) GratJ!Jcapo a reengaJados, .a ::;:.00 •••••••• 
di Forrag.:;m e ferragem, med.Jcamento para 

os a!umaes e ferragem para os dos om-
CÍ:l.êS n1ontados •• ............................. 

c) Ajuda de custo aos ofliciaes ..••••.••••.• 
/) Remonta dos animaes do esquadrão c cor-

po de cavalla!'ia e dos dos oiliciaes 
montados ...................... •..•.. ~ .. 

g) Compra e concet·to de armamento, muni-
ção e eíJnipamento ••••.• , ............ . 

h) Aqu:ntelamento, enterramento, expedien-
lt', l:Iz e l;!n1;30(<~ para a conservação 
da linha de tiro ............. ~ ........ .. 

i) Bombeiros ............................... ; 
j) Guarda municipal. riessoal, fardamento e 

armamento ............................ . 
lG Gu:trda Civil da Capital, pessoal e expediente. 
11 Soccorros publicos, in.:lusivi; a Directori:l. de 

ll;vgiene, pe,:soal titulado e contractado, 
expediente e \·ehiculos .•••••••••••••••• 

18 Assistencia a Alienado~ d,, Minas Get·aes: 

·'·· 

a) l'cs~o:\1 ............•.....• ~ ..•.•.......•. .. 

-----------

b\ E:-..pcdicnte e despesas de alimentação •••• 

? l(l lnst!'ucção publica : 
::::: . 
I 
'"' ·~ 

a) Grupos escolares, escolas infantis e grn-~ 
po annexo :'t Escola .:-;"ormal :\Iodclo ..• 

b\ Escolas singulares. mnilios ás escola~ 
nocturnas de ~abarú, ~Iathias Barbosa,} 
l"nião Operaria de Curvello. fabrica 
de Cedro e gratificação de 4:30;3000 ao 
Secretar;o do conselho Superior._ .••. 

c) Fornecimento de liuos e rnohiliario esco-
lar .......•.•... ....•..•.....•............ 

d; Construc~Ao de predios e~colares.- ..... .. 
:?U Escola Xormal da Capital, pessoal e expediente 

e uma Escola Xormal Regional .•••••.... 

21 Externato do G_yrnnasio :\Iineiro de Barbacena : 

a) Pessoa I titulado •••.••••••..•.••.••.•••.•.• 
b) E:-..pedientP ••••••.•••• , ••..••.•••••.•.•..•. 

22 Externato do Gyrnnasio :\Iineir·o : 

a) Pessoal •• ~ ............................... . 
l>l Expediente ............................... . 

23 Escola de Pharmacia : 
a) Pessoal .................................. . 
b) Expediente, custeio de laboratorios c ... .. 

3:()('(lS000 para oflicina e remonta do ma-
te!'ial technico ......................... . 

"\ 

Já distribuído 
pelo dec. n. 
4.29~, de 2 de 
janeiro de 
1Pl5 

siu:S97Sl\~l 
309: 118$0((1 
25: C(10$00o 

35 :W0$000 
5:()(l{l;5(XI() 

2:500;5(1(0 

6:500$(~1(_1 

15:((1()$((10 
5:000$(\10 

5õ.:240SO(I(I 
ll8:i(l(\$(l{l() 

15ü:OOOS()('(l 

3(1:1)((1,)(~_)() 

5\l:(\íllJg(.\(1 

2 .ouo:Cifl1::\l)()•> 

G11: Ot 11.1$00. l 
luO:L\IOSl\11) 

IH: lii_!0$000 

57 :050$Cü0 
5(()$((1(1 

t;;i:020$000 
1 :ocnsooo 

29:u30$<X(\ 

5:CCO$OIXI 

Credito para 
o 2.0 

semestre 

~IU:89i$(~)0 
31W:l18$l\\l 

25: ()(Xl$COO 

3):(\l{)$l'o110 
5:L~I$1){)(1 

2:5tt1;5l\\l 

u:5<XlSWO 

15:('(1()$(((1 
5:(1('(1$0<-\) 

5:i7:2ll1$000 
11S:I00$0l'() 

150:l'OO$('(l) 

30:1i00$('(\() 

50:LICII.1$0l~.l 

2.0((1:01 (,$1 H• 

50: (\01.1~()(~ I 
100:000$111_~ I 

u-t :ll00SOOL1 

57! 050$(1(1( I 
500$000 

tj;) ! 02Ü$(1l I( I 
1:(1(10$011(1 

!W:630Sü00 

5: (\ '(1$0('0 

De orçamento 
-Lei n. GIG, 
de 8 de outu-
hr·o de 1914 

1.G3J 194$000 
GIS 23G$000 
50 ooosc.oo 

';():000$000 
1ú:li()(I$0(XJ 

5:C(10$l~-'O 

13:(1(}(_1$•),:0 

30:00('$000 
lli:CillOSôt..Jo 

1. 131 : 480$'.){)11 
2:3i: .J00$000 

3()(l! (1(_)_1$( I(_~ I 

Gl:200$11('t() 

w vl 
00 

ll'O:ti(\:S• ~'li 

.J.. Otlt_\;!'u.Jl,~t\0(1 

10(1:(1(1( >$11(11 I 
2lV!U(I\.1$(>011 

128 ;(11)(_)$(1(1( I 

114: lOll$0( 1(1 
1 : ('(1(1~(_1( 'li 

13(::[i--l($lHI 
2:00ll$('(111 

59: 2,Josc•;u 
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Natureza da despesa 

21 Archivo Publico ~Iineiro : 

a) Pessoal .....•.••.....•..•..•..•........... 
b) Acquisição e copia de documentos e expe-

diente ................................. . 
25 Expediente com eleiç0es estadoaes ............ . 
2ii Sdlos postaes para a correspondencia oilicial •• 
21 Custas em processos crinles ................... . 
28 Expediente do jury ............................ , 
:,?!.1 Eventnaes .................................. -. • •• 
:~0 Auxílios de que trata o art. 4. 0 , § 1. 0 , da lei n. 

ôl"f, de lS de setembro de IP13, no n. 17 
(3:t))0:3C(•O ao Instituto Pasteur n•• Juiz 
de Fóra e 5:L'()1:3l\Xl para a Liga ~fineira. 
Contra. a Tuberculose. de Juiz de Fór3.), 
Hospital da. ::;anta. Casa de Ouro Preto 
(auxilio para. construc<:ãc> 5:COJ;31)))) : 
Santa. Casa. d'-' Sete Lag0as ,para. termi-
nação de obra·,: P:rvilh:l.o de Tubercu-
losos da Santa C3:<a de :\Ionte Santo 
( constrncç:lo} ; Pavilhão de Tuberculo-
sos da. Santa Casa de (iuaxupé ( constru-
cção) : con~trucção da Santa casa de 
Jaguary e da de Para.isopolis, Associa-
cão das Damas de Ca.ridade de Bomfirn, 
Conferencia de S. Vicente de Paula de 
Bomfim, Ca~a de C·uidade da Vílla Carn-_ 
pestre, Santa casa de JaguarJ·, Casas de 

Já distribuído 
pelo dec. n. 
4 <>O'< de" de 
it;i~i ro -de 

1-! :P3l1$1)_\1 

1 :750$0(\) 
3:nwsooo 
ô:l\)_1:-)0l\l 

lOO:OOOSfXIO 
5:0DOSt\\1 
5: L\\' SOl~) 

Credito para 
o ~ ~ 

semestre 

H: ~15ll,)' ~I() 

1: '75L•S• \\I 
3:(\IM_\')1 ·~· 
ô:l'I.XlS•-~~· 

ll1i};Cll\-,;5(11\(\ 
5;11(•1;)')11() 
5:c•..11•s•.l()(• 

De orçamento 
-Lei n. 616. 
de 8 de outu-
bro de l~lH 

:.>P:~I()SI)_'X• 

3:5(1()$001• 
6:0L\1SüS!I 

12:L'I.'O;S0L)I 
2()_1: (\\I ;SOL 'I( I 

lO:L100$(0' 
lO:tXlO;Sl'OO 

w 
~ c 

'· 1 
----") ~~~~----~~~~~~----~~~~--~==~~ 

Caridade de Sylveslre Ferraz c Parai· 
sopo!is cada uma 2:000$l\Xl; Conferen-
cia de S. Yicente de Paula de S. Gon-
çalo do Sapucahy, Hospital de Tuber-
culosos da Irmandade de S. Vicente de 
Paula de Thec>philo Ottoni (para con-
strucçào), Pavilhão de Tuberculosos da. 
Villa Paraopé'ba, construcçào da Casa 
de Caridade da. Yilla Paraopeba a •.••• 
1:0C'(1$LM.\J cada um : Associaç:lo das Da-
mas de Caridade de Curve !lo e Confe-
rencia de~. Yicente de Paula de Santo 
Antonio da LagC•a c Trahyras, a.51X•$tX'O 
cada urna e no n. 30. letra~ a, b, c, d, c, 
{, g. h, i, j. k, l. tn; i!, o .............. • 

31 Inspecção Regional do Ensino .••••..••..••••.•• 
3:? Emprégados em disponibilidade.... . ......... . 
33 Exercidos findos da Secretaria do Inter·ior ... . 
:H Passes e telegrammas da Prcsidencia, da Se-

cretaria do Interior e Policia do Estado 
35 Delegados de Pollcia ........................ .. 
36 Impr·en,.:a Oflicial- Quota dê,:tinada ao paga-

mento de encornrnenda~ da Secretaria. 
do Interior e repartiçôes subordinadas, 
sendo 1:5W8L\)() para a Secretaria de Po-
licia .................................. .. 

277;(Ü1$L\\(\ 
'75:ewsocX.l 
5tl: P\Xl;SCI(X_) 
:!5: (\)(IS<.l(() 

30:000$01.)) 
106:4.00$•.\X! 

67:500SC'OO 

6.000;616$500 

27"i: OOO$l\Xl 554:onosooo 
75: (_'('(1$000 l5ü:(XlOSL'OO 
59. PCX)$000 ll9:SOO$c'OO 
25:0()(_)$000 50:ooosooo 
30:000$000 6o:ooosooo 

106:400SL1L)() 212: 800$l\)0 

67:500$000 l35:000$L))0 

7.237:636$500 14.134:313$000 

X. • Secc;ão da Secretaria do Interior do Estado de :\!i nas Geraes, em Bello Horizonte, ••• de julho de 1915. 
- Antmzio Bra11lio Junior.- Vbto O chefe de secção, ern exercicio; Paülo Andrade. -Visto: O Director 
.Francisco de Assis das Chagas Rc::ende. ' 
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DECfiETO N, 4.42l - DE 28 DE JULIIO nE HlHi 

Lui>ôe ú Compo~uhia de Estradas de Ferro Fe:l<!raos Bra<Ji!eiras, 
Jt,\de-Sul :\Iineira, a multa de 4:(f)()$000 

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, considerando 
que, pela clr.usula 3.~, lcttra c), do conlracto de 211 de outubro 
dr, 1911, cclehr;ldo enl!·e o Governo do Estado e a Companhia 
de Estradas de Fel'l'o Federaes Brasileiras-- Itrde-Sul-llhncira • 
para ~o,nstrucção,, uso e goso de uma linha fcrrea que partindo 
d,as dmsa~ de llh.nas com S. Paulo, vú se entroncar na E.[<'. 
l.oya!-,- l!cou esLipula~o .IJ!te os l!·aballlos de constt·ucç<lo da 
rctewla lmha senam Imctados dentro de liO dias contados 
da data da approva1;ão dos cslt!dos da primeit·a sc~t;t\o ; 

Considerando. qu9 es::.es estudos foram approvados por 
decr·eto de~ de Jai!C!I'9 de t!H3, soh n. :l.í88, c que, por-
tanto, dcvena ser IniCiada a eonstrucP-:lO ató :1 de março do 
mesmo anno ; ' 

Considr.rando que os trabalhos, alf\ hoje, não foram en-
eetados, <~pezar de decorridos mais de dois ann:>s da data da 
approvaçao dos estudos ; · 

Considerando, finalmenfc, cruc a concessionaria se sujd-
ton, pela clausula 11. • do dlado eontractu ás penas de que 
trata o ar~. 8!\ dodec. n. 1.018, de :10 de I~ai·ço de I!<Qi: 
. ncsol_ve, de !tccordo com a mesma etausnla 't.•, imp1)r õ. 
l;omp~nl!Ia de hstt·adas de FerTo Federacs IJrasileiras lll!àe-
:Sul-MmCira a multa de 4:0008()00 pelo excesso do prazo lixa-
do !la c!ausula :~ •. ,.de sen eonli"<tCL0, lieando assignado, des-
de Já, a Companhra, o p!'dZO de HO dias para dar inicio aos 
trabalhos de ~onstrueç<lo da estrada, soh pena de ser decla-
rada a caduwladc do nlludido eontr·aeto de 2G de outttbro 
de 1911, de aceordo eom o art.8i do ciltdo dec. n. L018. 

, P.tlíll'i9 da Presid1~11cia do Estado de Minas Gcra1•s, em 
Gello llorizonlc, aos :2~ de julho de i!Jt;;, 

l>ELFD! 1\loi\Ell\A DA CosTA filliEII\0, 

1/aul .')<ml·es de Moura. 

-343-

DECRETO N. 1.422- DE 28 DE JULHO m: HlHi 

Conc~de ao ~il!ad<\O Manoel CoJT•?'a Hibeiro ou empresa que orga-
mzar. pnnleg10 para con~trncc;ào, uso e goso de uma linha 
de bondes enti'>) a vi lia Nepomuceno e a cidade de Lavras. 

O Pr·e~idcnlc do Estado do i\linas <~eraes, usando da au-
ctorizaçiio que lhe confere a lei 11. H~, de 26 de julho de J805, 
resolve conceder· ao cidddtio l\lanoel Coni'~a Hibeiro ou em-
presa por este or·gawzada, pl'ivilegio, por :;o nrmos, para 
construeção uso e goso de umt linha de bondes á ti\leção 
eleclriea, ligando a villa Nepomuceno á cidade de Lwras. 

Fica o Secrelar·io <te Estado dos ncgocios da Agl'icul-
tura, lndustrias, TerTas, Via1;ão c Obras Publicas auctorizado 
a celebrar o respectivo contraclo, no qual se estahelccenio 
ós prazos par·a inicio e conclusão das obras c as condiçôes juJ. 
gadas neeessarias, de accordo eom a legi~laç:io em vigot'. 

Palaeio da Prí~sidencia do Estado de Minas GCJ·acs, em 
nel!o Horizonte, aos 28 de julho de l~l!ti. 

DELrm ;\Iommu DA CosTA RmEmo. 

llaul Sf)ares tl1J ,lJoura. 

DECHETO N. {.{2:!- DE 3 DE AliOSTO DE 19l!i 

'l'ransfer!l p::u·a o gt·npo escolar dP- S, · .To;io Ncpomuc•!no o IógaT' 
dB a<ljnnclo l'l'l):\do Jklo dN, n, ::,;-,:-,], d<\ '! .. \ d<\ allf•il ll<1 J~ll~ 

O p,·esidente do Estado de )linas Geraes, de eonformi1la<le 
eom o art. !\7 da Constituição do Esta1lo, resolve t1·ansferir para 
0 grupo escolar de S. Joüo Nepomuceno o logar do acljuncto 
ereado no grupo escolar de S. João Evangelista pelo dee. n. 
3.üUt, de 2:1 de abril de 1912. 

Palaeio <la Presidencia, llello Horizonte, a de agn~to de 
i91!í. 

DEI.FIM ~IOHEII\.\ D.\ COST.\ illllEII\0' 
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DECilETO N. 4.42i- DE :l IlE AGOSTO DE H)!!i 

Transfere para o grupo escolar de Daependy o Jogar de adjuncto 
creado pelo dec. n. 3.2ai, de %9 de agosto de l\Jll 

O Pre~idente do Estado de ~linas (~eraes, <lo conformidade 
com o art. 57 da Constituição do Estado, r~solve transferir para 
o grupo escolar de Baependy o logar de adjnncto crendo no 
grupo de Santa Quile!'Ía pelo doc. n. 3.297, de 2!1 de agosto de 
1911. 

Palacio da Presidencia, llc\lo Horizonte, 3 de ag <sto de 
191U. 

DELFIM Mommu DA CosTA Hmmno. 

Americo Ferreira Lopes. 

DECRETO N. 4,.1.25 -DE 3 DE AGOSTO DE l!llti 

Converte em escola para o sexo masculino, a mixta de Ribeirão 
do llomfim, municlpio de Palmyra 

O Presidente do Estado de ~Iinus Geraos, de conformidade 
com o n. 4 do art. 3.o, do regulamento que baixou com o dec. 
n. 3.191, de \l de junho de 1011, resolve eonvel'ter em eseola 
para o sexo masculino, a mixta de llibeirão do Bomfim, do nm-
nicipio de Palmyra. 

Palacio da Presidencia uo Estauo de Minas Geraes, mn 
Ilello Horizonte, 3 de agosto ue J !ll!i. 

DELFI~I ~IonEm:\ I>A CosTA HnlF.mo. 

,tmerico Tt'erreira /,opes. 

'f 
i 
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DECRETO N. 4.42G - IlE 3 DE AGOSTO IlE l!}lti 

Converte (;rn e~cola para o sexo masculino, a mixta do Natividade, 
municipio do Rio .José !'curo 

O Presi(lente uo Estado de lllinas Geraes, de conformidade 
com o n. •i do a1·t. 3. 0 do regulamento (}UC baixou com d dec. n. 
3.191, de !I de junho de Hl11. I't'Solve converterem escola para 
o ~cxo masculino, a mixta de Nativi<hHln, municipio do Hio .Josó 
Pedro. 

Palacio da Presidencia do Estado de ~tinas Gcrucs, em 
Ilello Jlo.'i7.ontc, 3 de agosto de 1!llti. 

DEU'm l\lonr.mA DA CosTA Hummo. 
Americo l<'el'l'cil'll J,opes. 

DECHETO N. 1..·~27 -- DE '10 DE AGOSTO I>E 1915 

Supprime uma cadeira no grupo escolar de Sahará 

o PI'esidcnte do Estado ue :llinas Geraes, de conformidade 
com o regulamento de instrucção em vigor, resolve supprimir 
uma cadeira no g1•upo escolar de Sabará. 

Palaeio da PJ•esidoneia <lo Estauo <lo 'finas nOI'aOS, em 
llello Horizonte, 10 <lo agosto dn l!lt5. 

DELFIM illonEIIL\ n.\ CosTA llmEmo. 
A 11/tJrÍt'o Ft~rl'PÜ'II /,opt~s. 

DECHETO \. •t.4'2B -llE 10 llE AGOSTO llE l!lW 

Classitlca como Ul'bana a escola mixta (\o ba!r·ro da Tapera, 
cidade do .lu iz d<) Fúm 

O Presidonte do Estado (lo ~!inas (;eraes, (lo conformidade 
com o regulamento eseolar em vigm·, I'csolve elassi!icar como 
urbana a escola mixta do bairro <la Tapera, (·ida<lc de Juiz 
de Fóra. 

Palaeio da Presidencia <lo Esta(lo (in :l!inas Geraes, em 
Helio l!ol'izontn, lO <In agosto (]c l!lW. 

DEI.PI~I Mom:InA Il.\ CosTA HmEmo. 
Alllel'ico Fel'l't'il'a Lope.~; 
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DECRETO N. -1·. ~20 -· DE 17 DE AGOSTO DE !!)Ui 

Transfere pat·a o Jogar denominado Sobradinho, do distrieto da 
cidad c do Santa. Rita do Sa\mc:ahy, conYertida em masculina 
a .,gc·o/,1 do s<)XO feminino r a Villa Apparecicla do Claudio, 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade 
com o n. 4 do art. 3. 0 do regulamento que baixou com o dec. 
n. 3.10 I, de 9 1le junho de 1!Jll, resolve transferir para o logar 
denominado Sobradinho, do districto da cidade de Santa. !li ta· 
do Sapucahy, convertida em maseulina, a escola do sexo femi-
nino da Villa de Apparecida do Claudio. . 

l'alaeio da Presitleneia do Estado de i\linas Geraes, em 
llello lloriwnte, 17 rle agost l de tfl1!i. 

DELFI)! ~lnHEII:,\ ll\ CosTA IlU:EIBo • 

.r\ lllt'l'il'o Fe1·reil'lt Loprs, 

DECilETO X. -L~30- llE 17 DE .\!OOSTO DE 191/j 

Supprime o lol!ar de alferes vet(•rinario da Forr;a Publica 

O Presidente do Estado de ~lina~ Gc1·aes, usando da al!ri-
huição que llw confere o art. I. o da lei u. H4:1, r in 1.0 de outu-
bro de 191 ~. resolve snpprimir o Jogar de alferr)s veterinario 
do Corpo 1le Cavallaria da Força Puhliea. 

Palaeio r la Presirleneia do Estado rle ~I i nas GPrae;;, em 
Bel! o llorizonte, 17 de agosto de 10 W. 

i>EI.FI~I ~lonmnA ll.\ Cosn HmEmo. 

----.~-.t·""·,_. r 
! 

! 
í 
'j 

,!; 

; ~ 
. ' ~ 

,, 
:f 
lj 

-347-

DECHETO N • .1..1:31 -DE 17 llE Af;OsTO nE 1!Jl!j 

Reconhece a jurisdic<;ão, neste Estado, do sr. D. Carlos 1•'. Sa· 
guicr, como consul geral da Itepublica Argentina. 

( l Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista o 
aviso-circulai' n. W, de 30 de julho lindo, do Ministerio das He-
lações Exteriores, resolve reeonhe,~er a jurisdicr;ão, neste Esta-
do, do sr. D. Carlos F. Saguier, como consul geral da Hepuhli-
ca Argentina, com residencia no lHo de Janeiro. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em 
Jlello Horizonte, 17 de agosto de i!ll)j, 

JlELFDI MOHEIH.\ Jl.\ COST.\ finmrn.o, 

J mcl'it:u Parcil'a J.opes. 

DECHETO N. 4. '.3:1 - DE 17 llE .\< :osTo DE l!l1ü 

lt•,conh•:ce Jll'oYi~Ol'Íamentc o Sl'. Sada.o :\!atsumura como consul 
geral do Impel'io do Japfio 

O Presidente do Estado de ~tinas Geracs, tendo em vista a 
ei!·cular de julho findo, do ~Iinisterio das Helações Exteriores, 
resolve reconhecer, provisoriamente, a jnrisd!Cr~ão, neste Es-
tado, do Sl'. Sadao ~Iat~mnura, eorno cons'ul geral do Impcrio 
do Jap<1o, com residencia em S. Paulo. 

Pala!'io da P1'esidencia do Estatlo de ~tinas Geraes, em 
Bnllo Hol·izonte, 17 de a~osto de l\lJ1j, 

DELFI~I MnnEmA DA Co~TA Hmmno. 

.\1/lt'• ico Fen·ri/'11 J.opes. 

c ' 
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DECHETO N • .t.433 :_DE 17 DE AGOSTO DE 19Hi 

Transfere a escola do . · 
nicipio d~ s Go s~xo ma~cu\ino do bairro tio P1ranga, um· 
rado, do di~t~·ictonça 0 d? Sapucahy, para o bair.r~ ~o Dou-

do Rehro, dartuclle mesmo mumCI{llO. 

com~ ~~cti~~r~~ld? ~~stauo de Min.1s Geraes, de conformidaue 
n. 3 Hl1 de 'l 1 : 3·1' do rcgulalllento quo ha1xou com o dec. 
sexo 'rnu~cuJi;1~ d,~1\~1 \

0 de tll ~. resolve tJ·m~sf.erir a, es~ola ~o 
do Sapucah mr a rro t 0 P1ranga, municlptO de S. Gon~a 0 
daquellc m~~Ino a111° ~a~r~o do Dourado, do úistrieto do Hcllro, ' UlllCl!llO, 

Palacio da Presidml..;l·a d ' 
Bello Horizonte 17 li o hstado de ~tinas Geraes, em 
· ' c agosto de 191!i. 

Df.r.Fnr MonEnL\ nA CosTA llnmmo. 

l>ECHIITO N • ~a• . 
' ....... -t - DB 23 DE AGOSTO llE 1!) \!; 

Crt,a um nucl 1 • 
~o cd~ ?n!al denominado colonia .. vaz do Mello~ 

. lstr1cto da chiado de Vit;osa 

O Presidente do F t .1 d . . · hutção ( u 1 • ,s auo c Mmas Geraes, usando da attn· 
solve erJa: n he Coi.lf~r!l o art. !.17 da Constituic;ão :\liiwira, re-
«Corr. , d· 0 mumclpJO de Viçosa e nas terras das t'uzenuas 
que, ~~S I'as V?-ccas,, «Pereira», «llarrinha», «Francisco Ho· 
tas ·n~ d( t ·r~nc1d00 ''•. «Coelho••, «Heereio>> c «Pau de Lima», si-
em justas te 0 a cJ<lade de Vir~osa, uma colonia agrícola e, 
non · · 1 lOmen~lgem ao falleeid~ rh·. Carlos Vaz de ~lello de-una -a coloma <<\'az de Mello,, ' 

p I . 
Bello ala! Cl? da Presiliencia do Estar! o de ~li nas (;eraes, em 

Orlzonte, ~3 de agosto de 1\ll!i. 

DELFl~l JIOIIEIIL\ lU CoSTA BIBEI!\11, 

il1wl Suat·es de .Moura, 

\ ·. \ 
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DECHETO N. 4 •. i3B- DF. 23 DE AGOSTO DI~ 19Hi 

Declara caduca a concessão ele uma linha ferren entre Catagua.· 
zcs c a Usina ~lauricio, feita á firma Carvalho, Pires, Silveira, 
Ra111os & c;omp. 

O Presidente do Estado de ~lina~ Geraes, consideranuo que 
pelo dec. n. 3.078, de ~8 de janeiro de 101\, foi concedido pelo 
g?ve~no ú limm Carvalho, Pi rcs, Silveira, Ha~1os & Cornp., pri-
vilegiO pa1·a eonstrucc;<io, uso c goso de uma hnha ferrca entre 
a cidade de Cataguazes c a U>~ina Mauricio ; 

Considerando que até a presente data tal concessão não foi 
reduzida a contl'acto apesar de decorridos mais de 4 armos lia 
data em qua foi feita ; 

Considerando que a lri n. HS, de 26 lie julho de 18!m, no 
seu art. lO c art. 11 do I'egulamenlo que baixou com o dec. n. 
1 . O l~, de 30 do março de l8\J7, preceituam que as concessões 
não reduzidas a contraclo uentro de 6 mezes da d:~ta do decre-
to serão declaradas nullas e de nenhum effeito; 

Hesolve, de conformidauc com a alludida lei n. 148 e seu 
regulamento, declarar caduca a concessão feita á firma Car-
valho, Pires, Silveira, Hamos & Comp., licando o governo livre 
de fazel-a novamente a quem julgar conveniente. 

O Secretario da Agricullura, lndustria, Terras, Viação e 
Obras Publicas assim o lenha entendido c faça executar. 

Palaeio da Presidencia do Estado de Minas Goraes, em 
Del\ o Horizonte, aos 23 de agosto de l 'Jtti 

DELmt MommtA DA CosTA lhniimo •. 

llaul Som·es de Moura. 

DECilETO N. 4. iau - DE 23 DE AGOSTO DE Hl1U 

Concede privilegio ao cidadào Francisco José Leite Guimlràes 
para construct;:lo, uso e go~o do uma linha ftlrrea entre a ci-
dacle tle Cataguaws o a Usina l\Iamicio. 

O Presidente do Estado de Minas Gcraos, usando da anelo· 
rização contida nas leis n. 148, de 2ü de julho de 1R\Hi o ~i6, 
de H de setembro de 18()1), resolve conceder ao cidauão Fran-
•:iseo .Josú Leite Guirnar;1c~ ou empresn que organizar, privile" 

': 
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gio, por tiO annos, para construcção, uso e goso de uma estra-
da de ferro, a tracção electrica, liitola de I metro entre trilhos 
e a extensão de 2ti kilometros c 400 metros, a qual, partindo da 
cidade de Cataguazcs, vá à rsina Maurieio, no ~lunieipio de 
I.eopoldina. 

O Secretario da Agricultura, lndustria, Terras, Viação c 
Obras Publicas flca auctorizado a eelehrar o respeetivo contl'a-
cto, t:o. qual serão fix_?dos os pr·azos para apresentação de estu-
dos, JiliCJo e conclusao dos trabalhos de construcção da estra-
da, observando-se em tudo as disposições das citadas leis c do 
regulamento r1ue baixou com o doc. n, 1.018, de 30 de março de 18!)7. 

Palacio da Presidcncia do Estado elo Minas (icraes, em 
llello Horizonte, 23 de agosto de 1!llli. 

DEJ.rnr lllom:m.\ n.\ CosT.\ HIBEIIto, 

1/aul Soares dt! Moura. 

DECllETO ~- 4.1-37- IJE 23 DE .\<WSTO 1\E l!llli 

ApproYn. as tarifas c tahellas dos Armazens Gcrae~ do Estado do 
Mina~ <icraes, na Capit~>l Fodr>ral c revoga. o dec, n. 1.2tfi. 
rtP- 23 de julho de 1!11 I. 

. O Presidente do E~tado de )Iinus C:eracs, usawlo das atlri· 
hmç<ies que lhe e~onfere o art. ti7 da Constitui<;ão do Estaelo, e 
ele eonforrnida<lc eorn a clausula vigesima do contraeto celebra-
do em 21 cle julho de 1\IU, com a «Compagnie dos :\!agasin~ 
<:oneram.: et · Entrcpúts Lihrc d'Envct'S•>, na Capital Federal, 
para cstuhelecimcnto de armazcn<: gerao;:, no Hw cln Janeiro, 
resolve approva1· as tarifas c tahellas aprescnttHlus pela rcfCJ·i-
da Companhia, em suhstitnic;ão ás que foram approvaclns pelo 
dec, n. 4.2Hl, de 2:1 de julho <lo !UH.. 

Palacio da Presidenda do Estado ele .\Iinus c;eracs, em 
llello Horizonte, 2:1 de ago~lo de l!ll!i. 

l>EJ.Fl\1 ~loHEJitA DA CosT.\ llJIIEIJ\o, 
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Tarifas dos Armazens Geraes do Estado de Minas Geraes, na 
· Capital Federal, concedidos á « Compagnie des Magasins 

Generaux et Entrepôts, Libres d'Envers», approvadas pelo 
dec. n. 4.437, de 23 de àgosto de 1915. 

A armazenagem será calenlalia por mez, correspondente a 
:~o (trinta) dias seguidos a partir da data rla entrada da mer-
cadoria nos armazens. · · 

,\s fracç<ks de mez, isto ó, cle lrint~ dias, .serão c~lculadas 
por quinzena, correspondente a Hi (qumzcJ dms segmdos, de-
pois de completar um ou mais mezcH, ou antes de cúmpletar o 
primeiro mez. 

Po1· ft·acrão 1la primei1·a quinzena serú cobrada a taxa des-
ta, int('gral, é nos 1·asos da segunda I(Uinzena, completada ou 
rH1o esta, a taxa a cohrar scrú equivalente ;i de um mez (SO 
dias). 

Tarifas 
I 

J·>:pecw.l Geral 

Café, por saeca de 60 ldlos liquidos ........ .. 
Ft·ac•;ao pol' quinzena .................. • ...... • 

StO<J ,125 
Si!Gil S075 

2 
Feijà'), assucar, a.noz, milho, fa.t'inhas. cacau 

<J outras mcrc;•dorias em saccos de 60 kilos 
lictttidos .•• .••.....•••.••.••• , ••.•..•.•.••.. 

Fracc;ào por 'JHinzcna •• , • ..• ,. , •••••. , •.•...•. , •. 

:~ 

St5o 
SO'JfJ 

Fumo em eor1la, pap~~ I, atgodtw em rama on 
em fio, lãs, fazendas de 11Uacsquer espe-
cics, atúlfa, erinas, deltes seccas, Eolas e 
<itH\CSI[l!Cl' outras mercadorias enfardadas 
ou em r.-.Jos, por ~accas, ~olas o <tttaos-
quer outra~, kilo ......................... 2,2:> rs. 2,7:, rs 

Fraf~Çfto )lOI' quinzena .....••....••.••.......•. l,H5 » 1,1;5 .,. 

·• 
:Manteiga e hanha de porco, refinada, em bani-

ca im em lata~, por l;ito ................... 2,25 » 
Frac•;Ao pol' quinzena ........................ ,. I ,35 ~ 

;) 

Banha, man 1.•dga, conservas d•! qual•ttWl' cspo-
de t) outras l!lOI'I:adorias similal'r!s, om ta-
las, a.•~onllicionatlas "lll caixas de madeira, 
porkito .................................... I,i;'í " 

I<'t'aül;ao }'o r <tuinzona ...................... , • .. 1.11~> 

2, 75 ,. 
1 'li;:i 111 

2,01) li 
1,20 li 

.•. 
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6 

Aguas mincraos em caixas do JS . I' E,;pccial Geral 
, po_r caixa ........... ~.: ..... ' mcws t(ros, 

I<rac<;ao }lo r <tuinzona ..................... • •••• ................... 
7 

Cerveja c outras bebidas 
0 

· 
raras, ou do' .18 libra~' ~r ca1~as do 2·1 gar-

l!'racçao POr quinzena ' p caiXa., .. • .... .. .................... ' ... . 
'8 

Dro~,mobr;r~icoa~tr~~:.nkifoadorias acondicionadas 
Fracção por qui'nzona "· '""• ·" ·'" "• • "· ...................... ' ... 

f) 
Peixe e outras ,, · 

kilo lllercauor:as eru barris, por I•, , ••• • ••. • ••• , .• , ••••• 
rac<jito Por quinzena · · ·• ·' · • • • • · · • · · .. · 

··························· lO 
Oleos azo 't t' 
, !~tas s~i't~~ ~~~~;sk~J outras lllllrcadoriM, em •'racc · ' 1 o .. •• "' ' ,ao Por quinzcn·t " ........ · .. · .... •· 

(_ .............. ' .......... . 
Vinhos, olcos a 't 

pipa : • 'zet os c outras mercadorias, 
~ipa ............ . 
I< racçfio Jlor <tuin;,: •.. , ..................... • • • .• 
Quartol:t .c na.········ ... •·• ............ . l•,r · • • · · · · •· • • • • •• • ~cçno Por <Iuinzen "· • "· · "· • • • · • • · ... · • • Qutnt n ...... .. 
}i,• o •.•.•..........• , . ··•••···••••··•• 1

a?çllo por r1uinz' n ·" .. " """ .. " .. · "· '· 
Decuno ()O • •• • •• • • •• •• .............. . I,, 11: ••••••••••••••••• 

racç .. o llor qui , · "· .. · .......... • · .... .. 
, nzona •......... ....... ·-........ . 

12 
Vinhos vina"res li. 

cai~as dg , 0'' cores f<) outras hehidas, em I<' · u zc garra as JlOr c~ixa · racçao Por quinzena · " · · · • • · • · • · 
' ·········· ················ 

ta 
Matte, Poaia e outr· d . 

cascas ou r . as mcrca ortas em folhas, 1 · · atzes, em fardos c· ixa · ou 

swo • 
80()() I! 

SIOO » 
S060 • 

2,50 rs, 
1,50 • 

2,50 » 
1,50 • 

2,25 ~ 
1,25 " 

2;)!"lXJ 
IS5i~) 
IS25<J 
8750 
SGIJO 
g:ll;l) 
s:wo 
8180 

SIOO 
SOGO 

~<', Ja_rrtcas, por lulo..... , a s, 1 
acçao por '!Uinzcn "" · · · · · · .. "· .. • · .. 

a .. • .. •. • .. • ..•. • ... • • .. •. ·1,511 r·s. 
2,70 » 

Sl25 • 
SOi5 • 

Sl25 • 
S0/5 • 

S,OO rs, 
1,80 • 

:l,OO • 
1,80 I) 

2,75 • 
1,65 • 

3SiltX1 
IS8i)l 
IS5r~l 
S!ICO 
S750 
St5o 
8100 
S2to 

Sl25 
S075 

5,50 rs, 
3,80 .» 

l 'l 
I 
I 
\ 

l 
l 
i 

-353-

Bacalhau, batata, eebola, alho, queijo, sabão 
c ontras mercadorias similares om caixa, 

Especial Gerai 

por kilo ............................... • · · · • 
!1..,racc;[lo por quinzena •.•..••••..•.•. · ••... ····• 2,25 • 

1,35 \) 

Fazendas de tjUalqncr especie, anuat'inho, cai-
Pado, artcfactos de sola e de couro, cha-
JHms c outras UIC!'Cadorias similares, úm 
caixa de madeira, por kilo ............. , , .. 2,00 11 

Frac<;lio por <Juinzcna., .... .. .. ....... ... ...... 1,20 » 

jfJ 

Toucinho, tJUeijo e outra~ mct·catlorias em jacús 
ou fardos encapudos, inclusivú xarqucs e 
carnes scccas, por kilo........ ..... ... • .... 2,00 » 

F'racc;ão por <Juinzona .......... ·................ 1,20 » 

f7 
LoU<;a de <[Ual<tnet· ospocie, va~;os de .bano e 

quaesqner outrlls productos, ceranncos em 
caixas, jacás, engradados, encapudos ou 
barricas, sem responsabilidade pela I{Uo• 
bra, por kilo............................. • s,o:.J • 

Frac<;.tto pot· quinzena,.,........................ 1
1
80 » 

18 

2,75 ,. 
I, G5 " 

2,25 " 
1,35 » 

2,50 )) 
1,50 )) 

3,50 )) 
2,10 " 

Out·o o prata {bruta ou em obra}, pedras pro-
ciosa~ c joias; deposito e guarda em coft·cs 
ospcctaes c casa forte .• , .• , .•• ,, •• , ........ , 1/

2 
°/

0 
sobre o valor 

IV 
to 

:\-fade ira em ge!'al, em ceu aberlo
1 

por m. c. ou 
frae<;llo .................................... .. 

Frac<;<'io por quinzena, ...................... , 

20 
Minoraes de qualquer espccic, por actOJ'do os-pccial. 

1$500 
S!JOO 

lS750 
ISOfl(l 

SI~RVIÇO DE llRAÇAGI~l\t 

Os serviços de hr<lçagcm, Hão especificados nestas larifas, 
serão cohro.dos de nccordo com as l,diellas em vigor na praça 
da Capital Federal com o augmento de 10. réis por euda volmno. 

r 
I 
!• 
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Os servi1,~os a cat·go da Companhia de Doc<~s do Porto do 
l\io de .Janeiro serão cguahnente coiJr·ados de accordo com as 
suas ta!Jellas c tamhem augmentados de mais 10 réis por vo-
lume. 

1.'AELLA B 

CARRI~1'0 Gl\RAT, 

Descarga dos wa~ons directos nos :u·ma· 
zens, p/ v9lutue .. ...•.....••...•. , • , • . . . 5100 

Carreto, carga e 1lesearga 1la esta1;:'lo ao ar· 
mazem, p/ volnmo, .... , ........ , .... , , • S251J 

llos armazens para .hot·do, por volume, •. , S;Ho 
Os Volu_mes com mats de l()IJ kilos pagarão á 

l'azao do kg. a .. , ••. ,., .••.•.. ,.,....... S005 

tl'ABELLA C 

BENE11ICIAliii~N1'0 DO CAFF.' 

Separa•;ão- machina especial, por sa•:ca.,. S50fl 
Cota•;ã.~- machina especial, por sacca ... ,. 85()0 
Brunu;ao- machina especial, por saeca 
, (conforme trabalho) SGUo a ... , ..... ,... S~OO 

Cala<; ao a mão, por sacca........... .• • . • • • • 2scnJ 

tl'ABELLA D 

l'RI·:PARO DO CAFl\' DO DtrHIUOR l·:M ~ACCAHIA NOVA 
PARA sm~ EXPORTADA 

Preparo 1lo caf•í na pilha, enmpr·~~hendl)ndo: 
Descarga do wagon, pesagem por occasiào 

da d~scarga, fum<;ilo 1las saceas, classi-
fl~açao, anun~a<;:io na chegada c devoln-
•;ao da saccarta; desarrunta<'ào e ensa-
ljlle :i machina, eomprehnn'dnnclo for-
ma,;ão de pilhas, liga, . pesag••m, costH· 
ra, annmar::1o e entrr'ga <le amostra, 
:-;,~~~nro contra fogo c arHJa.zcnag(~nl fixa 
Jl<ll' :!.mczc~, por ~aeca (saeco novo nao 
lllduHI<J) .... ,,, . .,, .. ,,, .......... , ... , S'•l'l 

Por oeeusião da exportação terá a mais, ah desposas de~ 
conentes do cmharr[tlC, que COITcr;to prH· conta do exportador. 
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'l'ABIU,LA B 

PRl~PARO DI~ CAFl~' DO IN'l'HRIOR POR CON'l'A DO l'RO• 
DUC1'0R 1 PARA SI~R V~NDIDO NA PRAÇA 

Preparo dç caf\·, eomprl)hendendo : 
Des'-'arga do wago.n, pesagem por occasiào 

da llcs<.·arga, tiragem de amostra, elas• 
sillc:wào, vim<;ã.o 1:om pesagem para cn· 
trcga; devolu1;ào da saccaria att~ a csta-
r;ã.o de embarque, ~eguro conlt•a fogo 
c armazenagcn~ por 2 mczes, lhos, por 
sacca. .•...... .•...•.••......•.• , , 

HNSAÇlUI·: DI·: CAFI~' A liiACIIINA J}, .. AIDIA4HNAUO, 
CO:IIPRin!HNDI~NDO 

Transpol'tc da pilha pa!'a a machina, liga, 
ensaque, pesagem, costura, arrumação, cn· 
1rega na pilha, eontag<!lll e empa1~otamento 
da saccaria vasia n entrega das amostras de 
•·afr\ dos emhair[HI!S a domicilio dos emhar-
cadot·c~, na pr·a,;a, por· sacca de liO kilos.... $180 

Esta tahella scrú angmentada de .in r()is por sacea, quando 
para o mesmo serviço seja prceiso a passagc':l de um par.a 
outro armazcm, ou furação e aparlaç<1o de qualidade do eafe. 

As taxas a quo se refere esta lahella serão cobradas pelo 
dobro r1nando o serviço fôt• feito á noite. 

'~nanrlo o ensaque frir feito em saccaria dupla, terá um uc-
crescimo de 80 réis por saeea. 

tl'ABIU~I .. A U 

l'Rl~PARO DOS CltRHAl~S DO IN'l'HRIOR l'r\RA SHRI~r.l 
HXPOR'l'ADOS, COl\Il'RlnTimDI:-;NDO: 

D<)sea!'ga do wagon, pesagem por occasi io 
da <)ntrada, arrurna,;:'lo na cho.)gada c 
deYolu1;ào da saccana, dcsarruma1;1\.o, 
•)11S:ti[UC 1 comprehcndcndo : pesagem, 
costma, ;anumaçáo, cntl'cga de amos· 
tt·as, scg!nt·o e arma~enagcm fixa por 
um meL por sacca, ate IJO ktlos •.••••. ,. SUO 

E;,ta tabella eomprchcudc o arroz, millw, feijão, eaeau, as 
farinhas c outros semel!tante . .;. 

Quando fôr necessario fazer· a liga, á machma, terá o au· 
gmento, por sacca, de SOiO. 

D. :M.-23 

( 
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'l'ABELI .. A H 

ARI\IAZI~NAGl~~I PARA l~l\ll.lAl{~}UJ•; 

O café ou qimlqucr outro genero p1•omplo para emlJ.trqnc, 
uma vez despachado, e pagas a armncnagcm '' out1·as despu-
Sits, a taxa decorrida da data do dcspaeho alô n do cmharqne, 
sc1·ú po1· saeca e por dia. 

Estadio, ...••........•.. ,., .•..•. ..... , . . . ~;~j~ 
Seguro, •.•••..•. , ..•.. •..••..•.•...• , • . . • . . • w 

TABELI .. A I 

SACCARIA 

Sacco:; novos, pelo pre"o do mrn·cado, no 
"dia do ensalfUC o mais por sacco.... .• • . SI)~IJ 

Fmat;ão do lote e classiflcat;ão ollicial,.... S0i1J 

DO SEGURO CON'l'RA FOGO 

Segnro para cafC, por saccaJ utcz, • .•..•.• 
Hcgnro para café, por sacca, •tnint.ona .••• 
~cguro para ou ti· as mercadoria~ •...•.•.••• 

1\MISSÃO DI~ 'l'I'l'UI,OS 

Certiflcatlo ·de peso gratuitamrnf<• : 

~··:~!) 
snt5 

I I" "lu 

De eonhccinwnl.os 1lu doposit.0s 1ln «war-
t·ant.~~ por titulr,, s•·llo inclusir,"·.... 1$:lOrt 

De t·eciiJo simples 1lo tleposito, JlOI' titulo, 
sbllos inclnsh·i,,, ...••..• ,... , . . . . . . • :-;;,rJO 

Prcpm·o de conhecimentos para t•mhai'I[Ite. 8~00 

PAGA11nm'1'0 DH VRI~'l'l~S I•: OUTRAS DRSPHSAS 

Pelo adeanlatueulo de frete~, impo~tos, earrelos c oulrü:, 
despesas, serú cobrada ~ taxa maxima llu juroii alú lO I, 2 °;u 
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(dez c meio por cento ao anuo), sendo c,;sc> juros contudo~ pelo 
numero de thas dcconidos, da data do paga,nento, ao dtu do 
reembolso dc,·scs adcantamcntos. 

A taxa de Capatazias das Docas e os imposto& de exporta· 
c;ão e outras despesas, são cobradas contra a entrega dos conhe-
cimentos. 

VImDA POR IN'l'ER::I!HDIO DOS ARMAZENS GI~RAES 

Pelo ti·abalho de recebimentos, tintt•ega de dinheiro, re 
messa dcdocurnentos c outros sci'vic;os pl'ovenicntcs da venda-
de café e de outros generos Ycndidos por inlel'lllüdio dos AI'-
mazcns Cicrae8, sCI'à colmida a taxa de 1/4 °/o (um quarto por 
cento) sobre o protlucto liquido. 

NO'l'A 

As tahcllus D c E süo applicavcis exdusivamcnlc aos c<~ fé·' 
procedentes do interior, rcmelti~os direetamcntc aos Arm.azene 
Gcraes pelo p1·oductor e vcndtdos por sua conta proprta, dv 
aceordo com o disposto nos arts. ':li .e 21i c seus paragraphos da 
re.rimento interno c só serão appltcavcts, quando a desearg 
fô~ feita directamcnte <los wagões pura os Armazens Geraes. 

Hio de .Juneit·o, 21 de agosto 1le IOW.- «Compagnie des 
~Iagasins Generaux el Enlt't\pcils Librcs tl'Envcrs,, (a) conVI-
dor, A. C. llraf!;arde.- (a) o dit•cclor, Ant. Pieraerlz. 

DECH ETO N. 4. 138--m: 2 i m; AGO~To DE l!l Ui 

Transf•;t·e pat•a Vil la Silvianopolis a 2. • escola do S(~xo masculino 
da cidade do JUo Branco . 

O PI'e~illentc do Estado de :lliuas (;eraes, de eonformidade 
com o n. !, do m·t. 3. o tio rogulameulo que haixou eom o d.cc. 
n. 3 191, do!} 1lc jnulto de 11Jll, resolve lransfcl'it· para VIila 
Siviauopolis a ::?.·' l1seolu do sexo masculino da citlade do Hio 
Ili·ailCO. 

Paluc;io da Prccidt•neia do E~lado de Minas Gm·aes, em 
Bel! o Horizonte, 2 i de agosto de tO lti. 

DELFnt :llonEmA nA CosTA Hnmmo. 

.tmcl'ico Ferreira LIJ}Ies. / 
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DECBETO ~. 1.,tl\J-nE 2~ DE A<iOsTo DE I!JJ!j 

Transfere para o dislriclo de Santa Rita <la Ibitipoca, município 
de Barbacena, a 1.• escola d•) sexo masculino da cidade 
do Rio Branco 

O Presidente do Estado de Jl i nas <:m·ae~, de conformidade 
com o n. 4 do art. 3. o do l'egnlamento que baixon com o dec. 
n. 3.1!ll, de!) de junho de l!ll I, resolvo tmnferir para o dis-
tricto de Santa Htta da Ihitipoca, município de Barbacena, a 
-t.a escola do sexo masculino da cidade do Hio Branco. 

Palaeio da Presidencia do Estado de Jlinas Gcraes, em 
Dello Horizonte, 21- de agosto de I!) lU. 

A mel'ico Ferreil'a Lojws. 

!Jccret•) n. 1.140--DE 21- DE At:usro DE HIW 

'rranst'cre para o log:u· denominado Rant.'Anna, <10 districto do 
Di\'~n? ~e Guanh~\cs, nm.nicipin do Ganh:1cs, a CSf'O!a mixta de 
Bcnhtl'J,rnuniclp:o do Iltamanlina 

O l're:.illente dn Estado de Wnns c:emes, de eonformith\(le 
com o n. 4 tio art. :1.o do l'e;.\nlamenlo que haixon com o dcc. 
n. 3.191, de !l de junho de ·J!lll, resolve tmnsfm·ir pai'U o Jogar 
dcnominauo Sant Anna, do tlistriclo <lo Diviiw de Gnanhães, mn-
ni.cipio ~c Guanhàes, a escola mixla d~ llc!'ihiri, município de 
Dmmantma. . 

Palacio da l're~itlew:ia do E~tatlo de Jlinas (;e•·ae.;;, em Helio 
ll•lrizontc, 2i de agosto de 1\Jt:i. 

I lEU'! li ~!nnJ:tfl \ n \ C•H r.\ Hll:Etr.o. 

I 

I 
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DECltETO i\. 4.1-11-nE ~H m: .\uOsTo DE 10l:i 

Transfere pa1·a a escola do sexo masculino do Ilàrro, suhurhio 
da cidade de S. João d'El-Jtey o Jogar de adjnncto á 2.• escola 
do sexo masculino da cidade do Pomba 

O Presidente do Estado tle Minas Gcraes, de conformidaue 
com o rcgülamcnto escolar em vigor, resolve transferir para 
a escola do sexo masculino do Barro, subnrLio da eitlatle de S. 
Joflo d'EI-Hey, o Jogar de atljunclo ú 2.• escola do sex<J masen-
lino da cidade do Pomba. 

Palacio da Prcsidcncia do Esta< lo de ~!i nas Geraes, em Bello 
Horizonte, 2{ de agosto 1le l!l 15. · 

lh:r.Ft\1 JIOnEil\A tu CosTA HIIIEiliO. 

A mel'ico Fal'eim T.opes. 

DECHETO N. 1.·H2-21 ll'·: Ac:OSTO DE l!lW 

'l'ran~l'ero pa1·a o g1upo escola•· de Dion.r~io municípios de R. 
Domingos do Prata o log·ar d<J nt!jnncto CJ'Pado pc,lo t!ec. n. 
3 ;{,R, de 31) de ah!'Íl tlc 1\ll?. 

O l'res;dente do Estado de ~Iinus Gcr;ws, de confürmitlade 
com o a1·L. ü7 da Constituir.fto do Estado, resolve !raus!cril• para 
o grupo escolar de llionysio, muni<~ipio de S. Dnmin~c~s do Praln, 
o Jogar de adjuncto crendo no gr·upo de Aragnary i'clo dee. n. 
3.üG8, de 30 de abril ele l!ll2. 

Palaeio da Prcsi•lenciu, em Ile\lo Horizonte, :H <In a~oslo 
de l911i. 

DEI.Ft\r ~lommu nA CosTA HmEmo. 

Ametico Ferreira Lopes. 

'• ., ., 
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DECHETO N. L H:l -- m: 21nE Ac;osTo nE 1911i 

Heconhecf' :t juris<li<;<;itO do sr. llnlli <k Sar<lns ctio Batfista como 
agente conRular <ia llalia em .Juiz ti•• F'í1·a 

O l'resi<lente do Estado <lo :\!inas Genws, lendo l'lll vista o 
aviso do ~linisterio <las 1\elaçõns Extl'l·iores, soh n. ti, <In 17 
do <"Ol'l'entn, de tm· si<lo eonee<lido e.rt~'[1llll1tr á nonwaçiío do 
~r. Belli de Sat•des Gio nalli<;la para a;;ente consnlat• da ltalia, 
mn .In ir. de Fúi·a, resolve I'ceonheceJ• s1111 jut•isdic<.~iio. 

Palaeio da Presidencia do Estado de ~!inas (icraes, em 
Bello llol'izontc, ::H de agosto de l!llti. 

llET.mt MonEtnt\ DA Co'iTA IIIIIEII:O. 

llECHETO ~. 1-.11-1. --- 111: ':lX m: AC:osTo nE 1!ll1i 

App!·ova ns planos e planta <lo f r~wa<lo tia est r:ula <I<· rn<la~em 
cmtl'" Oliy~;iJ·a fl P:ts~~ T"ll!Jln 

O JlJ•esidcntn do E~tado do Minas (:erans, no üXfli'Cl<'IO de 
sn:1s attl'itmi1:iins, resolvn approvar os planos c planta do tt·a-
ça~lo .<la estra<h~ de ro<lagmn entre Passa Tempo e a dlla<le dn 
Olivmra, orgamzados de U<lcordo com o disposto no art. 10 da 
lei n. ~;;,de 17 de nnvmuiH·o dn IX\11, fiea111lo o Secretario 
da ~~gl'll:nlluru, lndustria, Terras, Vi ;çüo c Obras Pnhlieas, au-
i!lortzad? a mand.1r executar ns servir:os respectivos, depois de 
prcenellldas as formali<ladcs prcset•iptas na tlita lei. 

Palaeio <la Pt·esi<leueia do Estado do Mina<> (;erut•s, em 
Be:lo llorizonto, aos ~R do agosto do l!l!!i. 

llEIYnr JlOHEIIL\ IH Co,TA HI!IEITIO. 

llaul Som·es de Jfuu/'11. 

- i 
_.! 
--I 
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llECllE'l'O N. LHii-m: 31 .I«O~H• nE 1\ll!i 

Transfere pa1·a o logar drmominado Egrej:t Ko1·a, distrieto de 
Itamhacury, mnnicipio de Thccphilo Otloni, conYcrtida em 
mixta, a 1.• c"cola do sexo feminino da cidade do Rio 
Branco 

O Presidente <lo Estado <le ~I i nas Goraes, <lo conformida<le 
eom o n. 4 do art. 3.'1 do regulamento que haixon com 6 dce. 
n. 3.191, de li !In junho de 1!)11, resolve t1·ansferir para o 
Iog.tr denominado E"gJ•eja Nova, distrieto do ltnmhacnry, mn-,. 
nieipto de Theophilo Ollnni, convertida em mixta, a 1.' oseola 
do soxo feminino <la ei<hHle do Hio 1\J•aneo 

Palal'io da l't·r~si<londa <lo Esta<ln <lo ~linas c:orars, rm Ilello 
Horizonte, 3t dn agosto <le l!ll!i, 

DELFI\1 \loHEJH.\ nA CnsT.\ Hmr.mo. 

,\ Hl!'l'icn Fel'Jf'i;·rt T,opl's. 

DJ·:<:HET() N. LHfl-IIE :\1 111·: ,\IWST(l IIE \!lt1i 

'I'I•an~fern para a osta<·iio <k Camapnam, nmni<.:ipio do Ent.r.~ ltiM, 
,·onvPrti<la em mixta, a 2.• nseola do ~~~'o fnminino da eidadc~ 
<lo IUo Branco · 

O Presidente do 1\st<Hlo de :llinas Gcracs, <lo eonformi<la-
<le eom o n. '~do arl. :1. o do r<~gnlamcnt.o cptc haix~n eom <.J 
<lec. n. :l.l!l\, de !I <lo jnnho <le l!l\1, resolvn t1·ansfom· Jlara a 
es!ac.~;io <lo Cama\mam, mnnieip!o .<lo Enlrc. Hios, con:o<'lllla em 
llllXta, a 2;' eseo a do sexo fcmmmo <la eula<le cio 1\10 ll aneo. 

Palacio da Pr·esidmwia do Estad.o do Minas Gm·aes, em 
llello llorizontn. 31 de agosto <lo 19lii. 

llEl.FI\1 l\loiiEIIL\ n.1 Cn,;T.\ Hmmnn. 

., 
1, 

'I 
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DECRFTO N. L4\.7-llE 31 llE .\UOSTO DE l!lHi 

Heco•,hece a judsdicç:io do sr·. Augusto Moreir·a Falc:lo como 
vice-consul de Portugal na cidade de l:beraha 

O Pr{'sidentc do Estado de lllinas Geraes, Lendo em vista 
o :wiso do lllinisterio das Helações Exteriores, sob n. 7, dt~ 
:.l3 do corrente, de ter sido concedido cxcqu((//11' á nomeaç:io 
do sr. Augusto .l\loreh·a Falc;io para vicc-consul de Portugal, 
na cidade de Ulleraba, resolve reconhecer a sua jurisdkç.ão. 

Palacio da Pt·esidcnci:. do Estado de Minas Gerac:::, 1~m Bello 
Uorizontr, 31 de agosto de 1915. 

DF:U'nr i\romm:A n.\ Cosv. Htm::mo. 

Amcrioo Ferreira J,ow·s. 

DECHETo N. lt.H6-nE :n n1: .\t;osTo DE 19!U 

'l'r·ansCero a escala Jnixta da Cachoeira d'Aimas, do mnnicipio do 
Par<i, parn. o povoado denominado Sol .. • la•!•: tio Par:'!, tio mesmo 
município 

O Presidente do Estado de ~linas Geracs, de conformi-
dade com o n. 4 do art. :1. o do regulamento que baixou 
co~ o dee. n. 13.1!11, de!) de junho de 19tl, resoh·e lt·ans-
fertr a escola mixta de Cachoeira d'Almas, do município do 
Pará, para o povoado denominado Solcd:Hle do Patú, do 
mesmo município. 

l'<.lilciO da Pt·csidcncia do Estado de ~linas Cet·ac~, em 
llcllo llorizontr, :31 de agosto dn l!ll!i. 

DELFIM :\lomm:.\ nA CosTA HIDEIRO. 

A merico J.'crrcira. T.riliC8. 

1 
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DECRETO N. '~.4í-!l-·llE 31 DE .\liOSTO HE 1\JW 

Marca o dia 30 de setemlJro proximo futuro pat•a a transfel'nncia 
da sétlo tio município do Rio Pal'anah,Yha para S. Liothanlo 
com esta donomina•;ão 

O Presidente do Esl>:~tlo de Minas Geraes, usando da at· 
trihuiçiio que lhe confere o art. 57 da Constituiç~o Estadoal, 
e, tendo em vista o dispositivo do art. 2 o d~ lm n. b:l2, de 
IR de selemht·o de i!lllt, rcsol\·c mar~nr o d!a :lO de setr,t~~
bro proximo futuro p:wa a tt·ansferen·~ta da sede do mumu-
pio do Rio Paranahyba para S. (;olh •rdo, eom esta de-
nominação. 

Palaeio da P rcsidencia do Estado de Minas G<nae~, em 
Bello llol'izontc, 31 de agosto de 19I:i. 

DELFIM :MonEmA nA CosTA RrnEmo, 

,t me rico J?crrcira J,opcs. 

DECI1ETO N. {.151J-llE :~1 llE .\GO:"TO llE Hll!i 

Pr·oJ:oga por :lo <~ias o prazo pa1·a _o pag'ilmenlo. SüJ~J 1~n~llas, dos 
llll postos de rndustrras e lH·otl-;siJeS o eonsumo de hchrdas. 

O Presidente do E&tado de Minas Geraes, usandd
0
o das at-

tribuiçôcs !(UC lhe outorga o art. ü7 ~a Constituição Estatlo.' 
resolve prorogar por 30 dias, ~ partn• dc~la <la I~, o pr~zo. P.~r~ 
o pagamento, sem multas, do nnposlo tle tndustnas c pt oftssoes 
c consumo de hehidas. 

Palaeio Ja Prcsidcncia do Estado de )li nas Gcrac,s, em Bel\o 
llorir.ontc, 31 de agosto de l!ll!i. 

DELFnJ MonEIIlA nA CosTA 1\ummo. 
Thendomil o Oallli'Íro Sallliago. 

i ,\ 
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DECRETO N ' '''I . l"l'' 
• ~.-toJ - lll·: t llfo: ~ETE~!Bll<> 1>1·. ·' •' 

Con.~e<lo privilcnto no . I' . 
~ttnc••ilo "' , ', .st. •ranctseo L<Jite de Ca,fi'O par:t con-distri~to'd:~s~. 'Jl\~ 080, •I:J nma n~trada par·:t :tntomovcJs c?tt·e,.o 
do ::lrar · Ltth•,.th,, no lllilrll<:zpi<J de Cat·angola, c S. Jo.to . l]lou, no ll.unu~lflJo !lo ,\IJr<J Carnpo. 
o p 'd 

rizaçno ~~-~\·1nte dj.Estado de ~Iinus Gerao:;, usando da aucto~ 
co~1c~dcr ao t•.~ 11 ~ eJ, n · l_~)l, de 20 de julho tte l8!J:;,, resolve 
este organ · 

1
j
1
dndu? ~ rd~Clllco Leite de énslro ou empresa por 

e •oso de lZa• a, prtvtlegw por 2U annos para constz·ucçào, uso t~i~t~ d<' ilma estrada para nutornoveis 'que partindo do dis~ 
do Ma ti· c:ú· ~~~h•;u:~•. 110 rnunicipio de Cunu{gola, vú a S .. .lo~ o 
dn s 1 p I ' . lllctpto de Abre Campo Jlassando pela ctdade '"' an a .uzJa do C"r 1 ' · I' 
douro S. Se} l'il u''"' ango ,n, p1r Vaz·ginlla, ,\Jaranll~o, ·~rve· 

,: · las 
1
• o o Alto Caraugola 0 Santa ~fargartda. 

ü Oh~~~~al'~J~?~r;!tario d!l Agricnl!nra, lndnslr·ia, Terras, Via~·ão 110 l ·l _tcas auetortza<lo a cnkln·ar o rcsJwclivo eonlJ'lH'.to q l·l ser<to nhser·vad 
1
. . 

1 rrgcm a Inatez·ia.' as a~ < tspos~<;ües dos r<>gu amentos que 

Palacio da Pr '1 · 
BPilo llo ,•, ÜSJ( ··neta do Estado do mnas r;f)l'Ucs, em 1 

IZOlltc, aos 1· de sotc~mhro do 1 !lI !i. 

1/!111[ ,)'(}t/1'1'.\' dt• ,J/11/f}'l/, -llF,(~( 11 JI,'f'() ,. 
· ·'·· L.'.!í'2- llE 7 m: s•·:rE,rnno nF IDI!i 

lndult:t pr·a•:a~ rlrt Fer•.:n. Pnhlka 

hui .~~~Presidente do Esta< lo de ~li nas Geracs, usando da atll·i~ 
ve ç~lll T10 

lhe conf~rc o~ 1- o tio aJ·t. 1)7 da Constilniç;1o, resol-
esr',10 sr !

0

!~e.n~g_crn a d_ata do hoje, indnlfar das j•.enas a <Jl!<' 
jJaxirni '.Jütf<ts, as .. \egmn~es prflt;a>~ da Fot·•;a Pnh ~~~a : ,\Jypto 
~Vi Ba, ano de ~)lJ_vmr;,, Sehastt;1o .Josú da Silva, Liwhlpho de 
;\lvo~ ~fos, .Jo?p Sllv~, Attt~•nio Zaeharias ,\Ivo-; da Sil\'a, j!;.l'io heJ·t~~ '<·· hP1~J1thtlo Jose :\Iat·tn, .Jn•:nndino (;ornes Feneira e Al-.a[l( It o Jlen 01._ 

l'Pll P:lrllac!o <la Pt·csidencia do Estado dt) ~fina,; l;,waes, em 
'· 

0 0 l'lzontc, 7 de ~etemhro de 1\ll!i. 

0ELFI\! .,101\EIJL\ DA COSI'.\ 1:11\!:11\o, 

llmel·i,~,, l•'t'l'r<'il'a 1."/li'S. 

r 

1 

i 
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llECHETo ;-.;. L15a - nE 7 nE ~ETDrnHo n~-: ·I !JJ5 

l'cnl•'>a c colltlllufa penas 

O P1·csidente do Estado de Mina~ GcJ'aes, usando da attd-
hni~·:io IJlle l!te ú conferi<li! pelos I, .. o do ar!. !\7 da Conslitniçào, 
l'Psolvt), em homenagem ú data de hoje, per<loar ao reu .Jost\ 
Agostinho llosa o resto da pena em eujo cnmpz•inwnto se acha, 
nm virtude das decis1ies do jnry da comarca de Mar de Hcs~ 
panlta, de 28 de setembro de 1!l0!1; e, hem assim, commutar 
para dezenove annos e tres mezcs de prisõo simples a pena itn~ 
posta ao J'eu .Jeronymo Eva da Silva, po1· sentença do jury da 
comarca de Ferros, de 14 de jul!to de ·I R!l!J, c para sete anuo~ 
de Jll'isão simples a pena a que fot eondcmnado o reu Urbano 
.Josú de Miranda, pelo jury da eoma!·ca de Campanha, em 7 dü d<>zemhm de IDOO 

Palaeio da Prcsid<)llda do Estado de :\finas Cemes, l'll1 Bel! o Ho!•izonte, 7 de se:emhro dn 1!l !!i. 

Dr·:r.rnr )lmu:nu rn CosTA Hrm:rno, 

.Aml'rit~o ft't'/'i'l'irl! Lnpt's. 

Conver·fo em ~:~cola~ {lat•a os sexo~ ma~eulino e f•~rnnnino a~ 
tinas mixf:t do 1 i~trieto do Cnrralinho, munir:ipio dú Dia· lll:tll!.ill:l, 

() Pt'<)sidentenre do Estado do :\!mas Geraos, de eonformi~ 
dadn eom, o 11 . .1-, do art. :l.", do t·egulamcnlo qne haixon com 
ode~: n •• L19J, de !J de JUnho do l911,resolvn eonverter·eni 
eseolas paz·a os sexos nwsculino e feminino as duas mix!as do 
di~tJ·icto do Cttr·r·al!inlto, município de Diawantina. 

Palado da Pr•Psid!'rwia do E-:fado de Minas (;et'aP~, rm Jlrllo lloi'izontn, H dn St'lemhr:J de IDI!í. 

llm.t·nt ~lom:mA rH Co:>TA Ilrm:rno. 

• f 

! 

I ... 



DECHETO :\'. rt.IüU-n1: H nE sEn:~lllno nE l9!!i 

'fransf~re para o di~tricto de Vonnelho ~ovo, mnnicipio de ca-
J·atmga, convertida em masculina, a escola do sexo feminino 
do Santo Antonio do 1\[anhnassú, do mesmo município, 

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, de conformidade 
com o n. 4 do art. 3. 0 , do regulamento que hui.xou com o doc. 
n .. :l.1HI, de Ode junho ele Hlll, resolvo transfer:t• put•u o dis-
triCto de Vermelho Novo, municirio do Caratincra convertida 
em masculina, a escola do sexo feminino ele sa?1t~ Antonio do 
Manhuassú, do mesmo município. 

Palacio da Prcsidcneiu do Estado do ~finas fioraos, em 
Bel! o Horizonte, H de setembro <I e 1 !l 15. 

DEI.FI~I ~fonEill.\ n.\ Co~TA llmEmo. 

DECilETO N. -t 1!iG-nr: H nE sr:TE~mno 111: Hll!i 

Conrct•te em escola. pat·a o sexo masculino a mix1a <le Nossa St•· 
nhot·a do Nat.areth dos gst<'ios município de Santo Antonio 
do Monto, ' 

O Presidente do Esludo de ~finas Gcr·aos, <lo conformida<le 
CO!~ o n. 4, do UI'!. :3. 0 , do rt•gulamento que baixou com o dee. 
n .• L191, do O de junho de ·J!Jll, rewlve converter em csc(lla 
pal'a ? so.xo masculino a mixla de .\'ossa Sonhom elo Naznreth 
dos f<.stetos, munieipio <•e Santo Antonio do 1\lonto. 

_Palacio da Prosidenda <lo Estado do ~fina~ (:r.racs, em llello 
llortzontc, I·~ 1le ~'ctcmhro de l!ll!i. 

IH:J.Fm ~fonEmA JJA CoSTA IIIIIEIIIO. 

I 

J 
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DECltETO :\. 4.·W7--IlE u llE SETEMBI\0 DE l!JW 

Cla~sillca corno urbanas as o3colas, mixtas da colonia <dtodrigo 
:->ih-a>>, do município do Barbacena 

O Presidente do Estado do Minas Gcracg, de conformidade 
com o regulamento escolar em vigor, resolve classificar como· 
urbanas as eseolas mixtas <la colonia «Hodrigo Silva», elo mu· 
nicipio de llurbacet:a. 

Pulado da Presider.eia do Estado do Minas Gcraes, em 
Helio lloritontc, H setembro de l!ll!i. 

llEJ.FI\1 Monr:m.\. IH C•.1ST.\ HIBEJ!\o. 

Ame r i co Fel'. eil'a T.opes. 

OECHETO :\. t. W8-LJE li DE ~ETE~IBllO DE HlW 

Transfere para o Jogar denominado s. JoàO do Gramma, município 
de Caracol, co:1vertida em mixta, a escola do sexo masculino 
da cidade dü Bambuhy 

U Presidente do Estado de ~liuas Gm·aes, de collformiclado 
e<rm o n. 4 do m·t. a. 0 do regulamento que h a ixou com o dec. 
n. 3.l!ll, de !l de junho de I!Jll, resolve transferi,· para o Jogar 
denominado S. .loilo do < :ramma, município de Caracol, con-
vertida em mixtu, a escola do sexo masculino da cidade de 
Bamlmhy. 

P .. liacio da Presidr.neia do E>lado ele ~Iinus Gcraes, em Uello 
llot·izonte, ·ll de sntembt·o de 1 !l l!j, 

Dr:UJ\1 ~lomm:.\ !lA CGSTA l:ll\1\lRO. 

1lmcrico Po'l'cira Lopes. 

( 
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DECilETO N. i.W!J- DE ::!l DE St-:TDIBHO !JE !OU) 

Tt•ansfere para o grupo escolar du Salinas um dos Jogares 
de adjuncto do grupo de Pe!tu.r 

O Presidente do Estado de Minas Geraes de conformidade 
eom o art. li7 dn Constituição do Estado 'resolve tran sfcrir 
para o gi'Upo escolar de Salinas o logar de ad]uncto creado 
pelo dec. n. 3.4!i7, de 27 de fevereiro de W12. · 

l'alacio da Presidencia, llello Horizonte, 21 de setembro de l\Jlli. 

DELFIM ~Ioi\ElllA DA CosTA ltunmw. 

.Americu Fcrreirn Lopes. 

IJECHETO N. i. WO- DE 2H DE SETE~IIJIIU DE l!llli 

Transfere JHII'a o hairt·o denominado «Bom Successo•, distt·i-
ct!J de Itanhandú, muuicipio de Pouso Alto convertida em 
rmxta, a. escola do sexo masculino de Santo Antonio do 
Aventur01ro, município d•l ~[ar de IIespanha. 

O Presidente do Estado de Minas Geraes de 
confonni~ade com o n. 4 do art. 3.0 do regula~nen
to que harxou com o dec. n. 3.191, de 9 de junho 
de 1911, resolve transferir rmra o bairro denomina-
d? :'Bom Successo", districto de Itanhandu', muni-
CipiO de Pouso Alto, convertida em mista, a escola 
do sexo masculino de Santo Antonio do Aventurei-
ro, municipio de Mar de Ilespanha. 

Palacio da Presideucia dn Esl;Hlo de Minas Ge-
raes, em Helio IIorizoulP, 28 de setembro de 19H>. 

DELFn.t MonEmA DA CosTA 1\mEmo. 

Amm·ico Ferreira Lopes. 

- 36')-

DECHETU N. L~.fil - llE 2X UE SETDIIII\0 llE I !!I li 

Transfere JHtl'a o Jogar denominado •:'>. Caetano .. do municí-
pio da Villa do Cnpollinh·t, conre1-lida em mixta a es-
cr>la do ~e'\o feminino tia cidade de Bamlmhy. ' 

O Presidente !lo Estado de .Minas Geraes lle 
conformidade com o n .. .f. do art. i~.o, do regula~en
to que baixou com o dec. n. 3. HH, de 9 de junho 
de 19H, resolve transferir para o logar denominado 
"S. Caetano", do municipio da Villa de Capellinha, 
convertida em mista, a escola do sexo feminino da 
cidade de Dambuhy. · 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em llello Horizonte, 28 de setembro de 1915 . 

DELI<'IM 1\lonEmA DA CosTA RIBEIRO. 

Americo Ferreira Lopes. 

DECHETO N. 4. W':.! - DE 28 llE SETEMBltU llE 1 !l15 

Tt•ansf•~t·o para O log·at· uenominado «Song•Í», districto da ci-
dade de Pouso Alto, convertida em mixta, a escola •lo 
sexo feminino de Santo Antonio do Avcntmciro, municí-
pio de Mar de Ilcspanha. 

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de 
~~onformidade com o n. 4 do art. 3.0 , do regulamen-
to que haixou com o dec. n. 3 .191, de 9 de junho 
de 1911, resolve transferir para o logar denominado 
"Sengô ", districto da cidade de Pouso Alto, conver-
tida em mista, a escola do sexo feminino de Santo 
Antonio do Aventureiro, munieipio de Mar de Hes-
panha. 

Palacio da Prcsidcncia do Estado de Minas Ge-
raes. em Rcllo Horizonte, 28 de setembro de 19HL 

DELFI!Ir 1\lonEmA DA CosTA Rtnmno. 
Americo Ferreira Lopes. 
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DECI\ETO :\. ~.11\:3- IJE 28 llE ~E'I'Dilll\0 DI;: 1\lt.i· 

Jtcconhccc pro,·isol'iamtnlc, como cncarrc"ado interino do 
vice-consulado do Portugal, na cidade d~ Barbacena, o st·. 
Augusto Alves Pereira. 

O Presidente do Estado de Mina~ Gcraes, tendo 
em vista o avi~o n. 8, de 18 do corrente do 1\linh;-
terio. da~ Helações Exteriorc~, resolve 'reconhecer 
provisonamcntc, como encarregado interino do vi-
ce-consulado de Portugal, em Barbacena, o sr. Au-
gusto Alves Pereira. 

Palacio da Presidcncia do Estado de l\linas Gc-
raes, em Bcllo Horizonte, 28 de setembro de HH~. 

lJEu·m MonEmA DA CosTA Hummo. 
Jnwrico Ferreira Lopes. 

DECRETO N. 1:. "(H - DE :w llE SETE~IHI\1) llE Hllti 

Cr.',a a p,.,~feilnra do Araxá 

. 9 Presidente elo listado tle jfinas c :ct•aes, m.JJlclo ela allri-
hutçao que lho co11fere o art. !i7 da Constituie~üo elo Estado c 
do eonfoJ•midacle com o disposto 110 art. 10, da lei aelelicional 
n · 5, do J;J do agosto de IIJOa, art. 12, c.la lei 11. :n::, de 17 uc 
dezembro do mesmo anno, o lei n. 31Hi, do 2:1 c.le dezembro 
do 1 !lO 1·, resolve ercar uma Prc>foilnra 110 mn11iei pio do Araxú, 
onde se cneonlram as a~nas mineira<>s tleBominatlas do c• Bc~ 
bcdonro•>, na sesmaria elo Bnneiro, hoje de jwopriodade do 
Esla.rlo, por cloaç-fio feita pela Camara Municipa , em eseriptnra 
ele ': U<; se.tcmhr~ ~·orrentc, passada. pelo tabelli:1o do :1. 0• omc;o 
dcs.l<l C.~ptlal, SU.Jetlanelo esla l'r<>fettnra ao mesmo re;..;uncn c 
lr;p~lae:ao a C(lle se :wha·n snhorclinadas as demais pt•cfeituras 
extslenles. 

l'alacio· ela Pl'c~idenda do I·:~tatl•l de ~finas c;et·ae:>, em 
Bello llorL,:oute, :.!LI de setembro c.le 1 !llij. 

!Jutgt ~.lohElfiA llA CosTA HlllEif\0 . 
Ilaul Soares de .!loura. 

f ( . 
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DECltET0 J\ •. í.-, íQ;j - DE :i nE ocrunnc; nE Ullli 

~fi\l't~;t .n dia ~l (\<) <I••!.••Jilhi'O Jll'O\iJIIIJ fnilli'O p;u·a SI~ Jll'OI'<>dnr (t 
ek1•;a•J th um deputado pelo :).·• tlislrido eleitot·al fctlcrat 

O Presidente elo I·:stallo de )Jinas Ceraes, usandl) ela allt'Í·· 
l!llil;ito que lhe confere o art. !.i7 da Constilnic;üo elo Estado e, 
de eonformielarle com o rlisposLo no art. H:l das "Instt·uer;:õcs••, 
mandaela~; ohsenar pelo ele1~. n. !i.1B~, <le G ele fevereit·o de 
·I !'il:i, rcsoiYe ma!·cat· o <lia U de <lezembt•o proximo futuro, para 
se procec.ler ú deiç<io ele um deputado pelo 3.• distrit:lo c],!i-
toral federal, na Vc'ga deixada pelo sr. dr. Il'ineu Maeha<l0, 
que optou pela represenla•.~üo do Dislricto Federal. 

i'alacio ela P!'esielencia elo Estado de ~tinas c;eracs, em 
Helio llorizonte, :i de outubro de I u 11i. 

llJ:Ll'ni ~loJ:I:llu 11.\ Co~T.\ llli\LIHU. 

Americo Ji,:rrcira Lupcs. 

IJEC:IU·;T() S. l,{li(\- llE 12 DE oU'I'UIIllO DE l!ll!i 

p,~t·<.loa c coJlllllllla pena~ 

O P1·e~idente do Eslado ele ~I i nas C: era c~ u~anclo ela allris 
hniçflo qne lho c'> e:onferi1\a pelo~ .1,", elo arl. m ela Constitni-
•:•io.' reso_tYe~, em ltomenal!l'lll :'1 data de hoje, Jl<'rtloar aos reu-
.Juse ~ustmo ele 'le!lo e .Tos!? da Silva Ferreii'a, eiJIHlcmnados 
r;m VJrlucle das decisões elo Jlll'Y elas eomareas ele llaJH~ceriea e 
C.urvello, de I :2 de> setembro de I D07 e !:I do mat·ço do HHJ4, o ros-
lo elas penas que esl<io cumprindo; e, hem assim, conunular 
para l_H annos o 3 mczes ele pri~ü•l simples, a pena em cnjo 
ntrnpt·~mcnlo se :~e!Ja o ron .Tosé \'az ele Carvalho, conclemnado 
pelo tl·tlmnal do Jlll'Y da comarca do Guanhües em G de agosto 
de !Dil:!. 

Pal:l<'in 1la I'i'<'>id••twia elo 1->-:tado cle 'finas G<'r:w~, CJil 
J:,)Jir, !lnl'Í!.<Jllt<', 12 c!" OlllnLrn de J!lHi. 

li!.LI .:.1 :liut;ue.\ V.\. C• .. ;r\ 1\mti!;U • 

• \ IIWI'i•:o Fareu·n I.OJII!s. 
( 
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DECllETO N. Uli7 -- PE 12 DE fJI.:IIillllll DE 1~]:; 

Induii:J. J'r:l<;a,; da For.;a Publica 

O Presidente do E~lado li<~ :lli!li.Js Geraes, n;;audo .la allri-
lmi<;üo que lhe confere o ~ 4. 0 , do at•l. !j7 da Con~tilni<;<io, 
resolve, ~m IH!II.letwgem ú data elo hoje, imlultat· das penas 
a que eslao SUJeitOs o m~::;pc~saela \\'indsor eL\rantes c os sol-
dados ~chasti<lo ele Assis Harhosa e .Josó ele .\ lmeida. 

l'alacio da l'residcucia do Estado de :llinas Cei·acs, en. 
BeiJo Horizonte, 1:.! <lo outubro de 1HHi. 

llEI.Fni :lloBEIHA I'A CosT.\ Hini:mo. 

,tma i co FtJrrcim IA!JW'S. 

LlECHETO :\. I. \!iH- HE 1:1 111: o1: n:1n:o lll·: l~lf:i 

Fi~a o lnnik maxin1o dos deposilos na Cai~a Ecolloinica 
elo Estado 

. ~) Presiclemte do Estado de Minas Geraes, usando da allri-
lnuçao que lhe ú ~~onfel'ida pelo art. .'i7 ela Conslilni<;<io do mes-
mo l<'staelo, e ele conformidade com o art. H. o da lei n. fiM, 
de 18 de setembro proximo findo, resolvo elevar a!<' ao nwxt-
1~10 ele e!ez c:ontos dn l'<\is ( lll:OOOSOOO), os deposilos na Caixa 
hconomtea do Estado, nos temws da lei n. 4, de :W de setem-
bro de 1891. 

Palaeio <la l'rnsidl'IH:i<J dn Estado ele ~liuas Get'all,, em 
BeiJo llorizouto, ·1:1 de olltttht•o <le UJ!!i. 

A lllerico Ferreira Lopes. 

- 3'73 -· 

l>ECHETO N. 1.Hi!l ~-DE 1:1 llE OUTUill\o llE 1\JJ!) 

'I'ran~fcro pa:·a o <list.r-ido do S. SchasWlo elos I'ir,to,;, município 
<k S •. rotw Evang·oJista, a cscol<t mixt:J. do Jogar denominado 
«Santinhas», do mos:no munkipio. 

O Presidente lio Estaelo <le )Iinus Goraes, de conformidade 
eom o 11. 4 elo art. a. o do I'egulameuto que baixou eom o den. 
n. :l. I !li, ele !J de junho ele 1911, resolve transferir para o elis-
lricto de S. Sebastiüo dos Pintos, município de S .. João Evan-
gelista, a escola mixta do Jogar denominado «Sardinhas•> do 
mesmo município. 

Pala,;io ela Pt·esidenciu do Estado de Minas Geracs, em 
Bello Horizonte, 1:3 ele outubro de '1\JW. 

lJELFlll ~lül\EIUA DA COSTA HIHEI!Iü. 

AmcriciJ Ferreira LOJJes. 

DECHETO N • . U/0 -- PE I ti m: oUTUIIIW llE 1\IUJ 

:\!arca o di:J. t. '' de novomhl'o \'I'oximo futnro para a elci•Jw 
do C•msclho Doli 1erativo cio Araxá 

O Presidente do Estado do :llinas Gcraes, usando da altri-
hui<;ão que lhe confere o art. !i7 da Constituição do Estado, e, 
tendo em vista o dec. n. 4.4rll, ele 2!1 de setembro ,1ltimo, 
(jUe creou a Prefeitura do município do Araxú, resolve, nos 
termos ela lei n. :190, de 2:1 de dezembro de 1\J04, marcar o 
dia 1. o de novembro proximo futuro para se proceder ú elciçfío 
do:; membros do Conselho lleliberativo do referido município. 

Palueio da Prcsidencia do Eslallo de ~liuas Geraes, em 
Bello Horizonte, 15 de outub1·o de !91ti. 

llELFIII ~lom:nu DA CosT.\ Hunmw. 

Amcrico Fetrcira f,ojJt's. 

/ 
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DECHETO ~. 4. l71 - llE 1U DE OCTCIII\0 llE Hl lU 

11Iarc:l o dia 1." do no\'.1mhro proximo futurn para as elci•;ôcs 
de juizo~ de paz dos districtos da Capital 

O Presidente do Estado de Minas Gerao', usando da atlri-
lmiçüo que lhe confere o art. ü7 da Conslitni<;<io do Estado, c, 
tendo em vista o dispositivo do art. !l. 0 da lei n. ú6:1, de Hl de 
setembro findo, dividindo em dois distrietos de paz o tc:·mo 
de:> ta Capital, resolve dcsignm· o dia 1. o de novembro proximo 
para se procederem ús clciçiics de juizes de paz nos referidos 
districh>. 

Palacio da Pt•e;;i<leucia do TNmlo uc ~linas Gc:·acs, em 
Helio llorizonlc, lU de outubro uc 1!1W • 

J)[.LFnl ~follEll\.\ ll.\ (O~'l'A 1\lllEII:O, 

Amcricu Fcrrctl'll LojJCS. 

TlECI:ETO :'\, LO~·- I>E 10 llE GIJTCI:I:fJ llE l!lW 

~npp.·imo os dois (2) logarr~ de ad,iuncto~ r:dslcntes no grupo 
escolar anncxo :'t Escola Normal desta Capital 

O Prcsidculc tlo Estado tlc ~finas Ccracs, de eouf,mnidadc 
''nm o Hcgulamcnlo expedido com o dec. n. :l.l!ll, de !l ue ju-
nho .Jc 1!JII, rcso!Yo supprimit· os Jogares de adjunetos crt;a-
,[o~ pelo de c. u .. ~.!!i I, du 17 de mar1;o do alliiO passado, exts-
tcutes no grupo cseolar amwxo á Escola ~ormal desta Capital. 

l'alacio ela Prcsitlcncia, em llcllo Horizonte, In uc outubro 
de WW. 

I>ELFI~l Jlum:m.\ IL\ CoKT.\ llinEmn. 

A mer ico Ferre ira T.o/JI'S. 

T 

,··, 
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DECRETO N. 4. í-7;1- DE lU DE OUTU!II\0 1\E I!JUí 

ConYerte em escola para o se~o fcmi_ni.n~, a mixta de. S. Dom 
.Jesus da Pedra do Indaya, mumc1p10 do ItapcccrJca 

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, de conformillude 
com· o n. 4, do at•t. 3. o do regulamento que baixou com o dec. 
n. :l.l!ll, de!) de junho de '1\Jil, rcs·,Jvc corl\'ertcr em eseola 
pam o sexo feminino, a mixta de S. Bom Jesus ua. Pedra do 
lndayú, município de Itapccerica. 

Palucio da Prcsidencia do Estado de Minas Geraes, em 
Jlcllo Horizonte, I!) de outubro de Hllti. 

Dm.mr ~:ommu ll.\ CosT.\ Hnn:mo. 

Amcrir:o Ferrei1·a Lopes. 

DECHETO ?\. ,,,\.74 -·-DE 20 llE OllTTllllHlllE 11Ji!i 

Declara ser de 100 ri.is o n:'to de 1$000, o sollo de vcrha dcYido 
na hypotltc~o de quo trata o n. 1. tio§ 2.• da tal•olla 11 do 
dPc, n. l,Uill, do 2;'> do abril do 1\JilO. 

O P1·esi<lcnlc do Estado <lo Minas Gcraes, usando das allri-
Jmiçiics que lhe confere o arl, ú7 da Co~1stilnif;<io )lineira, re-
solve rectificar os tlizcrcs do n. ·I, do ~ 2. o da tabcllu 11, tlo 
doc. n. l.:lRI, de 25 de abril de I\100, por ter ha~ido erro .~le 
rcvis<lo ao ser o mesmo impresso, e declarai' quP ~~de. HlO rms, 
e niío de 18000, o scllo tleY:tlo, a que se refere o c dado !IH-
mero. 

Pnlaeio da Pr•nsido11dn do Eslntlo <lo :llinas Gerao~, nm 
Bcllo Jlorizonl<!, 20 do oulnlm> de Hllti. 

DEI.FBI \JonEmA nA Cosn Hnmmo. 

/ 
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DE(~I'I•','I'') N. I 1ll'' • ' ' t.·17/j - DE 20 llE OUTUDRO DE ! ,J 

Auctorizn a cmisxão ele !·500 apoliecs do valor nominal 
de l:lliK):;;iiXX) cada Ull1'l 

O I' 't . ]) . re>;H ente do E~tndo <Ir :\lin·J:. Geraes usando da atln-UlÇ<'io lfUc lhe · f · 1 ' ' ' · ' · t CJ • da 1, · ,, 0 ,eon er1: o pela Constiluiçüo ~linyu·a. e ar · -·. 
Cl n. 1!.37, <lo 29 de sctemhro ele IIJI i- 0 no mtmto do dar exccuç'io"ao •st' 1 1 · · f' I 'l qli d ' • c IJlll U< o nu clansnla 1." do eontmeto ~~n!at o ', D· le Relemhro do corrfmlo nnno eom a ('amara Jllllllt:lpal de •11' lacena, resolvo : · ~ 

~rt. 1." E' auctorizada n omisst'io de mil e quinhentas ~P.ohycs nomit~ativa>; da divida inte~~;a do Ústado, llo valor no-
~t,na1 de I :Ooosooo cada uma 30 J·uro de !i o o ao anno, paga-

vus I e a<'cor1lo corr . t '· · ' 1 ., 'N' de 
'l'l 1 .' · · 1 os ar s. !,!) e se"uintns do 1 ee. ll. -·--·•, · -· I C ITlU!O <le 1 !lOS. .~ 

Art 'lo ·\ · t · · · -· ' ern1ssuo dcvcrú ser fPila no começo 1 o prmwl-ro semestre de 1'l1 r . ' . · ·' 1 1las , ••. · • 1 p01 part1~s "rallnalmcntc c a p1 opm t,,u · ncecsstdadcs dceorrentes do t'tllrtra<'lo 
Art 'l " \ · · · · •·1 ~ lor . •. · · ' amorttzae;flo :-;e farú annualmentc, e·m :J 1 al!!IO., 

hos l!ar?cllas egna~s a começar !'lll janeir·o de J!ll!l, na forma 
· arts. 71 ° segnmtes do eitado <Ice:. n. ':!.221.. 

f, ,1 O Secretario ele Estado dos Nerroeios das Firwnt:as assim o <11.1 executar. r · 

In IJ l't~lacio <la Presidcncia do Estado de 'li nas (;eral's, t·m lll'l-
0l'IZCl!lte, 20 dn ontnhro elo 1!l11i. 

DEtmr ~lom:mA nA ClhTA llrm:mo. 
Atn!!rico T<'t~rrei1'a /.opes. 

DE.~J',f·~'l'fl N. " 
L · l,1,i(j- llE ~(j llE OUTT:BJ\0 llE 1!1\!í 

Approvn o l'<)gulamcr:to clei1 oral 

. , ~) Presi1lcn te do Estar lo de ~li nas Gera os, usando da allri-1[~11~ao qny lhe eonforc o art. B7 da Constilni1;uo elo E;:;l<Hlo e 1 
•l •lllclorrzac;ão contida no art 11'1 1t-1 lt't 11 !i!iH de !I ele se-

I c>ml l • I I · · . ' < ' • ' • ('Íq Jro 1 
c !l I, e a nsta <In.~ alterar:<ies conslanlns <la IPI 11. 

: :;; <le I. o de :;~Jlemhro do eonento ánno, resolvo approva1· o 
I e hnlmnonto clctloral qll!l com este haixa. 

t 1° Sccrot!lrio de Estado <lo~ Negoe:ios do lntel'ior, assim o 011 ta entondulo o faça executar. 

I• ,11
1
'nlaei.o ela Prt:siclmwia do Estarlo ele Minas (;oraes, em 

•C o Horizonte, 21i do ontnbro do IUI!i. 

DELI1Il\I MonmnA DA CoSTA Hmmno, 
1lmerir:n Ferreira T.opes. 
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ncgulamcnto a que se refere o dec. n. 4.47ó 
desta data 

TITULO I 

IJn fllislamcnto clcilMol 

CAPITULO I 

Dos ell'ilorus 

"\rt.. 1:· ~a~ eki<~iies l~sta<loaes c mnnicipaes sú .. 
menl<~ Sl'riio admillillos a votar os cidadãos brasilei-
ros maiores de :H annos, que se alistarem na forma 
da legislai' <lo federal. (Lei Alluicional a ConsLitui" 
<;iio do Estado, n. G, de oi ;j de agosto de Hl03, art. H>; 
Lei Federal 11. L2GU, tle ·W de novembro de 1904, 
art. Lo, Lei n. 4ilG, de 2-1: de setembro de 190G, 
art. Lo). 

Art. 2." São cidadãos brasileiros (Const. FcdL'"' 
ral, art. G!ll: 

I:· Os nascidos no Brasil, ainda que de pae ex-
lrangciro, não residinllo este a serviço de sua nação; 

:2:• Os filhos de JHW brasileiro c os illcgitimos de 
miie brasileira. lWSl~i<los em paiz extrangeiro, si 
eslahelecnrem domicilio na Hepuhlica; 

:1." Os filhos de pae brasileiro que estiverem 
n 'outro paiz ao sm-vi<;o da Hepuhlica, embora nclla 
não venham domiciliar.,.sc: 

·1·." Os exlrangeiros qtw, :wh;uulo .. sc 110 Brasil 
aos HJ de novemhro lk J88!>, niio declararam, denlro 
de~ sPi:-~ lll<'Zl'S 'l\Ppois de ll)t' l'lllrallo em vigor a 
Constilui<:ão FPdPral, o animo lk eo11servarPm a ll:t-
<'iona !idade• dl' origPm; 

ti." 0:-; extrangl•iro.'< qun pos:·mirem lH'!lS i111mo .. 
vc~is 110 Brasil <~ l'ot'l'm <'as:ulos t•om hrasilnirn, eon1" 

: •: 
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la!üo CJU~\ rcsillmn 110 llrasil, salvo si mnnifnslarcm 
a mtell(;ao ele niio mudarem de nacionalidade; 

G.o Os extrangciros lHH' outro modo naturali-zadoo. 

Art. 3.o Os direitos do cidadão brasileiro, slÍ se 
susvcnclem ou pnrdem .. se ,1108 casos pa rlicularizallos 
110

1~; ar~s. 71 o 72, paragrapho 29, da Cm1st. Fede" ra. · 

ParagTit{lho J.o Suspr>nclem-sc: 

í.!) Por incarJncid<Hle }lhysiea ou moral; 
b) Por condcmna~\iio criminal, cmquanto cima" · rem seus cffcitos. 

Paragrapho 2.o Perckm•se: 

a) Por naturalizaPão orn paiz rxlrangc\iro; 
h) Por :u~eeitaçiic; de 1\lllfH't>go ou JHms5o !~C 

gowrno exlrangeiro, ·sem licenea do poder c•xccttlt-
vo fede!'al; · • 

c) Por allega~·ão ele motívo ele ernnc:a religio~a 
· eom o fim '<In isentar .. se ele {}Ualc[l!Pt' omts que as !e1s 

da Hepuhlica imponham aos eicladiios; 
• rf) Pc:Ja aeeeitaç:'io de conclecorac,:i'íes ou Litulos 

nolnlmrchteos Pxlrnngeiro:-;. 

, Art. -1·.'' N:io podc'rn alislar .. se <'il'ilorc~:-; (Const. 
~~~·clnnl, art. 70, parngrapho L", Lc•i n. ·1.:21m, de 

'1•1 dn tlovemht·o ele HHH, art. 2."): 
1." Os meneligos; 
~."Os analphahc•los; 
''"'\··1· I L 1' I lcl' ''· " :-; na!:as c p pre!, <'x<~<'puac os o:=; a llll\1 :-; 

elas <~seolas mililnt·es ck ensino superior; 
. 

1
t.'' O:; l'<'ligiosos llP ordens monaslieas, compa-

nlnas, eongregaçõc~s. ou eommunidadcs ele qualquer 
denominação, sujeitos a voto de ohedieneia, regi'<\. 
ou estatuto <pte importe a l't'l\lll\<:ia <la lillenl;uk in" lliYi!hHtl, , 

CAPITULO Il . 

Do alislmnento 

1\l·t ~· " () 'llislamento <los eleitores organiza .. . ,), ' . - l 1 . I do de ~onformidade eom as cli:'l{HlSl~\oes ta cg1s a-
eiio federa 1, é jll'l'llH\JWlltc o scí em n:visão a nnua~ 
(Lei n. J.2GD, c\ e Hl01-, art. -1-0 e segumtes) podem 
ser a\teratlo. 

Art. G." Compete ao juiz de direito da. comarca 
em "Ll'l s<;<lt• e ·w J'niz municipal nos dema1s lennos 

·~ • . . . • 1 O() f! L . ~"'8 (Lei n. ;j.;1(i, cln 2't· de sntl\mhro ele · v v; e1 n. vo , 
de !J de ~elemhro ele JDH, art. Ji.): 

I. Org:mizar a lista espeeial dos eleitores clo.mi .. 
ciliados em cada. districto, por ordem alphahetu~a~ 
conservando o JmnH~ro ele~ ordem dos el<'itores no 
ai istaml'n\o do munieipio. 

H. Hewr annualnwnt(~ essas listas c allcr:ü·:1s, 
tln aecordo c·om a revisão do alistamento feekral, 
eliminando os <'leitores <jLW tiverem falleeido, in-
cluindo os novos C'](~ilcm•s e transferindo de llllS 
par:t outros llislrielos os que houverem mmlado de 
uomicilio . 

Art. 7". As lblas scriio I'PVÍ~,las <~ nrganiza.da•. 
dentro do prazo de quinze <lias eontados ·elo cneet'l'a .. 
nwnto dos trahalhos da jnnla do revisão. 

Paragrapho L" A lbta. ele eacla clistrieto S<'l'<Í 
lanc:.a(la <'m livro proprio aherto c\ nume'l'ado; n1bri" 
eado e~ <'ne~Prrado pPio juiz qtw n organizar, n Jllthli-
cada pot· <'tlil;\1 <'pela impn•nsa otHle a houvet· (Mo" 
delo n. J). 

ParagTaplto 2." Os cdil:ws sPriio affixaclos em 
logar puhlil~o na se;.d!' !los llislrictos. 

Art. 8." 0:; esc·riv:ies quo sc•rvirem perante ns 
juntas munil·ipa<'s de re\'isiio, remetLPrão ao juir. 
('<HtlpPl<'nlP, para. os l'i11s dos artigos anleenrlPlllPs, 
nte~ :; di;ts clPpois elo rmeerr11m~nto elos trahalhos 
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da mesma junta, a lista dos eleitores do município, 
soh pena dr~ mulla dr~ 100~ :1 iiOO~OOO. 

:\rt. D". (JnillZí~ dias antr~,; da pritndra dt~ição 
qun sr~ sngttir :t rnvisão annual das listas especiaes 
dos ~~leitores 1k cada dist1 ieto, mawlará o juiz ex• 
lt·:dtit· ~~~~lias lanla:-; !'opias quantas fomm a,; s·~
·~~:ii<'s ont !Jllt~ ff')r dividido cada distri!~LJ, e1mlelllln 
!'alia !'Opia o Itottw dos clnitorcs que 1lcvem votar na 
c;r~et;ãn a que se referir. 

P:trngmpho L" Estas copias devidamente an .. 
I hentie:uhts pelo j 11 iz, serão rernnttidas aos presiden-
ll's das lllt~sas nleitorae:e;, snrvirão até a revisão se• 
guinll', ~~ finarão clqJOis !In e:ula eloi~lão soh a guar .. 
da do !'S('rivãn d1~ paz do districto. 

Paragrapho 2." "No easo de nã.o reechimcnto c 
de dt'sappan~eimento das eopias. o escrivão de paz 
ou os pt'<•si!lentes das mesas ekitoraes. farão Hua rn-
quisi~::io ao juiz competente. ' 

CAPITULO IJI 

Dos rer:ursos r1a rrmisüo 

Ar!. '10. Dos a!'los do juiz que fizer a rcv1sao 
!' .or~;anizar as listas espeeiaes de eleitores dos dis-
lt.'tdo:; (:ti' L fi.) haverá recurso scrn cffeilo suspcn" 
srvo para a Camara Criminal 1lo 'l'rihunal da Hela• 
1:1io I L. n. ·1~lü. de 21, d1~ setembro de H)06, art. 4."; 
L. n. i)t)R, de ü de setembro de 'lüH, art. 4) nos 
(':ISOS: 

T D<~ inelusiio 1lc eleitor de um em outt·o dis-
lrido. 

I [ ])!~ i1wlusiio de pessoa Hão alist:ula pela rc-
SJH~eliva junta municipal; 

TTJ De não inclusão ou exclusão do el1~ilor na 
li-;l:t do disll'it~lo, mn qun tivPr domicilio. 
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Art. 11. O recurso será interposto pelo eleitor 
prejudicado, nu por qualquer outro do distrieto, ex• 
cepto no caso 1lo 11. :~. 

Paragrapho unieo. No caso de exclusão, inler-
po~io O r<'e!ll'SO jH'\O l']nilol' 1\Xduido, fic~ar:Í sem 
pff<'ilo qualquer outro. 

Art. 12. O n~cur:-;o S!)l'Ú interposto dentro do 
prazo dt) 'W dias contados ela puhlicação do edital 
de que trata o art. 7.", paragrapho L", pot' termo 
qw• scr:i lavrado por !{t~:tlquer dos escrivães do j 11-

d i e ia!, selll dep<!JHletwia de despaelw, ou por pt~l i-
1:iío r• lt•rnw. I' não pod!'t':Í rd!•rir-:-;e a mais de\ 11111 
l'!eilor. (:\Tndl'lo 11. 2.) 

A ri. I :1. Inl.!'l'!JO:-llo o reeurso, o eserivão que ti" 
yc•r lavrado o J'('SJH'{'I.ivo l!•mw, dar:í. logo vista ao 
l't't'Ot'I'C'tlli' l'lll earlorio, por eilH~o 1lias, n por Pg11al 
prazo ao l't'l~orri!lo, 011 a seus procut·adorcs, si a 
p1~<lir. 

Paragrapho unieo. Findo o prazo, com as ra-
zões!'. docunH~nlos offr~n·eidos, ou sem ellus, o cseri• 
vií.o J'a r<Í. a l'('lll!'ssa do:-; autos pura a. Secretaria da 
HPiac;iío dt•nlm 11!~ 1H horas, pelo eorrcio, soh rcgis .. 
tro. 

Art. 'i 1·. AprPst~ntados os autos de recurso na 
SPerPlaria 1lo Tl'ihunal, serão eonclusos ao presi-
tknle, !J111' os 1listrihuirú ao d!~scmhargador a quem 
toearPm. !L. n. :nt. d<' l!JO:l, nrl. B). 

Paragrapho 1." Distribuídos os autos, serão 
eonelusns ao n~lalor. (' nnlregues por earga no pro• 
locollo quando a t~nlrega nií.o eoincidir com o dia de 
s1•ssão~ ou esta não liwr Jogai', 

Paragrapho 2.0 Examin:ulos os autos pelo reJa,, 
lor quP, para P:->so fim, terá o prazo tle /~8 horas, se-
r:io l'll<~s r<·vi:-;los Jll'los dois dr•:wmharg:ulon•s que se 
lhe S!'guit·t~nt, para o !J111) l!~ri'io l'll(~S o prazo de 2'~ 
horas e:ula um. 

Paragrapho ::.a Na sessão que fôr tlcsignada, 
!i1lo o rPI:tlorio e di:o:.Pt!lida a Hta!.nrin, snr;í. o l'!~t~lll'" 

c 
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. so julg<Hlo, lommHlc ... ;;n a 1leeisão por maioria do 
votos dos juizes da turma. 

Parctgrapho !L" Confomw o vnneido, se lançará 
nos autos, por aeeonlão, a sentença do Trihunal,.que 
será escripta e lida na mesma sess<i.o, ainda !JHC se 
haja cle }H'olongal-a até á noite, a requerimento do 
Procurador Geral do Estado, que assistirá sempre 
aos actos desse processo. 

Paragrapho t>.o A sentença será redigida pelo 
relator, salvo si fôr vencido, ou ficar impossibilita .. 
do de escrcvcl .. a, {~tu;o em que será suhstituido pelo 
primeiro revisor. 

. Paragrapho G." Os autos serão devolvidos para 
o juiz a quo, sem dependPncia 1le traslado, c1rpois de. 
régistrado o accordão. 

Paragrapho 7." O juiz cumprindo a decisão do 
Tribunal, de provimento do recurso, fani na lista 
especial do districto, no livro proprio, por trTmo que 
assignará c na respectiva copia, as necessarias cor-

. recções. 
Art. W. O j ulgamcnto dos recursos eleitorac~s 

· prefere a qualquer outro serviço, indepenclc) d!) 
pr·c~paro e sellos e ni'io est;\. sujeito a custas (L. n. 
:nt, cln 100:~, art. HJ). 

CAPITULO JV 

TJos lilulos rlos cleilores 

Arl. H). Pnm o oxPreicio clo volo nns PlPic~ÕPS 
ostadoaes e lllllllieipans, servirão os l.ilulos r'xp·;,di-
dos, ·!le aeecmlo cmn a lPgisla~<i.o fednml (L. n. L2HH, 
do ·W do novembro 1le 1 !)fH, a rl. .j.R, L. n . .t:H>, do 
1 !HJG, art. '1). 

Art. 17. O uso de um titulo falso ou alheio, será 
puni1lo com a multa de üOO~OOO a ·I :000~000, a Jc;m 

. ela sarw!;ão JH~nal, em CJlW incor'l'Pl' o clolirHJLH'llle. 
L. 11. 'l.2GD, de Hi 11P TJOVl'JHln·o d(• ·UHH, a ri. r;:J). _ 
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TITULO 11 

Das eleições 

CAPITULO I 

Da eleu ih ilid{l(le 

Arl. -18. E' elegivd para o cargo de clepulado, 
de S(~nador, do prPsid('llle e viec-presic!Pnt.c do !~'5-
tado, vereaclor, memhro do conselho clc~rb.erattvo 
municipal ~~ juiz de paz, o eida1liio hrasrletr? <tuc 
tiver as qualid:uiPs 1k d(~ilor, salvo as restrwçtli'S 
taheleeitlas na Constitui(::lo e lei Pleiloral. (Consli-
•tuieão do Estado, art. !lO, L. 11. ::20, de 2G cle JH,-
vetllhro ·de J S!H; a rl. SG) . 

"\ rl. 1!). Além dos n~tJttisilos exigidos 110 artigo 
antcceuente, s:io eondi<.:ões de elegibilidade: 

Paragrapho L" Para o cargo de deputa <lo; 
L' Domicilio e n•sickneia no Estado, ao tem]lo 

da el(~i~~ão, e desde tres annos antes. (Constituição 
do Eslado, art. ~H). 

2." Tempo de dois amtos, tk eiclaclão hmsileiro. 
Paragrapho 2." Para o do newulor: 
1." Edatk cle trinta e eineo annos compl!)tos; 
2." Domicilio c resiclencia 110 Estaclo ao tempo 

da eleieão e desde seis annos antes; 
::~/Tempo de quatro annos de eicladão hrasilc: .. 

ro. (Conslitui<.:<lo do liislado, art. fHi). 
Paragrapho :L" Para o tle Presidente e o de 

Vice-Prc•sidt)Jile do Eslado: 
1." Qualidade de brasileiro nato ou filho cle 

eicladiio hrasilt~iro: si tiver nasciclo em paiz cx.tmu• 
geiro: 

:2". St'l'' maior (lt' trinta t• eirtL'O anillh: 
:·;:' Sc)L' clomieiliado e resi<!Pntc 110 E:-.>tallo, clu., 

ranll' os seis amws · lJIW precederem á elci«.;ão, ex.cc-

! 
I 

.. \ 
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Jl_lo si a ~tuseneia, nunca lllaior úc dois auuus, Liv,er 
~>.ttlu mo,ltvat~a }~o:· serviço publico, federal ou do Es-
tado. ( ConsLJtutçao do Estado art. 98). 

. ~aragrapho .1:_o Para o dd vereador ou membro 
d~;j c:msclho~ ~luuieiJ>aes (L. n. 27ti, de 12 d~ se7 
~C-i~l!~t o, .de 189U) ~'l anuos completo:>, saber l~cr 0 0

1~crcver (L. n. a add. a Constituit~ão do E:;ta · 
< o ·trt 1 ,..) 1 • ~ . " • o 

' '. : . ' ' t o1s annos de domicilio c rcsidencm n 
lllU!llcilJto. (Constituição, art. 101). 

Paragrapho 3". Pàra 0 de juiz de paz: 21 an-
~~~l~ .~lo cdade, saber lêr c escrever e re:->ideneia no 
~ .tstrieto ;w tempo da elei~~ão c dc:->dc dois annos ,mtes. (Const., art. 103). 
l\1' ,.Art; ~0. Não I!odern :,;er votados no E::->lado tl:' 
.18

1~1 '15 Gmaes: (Let 11. 20 de 26 de novellnbro de ~1, art. 1H7J. ' 
1 'ar:~gt·apho J ." Pam Presi<lcnte ou vicCooPresidcn" lt~ do l•.stado: 

. I O cidadão que tiver exercido o cargo de J>re-
~~<lent': <lo Est~do ou da Hepublica no periodo prc-
S!<h•ncl·tl 'tiltt'I'J l • I · I · do 

· ' ' ~ I 1, ou no u tnno armo teste peno , 
ou 0 rrue o _exercer na. época da elei<'ão e até seis lllczcs depois; "' ' 

.· . I.r Os dcsemhal'gadores, juizes de direito, muni• 1 1 ll.ll~s. promotores tle justiça e juizes fcderaes; 
TJI Os Seerntarios de Estado Chefe de Policia 

p Sl'el'!)farios do Presi<lente da ne'puhlica; 
. '' ~v o~~eommandantcs geraes dos corpos milita-

1Cs da Umao c <la policia do Estado; 
V Os varnnt<·s consaH"uincos e affins. nos Lo e 

•) O) "l''l ([ . I . l t"l . 
-· ..., ' s, to Jll'<'SI< ente e vicc.,presidcnte <JUC se 
;::~ha.'· I'J~~ .l:Xt'l'ei<:}o ny momento da elci~.~;'io, ou IJUe o 

~~h~ dux.tdo ate se1s mezcs autes, (art. 99 da Con• sltl!llt:ito) ; 

· Vl O cidadiio C!llt' livcr t:onlraelo t'JJJ vigor com 
o goyl'rno <lo Estado ou da UnHio, ou fôr presidente 
on threet01· de haneos, companhias e empresas IJUe 
go:,;em <lo. favores, snmprc que esses conteactos ou 
\avorcs I.!VeJ·ern r~xeeução no Estado. 
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Paragraplto ~". Pam senador 011 <leputallu, ató 
G mezc:-> antes da eleição. (Lei u. 31:8, de '190~, 
art. JO): 

Lo Os presidentes do Estado e da Itepuhli· 
e.a, os secretario:,; e .Uirectorcs d:ts secretarias do 
Estado e da União, o Chefe de Policia c os chefes 
de quac::->{JUer reparti\;<i<)S publicas; 

li Os dest~mhargadorcs, juizes de direito, muni-
e i·paes, promotores de justiça, juizes federaes c pro .. 
e urador see<:ional; 

IH 0::-; officiaes dos corpos militares da União c 
da policia do Estado: 

IV. Os funceionarios publieos remunerados de 
q ualqucr categoria, fedcraes ou do Estado, dcmis-
si veis, independentemente de sentença; 

V. O cidadão quo tiver contracto em vigor com 
(, governo do Estado ou da União, ou fôr director 
l > rcsi(lcntc de bancos, companhias, empresas que go~ 

:-..;em de f a v ores em virtude de contracto que tiverem 
nxeeução llo estado, sem a rcstriceão da lei 31-8 cilada. . • ' 

Paragrapho :~: Para vereador e mem})ro dos 
conselhos municipaes: 

a) Alóm <las incmnpatihili<lades do a1'L. 16 
~ia IPi n. 2 tle 18~l1, o cidadão qnn Livcr contra~ 
d.o em vigor emn a C;unmra ou Con~l'!ho Mnniei-
p:t ~ ~~ o que f{\ r pre~itlerte ou <lin'etor de compa-
nltta-; qw~ goSI'Ill <k ftn ore::-; ou tenham contractu 
<'OIIt a Camara <}li Consdho. (L. n. 20, de ·I8~H, m·t. '1!>7, pnragrnpho :1".). 

li) O eidndão que nos seis mo:~,cs anteriores á 
d<'i~:.ão, <~stiver ('Hl dnhito com o thosouro munieipal 
pot· 1111postos <pw <lep<~nd;nn 11<~ lan~.~anwnto c emTcsn 
pond,•nlt•s ao anno anterior ao da cleieão. (l1ei n. 
li HJ. tle 1 UHi, art. o.0 ) ; " 

. ,. ). ( ~ dcladiio lfllt~ t.iYP!' sido l'OIHll'liJJlatlo por 1
!l'IHle 1nl ;nua nh• ou <fp I allmwia fraudulenta. (L. n. 
~. dt• H· <k splelllhr·o <lo 'lR!H, mt. W). 

d) O que exercer cargo polieial, ainda mesmo 
como supplnntc, no periodo eleitoral e nos tres me--

( 
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zr:s anteriores <Í. eleieiio (L 11 '> llC J 1: tlc sclemlH'O .. . .. ~, llt• 18<H "l'l ·1G 11 ") , , , .. . , . ... . I 
U) () l{lH~ l\Xl!l'CCl' earno l'l)l)llllWl'ado, fc!lcl'<l ' 

Pstadoal, ou munieipal, ~~:Cl)plo 0 <JLW csliwr apo: 
:-><'nlado ou reformado. (L. n. 2, de\ 1-1: de :;ell)lllh,ro lle 
'18UL art. JG, n. a; ld 11 . 20 d!l JSHL art. HlH.). 

Paragrapho ·L'' As incon\patibilidacks t'stallll· 
lias na legisla\~ão vigente para a elegihilillalle aos 
c•:u·gos de vereador1~s não comrn·Ph<'IHlt'tll o:-; !cnl,t)S 
e professon\s de ensino supc;l'ior. s<·eundano ou 
not·m'al. (Lei n. :·wo, de lDOO.) · 

CAPITULO II 

Art. 21. Siio ilH•o,llljlaliwis os cargos: 
I. Du vereallot· ou lll<'lnhro 1k Pon:-;l'!ho mu1u· 

eipal com o d1• juiz de paz. (L. 11 . 20, d1; 1891, tli'!. ·IH8). 

ii. De juiz de paz eo 111 oillro cargo, n•pu-
gnando as rcspPl'tivas I'IIJH)l'iiPs ou l'i\SU!Ia!lllo d:t 
ac·n~mula~ão a impossihilidiíd,; do lmm lksenlJl·~
nho. JL. n. :nu, llc• l!)ü;~, at·t. IHl). 

Art. 2:2. Os V<'rPadort•s () IILl'lllhros dos eonsc" 
lhos munieip:ws podPriio aeceilat· t~argo polil'ial, 
lll:ls niio exere1•! .. J llurantP as l'l'llllÍÍÍP~; da eanwra ou 
do conselho. (L. n. 2, dn '18!)1, art. JG). 

Art. :m. Os vereadore:-;, llll'lLlhros dos 1~onselhos 
muni1~ipaps n juizr•s de paz. não polkriio <te!~umul.ar 
suas fuiH·~i'iP~; l'Oill as ll1~ dPpulados ou sc~nador 11;-
dl•t ai oit esl:uloal dnrnntP :t3 :·wssií!•:; das l'l'speel:·· 
\'ns 1'all1aras. IL. u. :.W. cln JBBI. ar!. W8). 

J\r!. :n. 0,; fuiH'l·ion:nios puhlieo~;. d1• qualquPl' 
dass1·, ljlJP JlPrt•c·l>~•rr·HI, Jll')(,,; eof'r1•s da Uni;·w ou 
dr1 Estado, Yenc:illll'll[o~ ou JlOI'I'PlllngPill, 011 I Í\Pl'l'lll 
dir•·iln a t'll:ilas jllll' :wlo.; d1: offi1:io d1: jusli~·;t. <tl" 
P1~ilando 11 lu;_!;ar dl' dt•puLtL!n ou de :;c•nadot· ao Con~ 
BTes:-;u du K~l<ulu, não pudel'iio, 1lurant~ o pPrio<lo 

.l 
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da lc)gislalura, exercer o emprego ou cargo puhl~
co remunerado que tiverem, nem perceber venci .. 
Jncntos ou outras vantagens que dellc provenham. 
(L. n. 20, de '1891, art. '199). 

Paragrapho unico. Esta disposição .não comN 
prchende os professores puhlicos de nomeação <lo 
novcmo federal (L. n. JOO, de J8üt, art. 4), nem os 
l~l'Ofessores c le;1tes cstadoacs. (L. n. 130, de '189~, 
art. Lo). 

CAI>l'l'ULO UI 

Das eleições ent ueral 

Art. 2~. O voto nas eleições de membros 
do Congresso, de presidente ou vicc .. In·csidcntc d.o 
Estado, de membros das cama~·as ou eonselh~> ~mn~,. 
eivacs c de juizes 1le paz sera dado em cle1çao th" 
rcel:t. (Const. do Estado, art. 81; Lei n. 20, de 
1891. art. 80.) 

~\rL. 2G. As eleições serão feitas JlOr esci'ttliuio 
secroto nos dias marca1los por lei ou pela auctorida-
de competente. (L. n. 20, de '1891, art. 88). 

Art. 27. Só no dislrieto de seu domicilio, onde 
fôr alistado, será permittido ao eleitor votar, salvo 
diSjlosição espceial em contrario. 

Art. 28. Nenhum eleitor sel'á preso um mcz an-
tes ou <ruinze dias depois de l{wtlquer eleição, salvo 
nos e. as os de 1'lt1grante dei i c to c de pronu11eia por 
cl'ime inafian\:avel decretada antes do primeiro pra-
so. (L. n. l'). Add. :í. Const. do Estado, art. '16). 

Art. 29. No caso de vaga, por morte ou JlOr 
qti:tlquer outro motivo, em cargo de llOimcação po-
pular proceder-se-á a nova elc~it•iio quando c como 
fôr dt;tenninado na loi eleitoral e neste regula.mcn~ 
to. (L. n. ~0, de 1891, art. DO). 

D. l\l.-:!5 
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'SECÇÃO I 

Dos districtos e secções eleitor ,i :•s 

Art. 30. As eleições. serão feitas por districtos 
. quttlqucr que seja o. numero de eleitores incluídos 
nos alistamentos respectivos, nos cdificios 1~ara esse 
fim designados. (L. n. 20, de '1891, art. 91. L. n. 
4aG, de 24 de setembro de '1906, art. 2). 

Paragrapho unico. Si o numero de eleitores ex-
ceder de 200, será o districto dividido em secções, 
não podendo cada urna destas ter mais de 200 clei• 
torcs. (L. n. 20, de '1891, art. 91; L. n. üt>8, de 1911, 
arts. o c 7). 

Art. 31. Concluída a revisão do alistamento do 
'unmicipio, o juiz competente, dentro do praso de 1t> 
:tlias, (art. 6), fará :í divisão dos districtos em se-
cções c design:ii~:i os cdificios, em que devam reu-
nii"sc as mesas eleitoracs, dando a todos esses actos 
publicidade por editaes que serão affixados nas 
sédes dos municípios e districtos e publicados pela 
impt·ehsa, onde a houver. (L. n. 20, de 1891, art. 92; 
L. n. 371, de 1003, art. 20; L. n. 4:·w, de '1906, 
art. 3; L; n. tin8, de HH 1, arls. .1· e ;;, paragra-
pho 2.0 .) 

Paragrapho t.o Só em falta absoluta de edifi• 
cios publicas, J>oderão ser designadas casas particu-
lares pllra ·as eleições. 

Paragrapho 2.0 As casas particulares, designa,.. 
das para us eleições, deverão ser de faeil accesso c, 
sempre que fôr · possivel, dentro da respectiva S{)tl 
cção· eleitoral do districto. 

Paragrapho 3.0 Os edificios para as secçõos 
elcitoraes devom ser situados nas sôclPs dos distri-
ctos: quando, porém, fôr nccessario para eommodi" 
dado dos eleitores, ptJdcrão ser designados cdifieios 
fóra das sédes, em povoações em que haja estação 

il 
1: 

li J 

'f 
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de estrada de ferro, ou que contenha, pelo menos, 
::.10 casas habitadas. 

Paragrapho 4. 0 Em caso nenhum poderão ser de-
signados etlificios situados em fazendas ou proprie-
dades particulares, qualquer que seja o nume:o d~ 
casas ahi existentes ou destinadas a habitaçao de 
colonos. (L. n. a7J, de H)03, art.. 26, pa1:agrapho 2° . 
· · Art. 32. O juiz na mesma· occasião da publicação 
do edital tlc que trata o artigo antecedente, dará 
conhecimento aos juizes de paz, presidente das 
mesas clcitoraes, da divisão dos districtos em se-
ceõcs c da designação dos officios para as eleições. 

• Paragrapho unico. Essa communieação ·será 
·feita por officios expetlidos pelo correio, sob regis• 
tro ou por outro meio seguro, aos juizes de paz, 
prdsitlentcs das mesas eleitoraes da 'l.a secção de ca-
da distrieto. 

Art. 3::~. Si até trinta dias antes da eleição, o 
juiz de paz não receber communicação, nem tiver 
notieia do modo como houver sido feita a divisão 
dos districlos em ·secções, da designação dos edifi• 
cios ou casas para as eleições em cada secção, soli-
citará do juiz competente (art. 6) a necessaria 
participação por um dos meios indicados no artigo 
antece!lentc. (L. n. 20, de 181H, art. 92, paragra-o 
pho t>.") 

Paragrapho Lo Si, não obstante solicital•a, até 
quinze dias antes da eleição, o juiz de paz não tiver 
recebido a participação da divisão do districto, em 
secções c dos etlificios designados para as eleições, 
lH'cvaleeerá a divisão, hem como a designação dos 
edifícios ou casas, que antet·iormente houverem si-
do feitas. · 

Paragrapho. 2". Si, na hypothesê do THU'agra-
pho antecedente, o distrieto ainda não tiver sido 
dividido em secções, nem houverem sido designados 
eclifieio~, pnra as Pleições no mesmo districto, o .iuiz 
tle paz, eompetenle para presidir a mesa eleitoral na 
primeira sec~~ão, convocará os dois outros juizes de 

. ' 
I 
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,paz P;' na falta destes, os immcdiatos em votos ao 
tcrccn·o, em numero cgual c com estes dividirá o 
I . t . t - ' ( IS l'IC o em secçoes e designará os edifícios ou ca,. 

.sas.Jlara as ~lciçõcs, observadas as disposições dos 

.artigos anterwres. 
_Dessa reunião lavrar-sc .. á urna acta que será 

?S~l'lpla pelo esc1·ivão de paz e assignada pelos ditos 
·!u~zes de paz o immediatos, remctlend{)!Osc copia ao 
JUIZ competente, (art. 6). 

_ Art. a .. f.. A divisão dos districtos em sec~~cics 
11.ac~ podcra ser alterada, sinão em virtude da re-
:VIsao annua! do alistamciílo; e quanto aos cclificio:-; 
permanecera a designação feita, salvo nos casos d~ 
augmento do. numero de secções ou do impossibili .. 
dado. de contmuarom a servir, em quo o juiz desi-
gnara .o~tros em qualquer tempo até ::lO dias antes 
da ele1çao. (I,. n. :-m), de 22 de arrosto do 190~ 
art. 16). n , 

· · . Par:grapho unieo. As alloraeões da divisão c 
des1gnaçac~ de edifícios serão pubiicadas por edital 
c c~mnnumcadas ao juiz do paz, presidente da mesa 
eleitoral .tia 1." secção .do districto nos Lermos do 
~rt. 32. ' 

SECÇÃO 11 

Das mesas eleiloraes 

!\rl: 3U. Em eada tlistrielo ou sceção elcitor<ll 
.de ~hstnclo, haverá uma mesa eleitoral para o n~ 
cchnnento e apuração dos votos c mais tmbalhos da 
eleição. (L. ll. 20, de 1891, arts. 7::l a 84). 

A1'L. aG. Dez dias aulc~s tia clei~~ão a que se Li-
V?E de proceder, .e no Jogar tlesiguatlo para a reu" 
lliao tla mesa elcJtoml da L" secção, compareceriio, 
tl~ts ~1- horas ao meio dia, os trcs juizes de paz do 
tlistri.ct~>" ·e os tres immediatos em votos aos mes-
mos .JUizes de paz, para o fim determiuatlo no pa" 
rag1·apho 2:' c seguintes. 

: l 
! 
l 

. ' i 
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Paragrapho L" No impedimento ou falta de 
algum ou de alguns dos juizes de paz ou immcdia-
tos, os que eomparecoram; nomearão por maioria 
de votos um ou mais eleitores residentes na sé<le 
1lo districto, para preencherem as vagas llos juizes 
de paz ou immediatos que faltarem. · 

Paragrapho 2.0 1\eunidos, na fôrma deste ar .. 
· tigo, os juizes de paz e immediatos, ou precnehitlas 
·as vagas 1le uns ou de outros que faltarem, eonfor-
mc o paragrapho antecedente, os ditos juizes de 

·paz e immediatos ou eleitores, sob a presillencia do 
primeiro juiz de paz, ôu, na falta deste, do juiz de 
paz immecliato mais votado, procederão á nomea .. 
çiio dos membros dns mesas elcitoraes das outras 
secções do diHtricto, os quaes serão escolhidos den-
trn os eleitores do mesmo districto em numero de 
cineo para eada mesa eleitoral. 

Não haverá entre os memhros da mesa eleito" 
ral imcompatihilidade alguma. (L. n. UU8, de 9 de 

· sc~temhro de HlH, art. 'lü, n. V). 
Paragrapho :J." Havendo empate na votação, 

nos casos previstos nos paragraphos anteriores, 
eonsiderar .. .5e-á eleito o mais velho. (Lei n. 456, de 
H de setembro de '1907, art. 2.0

). ' 

Paragrapho 4.° Concluída a nomeação das mc.. 
sas, o escrivão de paz lavrará immediatamente uma 
aeta da reunião (!BHHlelo n. :-n c o presidente da 
mesa, por offieios dirigidos aos mesarios nomea-
dos, na flirma do paragmpho antecedente, para as 
secções do distrielo, conmmuicar .. lhcs-á a sua 
nomea!:ão, avisando-os para que 'compareçam na 
vespcra do dia da elciçiio e Bos edifícios ou casas 
designadas para esta, afim de installarem as res" 
pectivas mesas eleitoracs, até ao meio dia. 

Paragrapho ;;,o As communiea~~õcs de que tra-
ta o paragrapho antecedente, poderão ser feitas 
pelo escrivão ou por um official de justiça, ou por 
outro meio rapido, de maneira que sem dcmoi·a 
possam n'enhPI .. as, os mesa rios nomn:ulos. 
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_.Par<:grapho O. o Os mesarios nomeados para 
·as secçoes. tlo . districtó · não poderão excu· 
s~r .. se siqão po caso de i~pedimcnto reconhec~o 
~ela mesa .d~ s~cção respectiva, em sua insta}laçao, 

. ~ qua.l offwrarao elles participando 0 irnpednnento que tlVCl'ClU. 1 

.: · Pa~·a~rapho 7." Si. algum ou alguns dos mesa· 
·llos sohclt!lr excusa do erwar"o na fórma do para• 
· g.r~pho .antecedente, a mesa d~liherará a respeito, .e 
· 

81 
JUlgar procedente o motivo ou motivos de impedi· 

monto apresentados, 0 que decidirá por maioria de 
V~tos, noz:qeará outro oq outros mesarios que sub-o · stltuam P& impedidos. · · , 

'· .~ara,srapho 8.o Si na vespera da eleição, e nos 
etHfiCws :ou -casas designadas até á hora marca• 
da no. paragrapho 4.0 não cor~ parecerem todos os 
rne~ar.ws nomeados, ~s presentes nomearão, por 

· ltnawrJa ele Votos, eleitores que prccneham as fal• as, 

. ~i apenas comparecer um rncsario, a este com .. 
'petira nomear os demais mcmhros da mesa. 
· · Paragrapho 9.o No caso de empate na votação 
}Iara· a norneaç;io de mesarios de que trata o para .. 
grapho anterior, servirão os mais velhos. 

' Paràgrapho '10. Desde que compareça algum 
ou a~guns dos rncsarios anteriormente nomeados, to-

. rna~·a assento na mesa, deixando os Jogares os me .. 
· sarros que tiverem menos edade . 

·. : A1:t. 87.· As mesas cleitoracs tios districtos em 
. <rue não houver fôro serão eleitas na forma do ar· 
ligo ~·Ílte:ccllcnte; pelos juizes de paz e supplcntes 

. d~s 'thstnctos, dos· quacs tiverem sido aquelles des• 
Incmhrallos. {Lei Il.' tit)ü de 80 de a"osto de ·19H, art. -13). · ' ~:> 

· Art. 88. As mesas cleitoracs installar-sc..ão 11:.1 
. Vnsr,er~· <~o dia m'c.neionadq par·a. a (~Ici~~ão, retmin .. 
; do~~~\. r!s. mcsarios, das onze horas ao meio .dia, 

no cdtftcio ,ou c~sa designada para a mesma eleição. 

Art. 30. Não senllo possível instaiiar-se a ~:_sa 
eleitoral na v espera d__o dia. ~arcado para a elelça?, 
terá. Iogar a installaçao ate as 12 horas do propno 
di a da elci~\ão, procedend?-se em . tudo de accordo 
com as disposições do artigo segumtc e seus par~· 
graphos. · ~ 

Paragraphq f.o Nã.o terá log~r ~ eleiçao no 
d istricto ou secção eleitoral do .d~striCto em que 
não se puder installnr a mesa ate as 12 horas do 
proprio dia da eleição. 

Para..,.rapÍlO 2.0 Os eleitores da secção em que 
não houv~r eleição, poderão . yotnr em outr~ do 
mesmo districto, entregando ~ m~sa seus titulos 
que ficarão retidos até a termmaçao dos trabalhos 
da eleição. (Lei n. 4ü6, de 11 de setembro de 1907, 
art. 4.0

). . • 

Art. 40. Nomeados os mem~ro~ das ~esas cle1: 
toraes das demais secçües do chstncto, alem da pn .. 
mcira pela forma estabelecida no art. 36 e seus 
JHlrag~·aphos, o primeiro juiz t~e paz e, !la falta des-
te o mais votado dos outros, mstallara na vespera 
d~ dia da eleição a mesa clci~oral d~ ~rimeira ~e
ec~ão do dist ricto, a qur.i sera consht~tda do dito 
jt~iz de paz, como presidente, dos ?ois. o~ltros c dos 
dHis innuediatos em votos ao tcrcen·o JUIZ de paz. 

Paragrapho Jo. Si nm só juiz de paz comr>:~J'e
Cür, serü o presidente da mesa, que ~lest~ c:tso ftea-
rú constituitla por elle. pelos trcs Jmlrnedtatos em 
votos ao llm~eiro, eompletando o numero dos m•~· 
sarios um e!Pilor JJOmeado pelos prcsrmtes, .P.~r 
maioria ll<~ voto:;. No easo de empate, scrVlrao 
os mais velhos. , , 

Para"rapho 2°. No caso de nenhum juiz de 
paz apres~ntar-se na vcspera d:~ ·~leição ~ n? cd_ifi-
eio <lPsignado para nsta, cornpctmt.a0 JH'tmmro nn-
mr~diato ao tere<~iro jui:r. dt~ paz, ou ao que ()Ompa-
reeer, a pr1~sideneia da nwsa. que so eon~pon;t. do 
mesmo P do'< cleuw is imnwdi:t!.(lS cpnvoea~los JWI' 
aqu<'ll<', pn•eneh~'ntlo-:~H' as ,vagas por eleitores no-

/ 
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·meados pelo mesario que eo,mparcccr, ou por maio-
ria de votos dos presentes. 

· No caso de empate sórvirão os mais velhos:· _ 
Paragrapho ·:3". Si no dia o hora da clcryao 

nao comparecer nenhum dos juizes de paz ou nn-
mmli:lltos ou ainda nenhum dos mesanos nomea-
·dos par~ as secções de f1íra 1la séde do distrieto 
(art. 36, paragrapho 2), aos eleitores que. presentes 
forem, será facultado eseolhor. dentre st m!1. que 
sirva de presidente da mesa clmtoral, compctmd.o a 
este nomear os d1~mais mesarios, tamlwrn elmto-
rcs da séde do districto na forma da lei eleitoral 

'e deste ·regulamento. 
Pamgrapho 4". Sempre que, depois de consti-

. tuida a rnosa, no dia marcado para a eleição, 
aprésentar-sc o primeiro juiz de paz, ou outro que 
sPgundo a preeedeneia estabelecida nos paragm-
phns anteriores, deva subs.tituil-o, assumir:í. clle a 

. presid1~ncia da mesa eleitoral, que lhe cederá aquel-
11) que a estiver occúpitúdo, passando ao logar tle 
mcsario, l{tie lhe competir, e sendo excluído da me-
sa o hnme!liato menos votado ou o ~~~~~itor nonwa .. 
1lo que Pstivcr suhstituin1lo o irnnw1liatn mPnos vn-, t:Hln. 

Paragmpho i)". 'l'amhrm ce1lcr:í o Jogar no juiz 
de paz qun eomparce1w, na for·ma do· paragrapho 
anteeellenh~, o immc1liato qur o Pstivnr oeeupando. 
n aos imnw!li:1tos os elnitnres nome:ulos para suh-
stituil-os, pela forma 1lispos.ta no I>arngrapho 2". 

Art. 41. Installa!la a mesa, lavt·ar .. se··;i uma 
acta (mn1le!o n. 4), em livro proprio, ahm·to, nu-
:.-rwr·:ulo, ruhrieatlo I) erwer'!'ado IH'lo juiz de paz a 
lllll'llll COill.fH~tÍI' fll'f'.SidiJ-a, 

. Paragmpho ·1 ". A aeta será lavr·:ula por 11111 
dos nwsarios, que .sPrvir:i dn secretario pm• I!Psign:t-
~~;io do prrsidente na oeeasião, e seni assignada 
por todos os mesa rios. 
. · Paragrapho 2o. Na acta ser:io mencionados o:; 
nomes dos mcsarios e todas as oecUITI'ncias c inci-
dentPs qtw se derem por oceasião e com relaeão ;i. 
üwsa eleitoral ou ú' installnção desta. • 

I 
·. J . J 
i 

I 
I .,. 
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Art. 42. Nas 1lmnah secções de districto, ll;lôm 
11a primeira, as mesas cleit.oracs, eompos,tas tlc mtl~
dãns nmneadns pela junta a que se I1efcre _o ar · 
0 6 I' sob a I>residencia do mais velho, elcgerao den-
,1 , • ' ' l t SC'l tre os seus m0.ml)ros, por mawr1a te yo ns, o · ' 
presidente, que in1lieará um dos mosanos para sc-
ct·etario. 

Art.. 1-3. Nas mcsrnas secções de d_is~ricto,, in-
stalladas as mesas, na vespnra <~:: nlnr_çao ate an 
meio dia ou no nw~mo dia da eleiçao ate ~ssa mes-
ma hora' o secretario nomeado lavrara cgual-
n11~nte, a' acta de organização da mesa, de confor-
J11i1lade com os '1°. c 2". paragraplws {]O art. 1·'1. 

Art. .H. Ouando, dopois de installada a mes:t 
nleitoral da p1~imeira s1;eção do (~istricto,. occo~;rc.r 
alguma vaga de nwsano, o presidente 1\.1 .mc~n~.L 
nH•sa ehamará o ultimo im:nwlliato ao tereerro JUIZ 
de paz, q1w deve pn:enehel-a segun.do. a:.. regra es-
tahelecida !lO art. ,t.Q, para as subslltmçoes. 

Paragrapho '1". Niio hav1~1Hlo immcd_iato mn 
y()ltos ao. tnrceiro juiz de paz, que devera premt-
elH·r· a vaga no caso dnste artigo, ser<~ ella prel~n
ellitla na f•ínrna do paragrapho 2°. do ertado art. -1·0. 

Paragrapho 2". Si a vaga, depois da imtalb-
l'i'io. vnl'ifiear-cse na nwsa nlniloml de outra. se-
(;çãÍJ, IJUe não a primeira, ns mesar_ios prnsentPs 
JJO~twarão, JlOI' maiol'ia 1ln votos, o l'lcrtor que d1~va 
pr·eenehel-a. 

Paracrrapho 3". No caso lln empate, considerar·-
SP-á 11om~atlo o eiPHor mai-; Yl'lho ll·nnhn os indi-
cados. 

Art. .1.1'). No easo d1~ haver suhstituiçãn de 
~1wrnhros das nw:-;as PIPitor:w;.;, depois de inslal-
ladas estas, lavrar--.-;P.,..:i um add:tanwnto :i aeta 1b 
organiza\.~ão das mPs:mas mesas, em que se lleela-
mm as suhstituieõ1•s e o:-:~ motivos destas. . . 

Art. 16. HeensaJHlo-:-;e alguns dos mesa rins a 
ns~ignar a acla da instullação da mesa, deelarar-
SI'-Ú na nwsma o motivo ou motivos que tiVI!I'I~lll 
aJli'<'SPntado }Jara a rPeusa. 
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i· ·,; Art.· 47. Antes, porém de ser nmnca<lo ~ pr~ 
sil!ent? do. mesa das sccçõ~s de distrieto, alem d~: 
.prunOir~, c n~ caso em qtte tenha de sct· nornc~ . ~ 
ou. d~po1s de mstallada a mcs<ina mesa~ .as duvHb~ 

• n lHCHlent~s scr:'io ~·esolvidos }lo r maio na de voto. 
dos mesa nos presentes. · 

SECÇÃO III 

Do [Jtocesso eleitoml em gcr<tl 

. . :\rt. , 1:8. T1~intn. dias antes do marcado Jmra n 
P.le)!iao a que se tiver de JH'ocedér·, o juiz · 0 ~a;.: 
n quern competir, nos termos do art. ·1-0, prc~Hlll 
~: mpsa eleitoral da primeira secção do .tllstncto, 
eonvoeará por cuital (modelo n. ti), aff1Xal~O no 
lo.gar. do costume, c, sendo possiVf;l. puhhcn.dn 
Jlcla Imprensa, onde a houv<~i· os clcttores <lo l~tcs-

, !In~ .d~stricto. afim de darem' seus votos no <ha e 
. CthfwiOs <ll~sigwulns ·para a elc~i<•ão. <las onzn hn-

ras em dnante, <leel:lran<lo qua I a eleiç:lo a pro<W-
dcr-sc, e Jwnn a·s~im o ntHlWl'o de nomes mn lJlW 
·:!r1.verá votar ealla eleitor. (L. n. 20, de HHH, arlí'. 
<>' a 72). 

· I>aragrarJho -to. Para 0 fim determinado no,ln 
art!go, it eamara munieipal respectiva. depois que· 
esL1ver eoneluido o alistmncnlo elniloral, e no pr::-
7.0 n!aximo ll~l trinta dias, expc!li rcí.. com anlet•t•: 
d:ne!a, os av1~os Jlrccisos aos juiws cln pat. !lt!:-
distr!elos do município, c clarA as demais JH'OVl-
denCJas determinadas na lei eleitoral e neste rc· gulamento. · ' · 

Paragrapl~o 2°. Ainda por<Sm, que os juizes de 
paz, até trinta dias antes' da eleição, não tenham 
recchido os avisos de que trata o ÚaragTUJJho anlt'-
l~Plll'lnlP: fariío, no tempo mareado. a <~onvol':H,'iio 
<los clmtorcs para a elcicão, l'l'lTnisitanllo. <~m st•-

. guida. da eamara municipal as <l<'mais IH'ecssari:ts 
providencias pnra a rncfiin·a eleição. 
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Art. 49. No caso de auscncia, hnpodimcnto 
ou falta do primeiro juiz de paz, ou no ca:so de 
deixar este, por qualqur;r motiv~, de fazer a coov~
cação dos eleitores, sera ella feita pelo seu substi--
tuto legal, nos termos !lo cita?o art. 40, dentro 
das vinte o quatro horas set?umtes, _contada~ da-; 
10 horas do dia em que devt~t ter s1do puhhcad'J 

. o e~lital. da eonvqcação. 
Paragrapho uni co. Si o . primeiro substituto 

do juiz de paz não fizer a convocação dos eleitores 
n.o Jlrazo marcado neste artigo, incun~hirá succe~
stvamcnte a cada um dos outros substitutos fazcl-a 
dentro das vinte c quatro horas seguintes, deiJois 
do dia c hora em que deverá ter sido feita por edi-
tal do juiz substituto. 

Art. oO. No dia c hora, c nos edificios ou pre-· 
dios designados para a eleição, reunidas as mesas 
deitoraes, installadas na vcspera, ou no mesmo di:t 
da Pldção no easo do art. 39, eomeçarão os tra-
halhns dc~i l.oraes. 

Par<1grapho unil'o. O Jogar onde funecionar a 
me:-;a eldloral ser;\, lk qualquer fo11ma, Sl~parado 
do rc•einlo d<'stina<lo :i r<~uniiio dos eloi'lc)J'(~s. ma~ 
ao akaJJet' da vista desl.t•s, de modo a faeililaÍ-IIH•s 
a inspee~·iio n fiscalização dos trabalhos eleilo-
raes. 

Art. iH. Deixará tle ha.vrr eldt~iio no distriel.n 
nu seec:ão de <listriclo om. que ella não pnllcr rea-
lizar-st~ no Jlroprio dia marea<ln. 

Art. i)2. Beunidos os mesarios, o presiclon(r) 
tomar;í assento a cabeceira da mesa e os domai~ 
mesa rios imlistinetamente de um c ontro lado. 

Art. 03. O presillDnte designará, dentre os 
mesarios, um para fazer a chmnada dos eleitores, 
c, dn aeeordo com o disposto no Jlaragrapho 1'•. 
<lo art. 4-1 e ulti:rna parte do art. 42, llesignará ou-
tro para Sl'Crl'tario. 

Art. iH.. O prc)sillrntn 1la nwsa annnn<•.iar:í., 
nn~ voz alta, qun sn van proendnr á chamada dos 
P_!Ptlnr<'s, a qual sc~r:i f'<~ila p<~la. cópia pareial· da 
hsta <los cleitoros do districto, a que se refere o 
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nrt. 9, paragrapho '1 o., relativa á respectiva secção 
eleitoraL 

Art. ü5. Haverá u.!rna s1) chamada dos cleitore.:;, 
n. qual ·se fará scgunclo a ordmn em que seus no-
crncs se acharem lanç:Hlos nas listas por secções d~ 
districtos. 

Art. i)G. Nenhum eleitor ser:i a!lmittido a vo-
tar smn ter. antes exhihido o sen titulo. (L. n. 
:171, de 1!)03, art. '17). 

Arl. t>7. A mesa não podcrA, cxhihido o ti-
tulo, entrar na aprcciaçi'io da i1leilltid:ule de pes-
soa do eleitor; mas, si reconhecer c decidir, por 
maioria. de votos, que o titulo é falso, ou veri-
ficar que pertence a outro eleitor, notoriamente 
fallecido ou ausente, t1nnarcí mn separado o voto 
1io portador <lo titulo. 

Paragrapho unieo. Proe!~der-sc-á do nw~·üno mo-
do si appareccr outro eleitor reclamantl!l perten-
enr-lhc o titulo c apresentando eertidãn authcntiea 
1\e seu alistamento, conforme as declar:wõcs eon-
stant!~S de titulo egual om segunda via.· 

Art. ti8. Cada ccdula ter:i um rotulo indicando 
a eleição a que se proceder, seja: 

Para deputados. Para senadores. Para Pre-
.~irlenle do Estrulo. Pam vir:(;-PrrJsirlenle do Es-· 
tado. 

Serão tamhetrn rotul:ulas as eerlulns nas clci-
~;firs mnnicipaes e de districtns: 

Para vereadores. Para membros do conselho. 
Para juizes de paz. 

Art. ti9. E' absolutamente ve!làdn ás mesas 
l!leiloraes fazer qualquer averiguação sohre as er_.. 
1\ula~, sPrnlo-lhi'S sónwntn JH~Pmitli<lo ohservar ao 
eldtot· qun sua er~dula não est:í. feehada, ou não 
tnm rotulo, ao colloc<ll-a ellr na urna. 

Art. 60. As eedulas s!~rão manuscriptas a tin-· 
ta ou impressas, em papel eommtuu, e f!~eluulas por 
todos os lados. (L. n. .{t)6, de Hl07, art. t>) . 

Art. (H. Depois de lançar na urna a C!'dula 
ou en<lulas, o deitor assignar:í. o snn 11omn em 

' um livm para este r:m d(•stina.do, o qual ser:l 

T 
. I 

: l 
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aherlo, nutmcrado, rubricado c onccrrado r)elo juiz 
de paz, presidente da mesa eleitoral. 

Pa~·agrapho l~nico .. Quando y eleitor não pu-
d!;r assrgnar llOI' nnpedrllo physwa:nwnte, assigna-
ra a seu rogo, outro eleitor por elle i11'llicado c 
convidado. 

. Art. 62: Finda a vota~~ão, c, logo, em SC-
gmda. a ass1gnatura do ultimo eleitor, assiguariio 
os clcitore~ que, C()tnpareccrem e requereram para 
s~~r adnutttdos a votação, depois da chamada, as-
~Htll.l como .o:; n~emhros 1la me:;a, cujos 110mcs não 
e:-;ltverem melmdo:; na lista da chamada, por per·· 
t~~neerom a l}Ulra secção do districto, e os fiscaes, 
s: forem elcllores do municirJio ou districtn (Ar! 80). . . 
Paragrapho uni co. Antes de aberta a urna c 
ap!Ís o 1wnw do ulümo elPitor, lavnn-se-:í.' um 
ter'L!IO de eneen:mwnto (rnHHlelo n. 6) eom a tlecla-
raç~LO d(! llll'IIH'ro <los Pll~itores inseriptos, o qual 
sera ass1gn:ulo pPl:t .llll'sa. 

Art. G:~. ,Tl'f\IIIina<la a votação, o presidente 1la 
mesa ahnra a uma, <la qual tirará todas as c!~dulas 
que nella se acharem, as quaes serão por dle 
eontadas e <'llllllaçadas, annuneiando em voz alta 
o nurm~~t·o das nw:-rmas () quo sn va~~ proceder ú 
apuraçao. 

. Par:~g~apho. 'i". Pt'!WPd(•ndo-se a duas ou 
mais ch~I\)OCs simllllaJH':liiiH~Hie. o presidente da 
m1~sa eleitoral ~~t~par:mí as <wdulas referentes a 
cada uma om maeos distinetos. 

. Para~r~pho 2o. Em seguilla, e 11Ualquer que 
snp a elet~~ao de que se tratar, o secretario ahrirú 
as eedulas e fará a leitura das mesmas em vo:~; 
alta. 
.• Paragrapho ::". A' Jli'OlHli'l:~o q11e o S!~erelarh 
lot' kndo as Pl'dl!las, os oulm~ lrl's Illl'~ai'ios, Pn~ 
tre os qu:ws o pmsidi'Irle da 1rwsa liVl)L' r!'parlido 
as lntlras llo alphalwlo, irão, e:ula u.m separada-
mnnl(', l'serev('!Hlo em l(rna rel:u.~ão, os nomes dos 
vola~los n o llllllH'ro (\os volo~. por algari~mos slle-
eessn~os lla Humer:u;ão natural. de maneira que 
o ultmw nmnero deante de cada nome mostre n 



I 

1 
I. 

i 
1j. 

-400-

·totalithitlc do::l votos ohlido~ pelos cidadãos vota·· 
dos. f' 

1
; es-

Para"raiJho ;fo, Ao memno tampo que. 0
1 
'rá 

l? ,, e·ano o ercvcudo o numero llc votos, caua rn :-; 
pühlieando em voz alta. . . .

1 
)ura· 

. Art. 64. As eedulas serão contada~ Lm;ào-sc, 
das, ahrindo~se cada uma por sua vez c I 
'tio mesnw tnollo, de uma a uma· . los o 

· Paragrapho J ". Nas elciçiíns tle tkput.;l voi.JS 
sPn:ulores, apurar-se-iio JH'imeiraauente o:-; 

para tlopulados e tlt~pois para sona!lorcs · 
1 

. . . 
1
Jc 

Paragrapho 2''. l\' as eleiç1Í1~s 1lo vnre:u Oll :-;,< ttc 
<·onselhciros municipacs c de juizes de pa:~.,, I 'l':i 
SI) fi:~.en'llll simultaneamente, serão apurado:-; q;tc 
,vntos rel'ercntns a cada olei\;fio, na ordem. :7~~·idas 
são mcilcionadas neste p:tragrapho as 10 
eleições. , 'C 

. Art. Gi). Seriio apul'adas as c?dulas em <IX~v~ 
encontrar nmucro de nomes inferwr ao que • 
' • t'v•'I'"'I.ll lHllllL-l'Iam conter, ass1m como as que con 1 ~,v • •

1 
m· 

ro SllJlerior, não se contmnplamlo, THH'l"lll, u,l ' Ic ,_ 
ra~\Üo os nmncs excr~!lenles, na ordem em que " 
tiverr~m eolloeallos nas ecdulas. 

1 
1 

5 Art. 66. Apurar-se-ão em separado as cc< u n. que: 
I. Não estiv1~rcm fechadas; 
n. Forem feitas ('IH papel transpal'ente ou 

não enmrnnrn; , .·, , 
1
. 

011 IJI. As que estiverem mare:ulas, assrt,n.u .ts numnrarlas, · . 
I c.x-IV. As quo <~ontiverc~rn qual1pwr s1gna ' 

tPriot• ou interior:monte. 1• 
V. As cc1lulas r•m quo (J nomn 1lc) algum ou 1 ·: 

alguns 1los eid:ul:ins votados Pstiver alter:ulo po~ 
h·a~·iJ. augmcnto ou suppr1~ss:io do sohrenmne 01 :lJlpnlliclo. . . . • 

vr. As Cl'llulas Pm fJll() so attnhmr :lO;"l eHLt 
<l:ios votados profi!'l.são diffnr1mtr da que llverem, 
nu SP lhes !lPsi,!.mar rf'sidcmcia 1lin•ri'\a. 

A rl. G7. )I fio scT;io :l p11 r;H la~· : 
T. As !~l~rlulas qtw POJltiY!'l'nm nnrnr>~; l'i-;('; 1 1lr;~, alterados ou substituídos; 

' j' 1 

i 
I 

j 
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J [. As t}lle se rdcrirem a. eleição diffct·eu,1.c 
· d;l(Iitolla a que se lH'occder; · 

III. As quo contiverem sol;> ~ mesmo envolu-
<'l'o. votos relativos a eleições thfl emnti)S: 

' IV. As qtw fot'elll esel'ipt:t~ ~Yill L:m mesmr> 
papel, eontendo votos para eleiçoes <h ffcrentcq; 

V. As que não se ac~wrem rotuladas
2 

. salvu 
quando iutcriomwntc corltivercrn declaraçap . do 
eleiçii.o; , 

VI. As que contiverem interiormente . declara. 
dies contrarias ús dos rotulos. 
" Art. 68. As cedulas apuradas em sc'rJaradó, 

. scr:io ruln·icadas pelo presidente da me~a eleitora[ 
e remnttidas, soh rf'gistro, com a ~OPI.a da ~cta 
da clcir.ão, ao poder a ({t~C~l competir JUlgar da 
validade !la respectiva elcJçao. 

P~tragrapho J.o Tambcm serão rubricadas pelo 
presidente da mesa e juntamente remettidas ao 

. poÍler compctr~nte para. conhecer da validade da. 
elci~~ão as ccdulas que não forem apuradas, as 

. •1uaes serão reunidas em maço distincto das apura-
das emscparado. 

Paragrapho 2.0 Um c outro ma~o de cedulas a 
·(IUe se refere este artigo, serão exteriormente cota .. 
dos, designando umas e outras c o numero que con-.tivcr eada maço. 

Art. 6!l. Concluída a leitura das cedulas, o 
secretario da mesa forrnar;i irnmediatamento uma 
lista geral das relações parciaes dos nomes dos 
cidadãos votados, c dos votos obtidos, ás quaes se 
refere o art. 63, paragrapho 3.o, contendo os fl()o 
mes dos mesmos cidadãos votados por ordem, se-
gundo o numero dos votos, e a puhlicarà em voz ·alta. 

Paragrapho Lo Sem demora e, acto continuo, 
o presidente da mesa mandará publicar a lista ge-
ral, de que trata este artigo, por edital~ affixado 
no log:n· do ~~nslurrH', e, sendo possivel, reprorlu .. zll·o pela imprensa. 
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Paragrapho 2.0 Do rcsult:.ulo da apur~ção, scrA 
tl:úla immcdiatamcntc certidão aos camhdatos ou 
aos fiscacs que a requererem. . . ~ 

Art. 70. Depois de cumprida a dtspostça? do 
artigo precedente, o secretario da mesa _Iavr:~ra em 
livro proprio a acta da clei~~ão, que sera asst~nada. 
pelos mesarios, pelos fiscaes c por todos os elellores 
que o quizcrcm. 

Paragrapho 1.0 A acla será inmt~d!<.ltamc~llc 
ti;anscripta em livro de notas por escnvao do JU-
dicial c notas, ou do juiz de paz. _ . 

Paragrapho 2.0 Si o numero de sccçoes clellu• 
i·acs do município exceder o numero desses escri-
vães, será a transcripção feita por c:-;crivães ad hoc 
nomeados pelo juiz competente. (Lei n. ü58, de 
HlH, art. 6.0

). • • 

· · Paragrapho 3.0 A nomeação ser:'i comm~ll:te:ula. 
ás mesas eleitoraes quinze dias antes da elmçao. 

Paragrapho 4.0 Si o juiz não fizer a nomeação 
ou a communicação, ou si o nomeado não comp;H·e~ 
cer, serão os escrivães nomeados pelas mesas, por 
maioria de votos, e por ellas juramentados. 

Paragéapho Ü." A transcripção far-sc .. ;í., no caso 
·do JlararrraJ>ho 2. 0 em livro especial, aberto, nu· 

t> ' • • 1" mcrado, rubricado e encerrado pelo JUIZ que tzcr 
a nomeação do escrivão, ou pelo presidente da me~ 
sa da secnão eleitoral. 

Paragrapho 6.0 O escrivão tlar<i sem dnmora, 
imlepcntlente de despacho, certidão da aela, lran• 
scripta a quem a requerer. 

Art. 7'1. Assignada a acta da eleição, prnsenle:; 
os mcsarios, o JH'csi,lonte enuuaçar:í. as cedui<Js ;tpu-
r:ulas, eom cxet•pção das que devem ter o tleslino 
tletermin:ulo 110 arL. G8, e fpeh:m't em maço:-; lacra• 
dos o separados as 'lllf~ se referirem a e:ula eleiçiio. 

Par,t"rilJlho unieo. ():-; maço:-; tle ee,lulas serão 
"' l 1" tleposilatlos em ul'lla fl'ehada a 'luatro e taves, r~ 

camlo uma em potler do presidente da mesa, que 
terá a urna sob sua guarda até o reconhecimento 
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dos cidadãos eleitos, e as demais em poder dos fis• 
caes, ou tios mesarios não havendo fiscacs. 

Art. 72. Na acla da eleição ser:í. transeripla a 
lista geral dos nomes de todos os cidadãos votados, 
com o numero de votos obtidos, sendo os numeros 
.cscriptos por extenso c em algarismos. 

Paragrapho 'Í.'' Na mesma acta serão meneio~ 
uatlos: 

I. O dia da d1~ição cOHl iml!caçã.o tia hora em 
tpw tiver eome~~atlo; 

H. O mtnwt·o do:-; eleitores que tiverem coneor• 
rido ;i Pleiçiio; 

III. O Jllllllero tias eedulas reedJitlas e arntra~ 
da:-;, c·onj unetamcnle para cada eleição; 

IV. O nmnero tlas cetlulas que tiverem sitio :qm• 
r:ulas em sepamdo, declarando-se os motivos por• 
que assim se fez. 

V. O nmnero das ecdulns que não tiverem si• 
do apuradas, <lt·,~lar:mdo-sc os motivos por que não 
o foram; 

VI. 0:-; nonws dos mesarios <rue deixaram tlc 
assignar a aela, deelaranclc .. ;-;c, cgualmente, os mo~ 
tivos da omissão on da n•cusa. 

VTT. Finnlnwnlt'. lotlas as oecurrencias c inci-
dPnlt's hayitfos tluranlP n Pl!'ição, n 'lllC tiverem 
in111wtliata rf'laf'ão ('OIH Psla. 

Paragraphc; 2." No <•aso de• deixar <11~ nssignar 
a aela da P!Pi~::io algum o11 nlg1ms 'los ll\Psarios, o 
fll't';;idc•nlt~ <la nH·~;a l'hanwní para SllJlJll'ÍI' a falta 
n suhslilulo !Pgal 1lo llH'smo nH•sario ou nwsarins. 

Pnragrnpho :l." Na hypolhPsn do p:ll':lgrapho 
:mlt'<'l'(lt'nle. não haYPtHlo imnH~Ilialo, ou tralando-
S(~ 'la aeta da t•]eição 'k algumas das seeçõt~S de 
distrit'lo, al1~11l da prinwira, Sl~l'<Í a falta da assigna .. 
tnr:t supprida. pr<'PtH'hi'IHlo-s<' :1 yaga JH'Ia fôrma 
indi<~ada no art. 11. 

;\rt. 7:). .\o juiz dt~ paz ou t~idatlão que houve:· 
tlc prt'~;i!lir a me:;a eleitoral, eoHJIJele tleeitlir os 

D. ~L-?G 
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iueitlrmlm> e duvida:; que se suseilarem sobre o-:; 
rcspcelivos trabalhos, antes de inslallada a mesa. 

Arl. 71. Sómcntc aos mcmlwos da mesa elci• 
toral c aos fiseaes dos trabalhos da eleição é permit-
l.itlo suscitar questões sobre os mesmos trabalhos, 
quer antes, quer depois de começada ou terminada 
a eleição; mas não serão admillidas discussões tão 
longas que interrompam a eleição, de modo a não 
po;lel' terminar no mesmo dia. 

Paragrapho 1.0 No caso de não haver fiscaes 
. ~wmeados, a mesa não poderá impedir que um rc· 
presentantc de cada uma das parcialidades que 
disputarem a eleição, até o numero üe trcs, suscitr• 
ou tome parte na discussão de que.~tõcs sobre os 

. ,trabalhos eleitoraes. 
Paragrapho 2." Si a mesa eleitoral o con-

sentir, poderá tornar parte na discussão suscita• 
, da qualquer eleitor da secção, uma voz que se 
1.úonserve de fóra do recinto destinado á mesa c 
não perturbe a ordom dos trabalhos. 

Art. 73. A eleição não póde ser interrompida, e 
a votação deverá ficar terminada até as seis horas 
da tarde. 

Paragrapho unlco. Os trabalhos de apuração 
. e cseripturação da acta da eleição, poderão prolon .. 
gar-se até depois da hora designada, comtanto que 
não haja intermpção e nelles se prosiga até se con" 
cluircm. 

Art. 76. Ao presidente ou a qualquer membro 
tias mesas eleitoraes é permittido assignar a acta 
com a deelaração de vencido c representar contra a 
v·tlidade da eleição, expondo suceintamcntc as ra-
ziíes em que firmar o seu vulu e apoiartdu-o com 

. os documentos que entender, os quaes :wrão appen-
sos á acta ecspectiva, da qual tmlo ficará eonstan .. 
do em resumo. 

Art. 77. Logo <JIIe esteja '~'"wluirla ll aHHignada 
a acta da eleição, serão dellas cxtrahidas duas có-
pias c remettidas uma á junta apuradora, a que se 
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refere o art. 1:H o a outra ao Presidente do Estado, 
quando a eleição fôr para deputados, senadores, 
presidente e vice..presidente do mesmo Estado. 

Quando, porém, a eleição fôr para vereadores, 
memhros de conselhos munieipaes c juizes de paz, 
tirar-sc"ão cópias para serem remettidas á junta 
rle apuração, art. 123, c á Camara Municipal, ou 
conselho. 

SECÇÃO IV 

Dos {iscaes 

Art. 78. Aos candidatos a cargos clcctivos é 
pm.·mittida a aprcsen tação de eleitores ou de cidaM 
dãos com as qualidades de eleitor, para o fim de 
fiscalizarem o processo da eleição em cada distri-
el.o ou secção de <listricto; essa apresentação pode• 
riJ lambem ser feita por eleitores, mas de modo qw} 
e:ula fiscal não seja apresentado por menos de vin-
te e cinco eleitores. 

Paragrapho 1.0 A apresentação de fiscaes será 
feita em petição assignada pelos candidatos ou 
seus proeuradores, ou pelos eleitores, em numero 
exigido no presente artigo, ao presidente da mesa 
eleitoral do distrielo ou seeçiio lle distriet.o, no aeto 
1la iustallação da mesma mesa ou em qualquer ou• 
tra phase do proeesso eleitoral. 

Paragrapho 2.0 Os fiscacs terão assento nas 
mesas elcitoracs c poderão discutir as questões que 
l'>C suscitarem a respeito do processo eleitoral, pro-
testar contra o que entenderem conveniente, assi• 
gnar a aela eom os respectivos membros da. mesa., 

· mas em caso algum terão voto deliberativo. 
Paragrapho 3.0 O não comparecimento dos fis-

eaes ou a sua recusa de a~;signatura nas actas não 
tr<trá interrupção aos trabalhos o nem os annut .. 
I ará. 
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Art. 79. E' insanavclmonlc nulla c não scr:í. 
apurada a dcil)ão de qualquer secção em que não 
fôt' :ulmittido fiscal legalmente constituído. (Lei n. 
:nl, de H)ml, art. lU) . 

Art. 80. Os fiseaes não poderão votar para a 
cleiç~o de vereador districtal c de juiz de paz, na 
sccç;w em que exercerem a fiscalização, si não 
tiverem resifleneia no districto. (Art. G~. Lei n. 1oG, 
de 11 de setembro de 1U07, art. 3,0

). 

CAPI'l'ULO IV 

Das eleiçties em J!W'licttlm~ 

SECÇÃO I 

lJa cleiçiio de deputados e senadores 

Art. 81. A eleição de deputados c senadores, 
met.nh~·os do Congresso Legislativo Estadual, faP• 
se-a stmultaueamente no dia H) do novcmhro do 
~1uarto anno de calla legislatura. (Lei n. 20, de 18tH, 
arts. 90 c 97). 

. Paragr:tpho 1." A ell'i\,'iio de deputados será 
ft!tla por etreumscripções clcitoracs, c a de scna" 
dores por todo o Estado. 

Pa.ragrapho 2.'' No caso de vagas por morle, 
l'I~IIIIJH~Ja ou por qual<IUPl' outro motivo cn1 u111a 
ou _outra eamara do Congresso, para preenchel-as, 
lera logar a eleição 110 <lia qne fôt· designado p<'lo 

· Pt'<'sidente !lo Estado. 
Art. 8~. Nenhum cidadão poderá ser deputado 

e senadot' ao mesmo v~mpo, Jlf'ltl aeeumular os cai" 
gos de IIH'lllhro do Congre:-;so Federal e do Estado. 

Art. s:-~. Pl'l':-illllli 1'-St:•-:'t ter J'CJ\Ullei:ulo o 
mandato o ~~ifladiio qun ft)r c!Pilo membro llo Con-
gre6;,U e não tomar po:'.;,C até u fim da ;,e,,,,Ju le-
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gislativa seguinte a em que verificar-se o rccQoo 
nheeimnnto, e proecdcr-sc"'á á eleição para sua 
substituição. (Lei n. tG2, de 'lU lle agosto de t89(i, 
'll'l ') ") 
( . -· . 

SECÇÃO II 

Art. 8 L A dd<,:ão <lf~ tlepntados será fdta nas 
doze seguintes cireumserip~;ües deitoraes em <Jlhl 
se diviuc o tcrritorio do Eslatlo (Lei n. G1ü, de 
1". de setembro de HHt>). 

Paragrapho 'i o. A primeira eireumscripção tc-
rú por sédo a cidade de Belln Horizonte, c se com-
porá dos seguinte:-; munieipios: - Bcllo llol'izon~ 
te, Caelé, Contagem, Santa Quitel'ia, S:.tharú, San-
ta Luzia do Hio das Velhas, Villa Nova de Lima, 
Selo Lagoas, ParaopPha, Curvello, Pirapóra, San-· 
ta Barhara, Piraeieaha, llahira, Antonio Dias 
Abaixo, Conceição do Serro, Ferros e Bom fim. 

. Par~grapho. 2". A segunda circumscripção te--
ra por s~dc a ctda~le. t~c Ouro Preto, e se compor!t 
dos segumtcs mumCl)liOS: - Ouro Preto, Marian-
na, Ponte Nova, llio Casea, Alm~ Campo, Caratin-
ga, M anhuassú, llio .Tos é Pedro, Piranga, Alvino-
polis c S. Domingos do Prata. 

. Para.grapho. :~". A terceira eireumscripção te-
m por s?de a mdade de L1~opoldina c se eomporú. 
dos s~~gumles municipios: - Leopoldina, Caraugo-· 
la, Vtçosa, S. Manoel, Palma, S . .Tost~ d'Além Pa-
rahyha c S. Paulo do l\luriahó. 

. Par:~grapho 1,". A quarta circu.mscripção te-
ra por se~le a cidade de .Juiz de Fóra ~ se comiHll':'L 
dos segmnl1!s mnnieipios: --- Juiz de Fóra Hi11 
Preto, Hio Novo, S .. João Nnpomuerno, lJh:\.

1 
Hi;l 

Branco, CataguazPs, Mar de IIespanha e Gua~·ará. 
. Para.grapho. o'', A quinta circumscripção te-

ra .lJO.r se.de a culaf)n. t!e Barbacena c se compor:L 
do:- st'g"llllllPs ntnnH~lploS: ---- Barhaeenn~ Palmy·· 

/ 
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ra, Pomba, Mercês, Guarany, Alto Hio Doeo, lfin 
Espera, Quoluz, Entre Hios, Lagoa Dourada, Pra·· 
1los, Villa Hesondc Costa, Tiradentes e Lima 
nuarle. 

Paragrapho G". A sexta circumseripdo tt'r<Í 
por s1\de a e~idaele ele S .• I eúio d'El-Hey e :-;,; eomptl. 
r<i dos snguintes municípios: --- S . .lo;l.e, cl'EJ-1\,•y 
( lliveir·a, Pas~a Tempo, Clauclio, Bom Sueeesso, 
Villa Nepomueeno, Lavras, Perdões, Campo Bel11> 
S_;tnlo J~ntonio do .Monto, ltapecerica, Formiga, Di-
vmopohs, Bom Desr>acho Pitan"uv PC(JUY Pará 
l t ' . 'l' l b J' l l . auna e urvo. 
, · Par:igrâph~> 7". A seLima ein~urnse1:ipc;:i.o k 

ra por seele a mdade de l\luzamhinho cJ se eompor<.i 
~~o:-; .se~~tlintr•s r~wnieipios: ---· ~~ nz;nu!Jinho, Gua-
xupe. <Jtun·arwsta, .T;wnlly Arellllllr"o ~fonte S:m-
1 S '' ) ·- , , n ' . o, · . .-.,e lastwo do Paraizo. Santa Hiln de C;t.~-
sia, Villa Nova ele Hrlsende, Passos, Piumhy, Bam-
lm.hy, I~or~s do Imlayú, Ahaeté, Carmo 1lo Paran;l-
h,r h a.· S. ( .otharrlo c Patos. 

l~aragTa)>ho 8". A oitava eiretrmseripç;i.o tl'lt'.\. 
por· ~cdc a eulade de Campanha c se comporá do~ 
sPgumtcs nn~nieipios: -- Cttmpanlta, Carnhuqui-
l:a, Agn;~s VIrtuosas, Alfcnas, Villa G()mcs, Trcs 
l onlas .. C .ampos C~r~raes, S. CoTH;alo do Sapuealn·, 
~.T;l:,l~:ul~l ... P.:~r;~gtrassu': ])ores do Boa .Esperan.'~;l, 
} tcs COI.H,ocs do Hw Verde, Vargtnha, Vllla 

J•.loy Mcmdes, Ayuruoca, Conceie·ão do n i o v el'tlt• 
I::ri'JH~ncly. Cax:unlm', Pouso AI'Ío, Passa Qnatn;: 
Silv1~slrn FPrraz, Virgínia n C:nrno do Hio Claro. 

P·n"l"l"lTlllo <)" \ • • - • , , . ' ',., .' • . • llOll:t eJI'(~IIHlS<:l'lpe;ao tf~J'a. pn;· 
"''"'~. ;J ~~lfhdn dP Pou~o Alr•gr1~ n Sf~ c~olllJlor·:í do-; 
St' 0 '11tlil '' ' ' ' . · ,. ,'" llliHllt~llllos: .. Po11sn !\!P~'I'I'. S:nlla !li .. 
la .do Sa_nur•:llt~'· ll:t juh;í, Vil la Bra·r.. Chrislilla. P;l-
pnsopo!Js. Ma:·ia da Fc!, Ouro Fino, .Taeuting;l, 
,a)rl~t~~. Cnral'/ll. Poc.~os rlc• Caltlas, C:tlll)H~slrP, C:l-

hn \~'1'111'. Camlnthy, Exln\nta .. la~·twrv. S.· .Tos•S 
dos ~otdhos, Silvianonolis n PPelra BrilJlr•a. 
. ,. Par:~m·aphn Hl". ;\ dr·r~ima c.irr•nmseripei'i.o lt'-
ra TH~r Sl'llr'l a cidarle ele Uhnraha e ~;e eompe)r:i d(l-; 
Sr'!.nnn!Ps. rnunidpins: ·-- Uhnra h a. Pr:1ta, Tluvll-
lahn (nnt.Jga Villa Platina.) (Lei n. ()()~l, de HJÜi), 
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Carmo do Frnel.al, Montc'l Alegre, Sacramento, Con-
quista, Araguary, Patroc~inio, Ahhatlia d0 Dom Sue-
.(~nsso, L\lont1~ Cat'llldlo, Estrella do Sul, Pa raeatú 
e Villa .J o:io l'inheiro. 

Paragrapho H. A tleeima primeira eireumseri-
··pc.~:"ío tr\ril por ~t\d1~ a eidade de Diamanlinrt e s1~ com-
po r:í. dos seguintes mu nieipios :-.Diamantina, .Ta-
!luaria, S. Fnmeiseo, Villa Brasilia, Incnnfidenei,l, 
Hoeayuva, Montes Claros, St~ITO, Pe~::m h a, S . .J oii o 

. Evangelista e Guanhãos. 
Paragrapl10 12. A 1lt~cima Sf~gunda dn·t~tn· 

. snri p!jão lf~r:í por sótk a eitladn de Arassuahy e 
~.c cornporú do~; st~gninles unmidpios: -· Arassua-

. hy, Villa Jequilinhouha, Salinas, Fortaleza, l.lio 
Pardo, nrão ,\logo!, Boa Vista do Trmnedal, 'I'heo-
philo Olloni, ~,linas Novas, S. João Baptista e Có.-
pellinha . 

Art. Si>. Cada circumscripção elegerá quntro 
dnputados, votando, poróm, cada eleitor em ccdu~ 
las ou listas eontl'ntlo sÓ!lll~nte tres n~mcs. (I.ci 
n. G-1ü, de HHU, art. 2".) 

Art. 8(). Serão eonsidcrados eleitos deputa-
dos ao Congresso os cirladüos que, successivamen-
Ll~, ate) o nmrwro que houvfT a eireumseripc;ão rir> 
c:legc•t', ohlivPn·m nHtinl'ia ele~ votos. 

Art. 87. Hawndo empato. nas voLt\iÕes o1Jti-
clas por clois ou mai-; eidadãos, rlD sorte que a olri-

. c::ío n;"io se possa 1leeirlir, pela plurali1lade reLt-
1 iv:t de votos. ennsitlerar-se-:\. eleito o ,;mais vrlllto. 

:\rt. RR. No easo de vagas r>or morte. rentnwi:t 
u11 por ol!Lro qualquer motivo, de deputados eleitos 
JH'l;l n11~sma eircmnserip<;ão, cada r~kitor. na nlei-

.. (·;ío a q11n se pror·erlnr para prennr~hl'l-as votarA l'llt 
eedulas lminomin:tflS on do listas, eonforme a hy. 
potheso. 

P:n·agrapho unit·o. Si o llllllte!'o de vagas 1lc~ 
deptil:lllos a pn~eiH'lwr J'1ir in.fcJrior a trr~s. cada 
c~lc!itor votará em um ou 1lois TIIHrtns, (~nnfonn1~ 'li' 

· I rala r rl o uma s1í v:1 ga .. oÍt 1l e eln as: si fi\ r tn·~,, 
(•;ul:t r~kitor vol:mí nm lista eontnnrlo (lois l.nrc:;),, 
clP~.se ntmH•ro. 

,. 
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. Art. S!l. O t>itlatli'io <tllt) l'ik f•kilo flt'Jllli<,Hio ~~~r 
m:us de uma circumscripção eleitoral tora 0 d!-
l'Plto de optar Jlela representação daquella que q.~:
l<'r,_ c o fará no prazo de dez dia+> depois da verill-
<~a~~ao dos JlO<Ieres. 

. Parageapho '1". Não havendo opção, prcyale-
et•ra a. elei!)ão <la circumserirleito da n.ttnraluladc do eleito. • 

:- P!tragrapho 2". Si 0 eitlad;io eleito tler~ut~~~~~~ n.t~> for natural de nenhuma das circumsenp\;ot~ 
dc~toraes, que lhe tiverem simultaueame11te cc~n
fendo .0 I!landato, prevaleePrá a eleição da mr-
cnrnsenp~:ao de sna rPsideneia. 

Paragrapho :-Jo. Si 0 eidat!iio deito não residit' 
em ,nenhuma das ditas eireumseripeões, represen· 
tara aqnC'lla Pm <fllt' tivf'r obtido m:{ior numero doJ Votos. 

. Art._ 90. Na cirmnnseripç1io pela qual não se <~C!' 
·~ 0

1!0ao, ou pela qual não se vPrifiquo a prek· 1
<'ncta PstahPiecitla nos pararrraphos elo artigo an-

t<~ec~rlente, Jn·oeeder-s<'-:t ;\. t7ova el<'i~~ito para o }lrt•enehimcnto ela vaga. 

Art. fll. Si a Carnara <los Deputados <l<•elarar nu~I~~ a. c~eição de lun ou mais deputados eleitos, 
J~or mc~<IJ.r~I~l clles em alguma ou alg_nma~ da-; 
r llCO:mp.ttllnhdatles ()SJlt'<~i fica elas na lez eleJtor;>.l 

. ·,. ncst? Tcgnlamcnto, proeeder-sc-<i tamhcm á !lO~ 
'a ele1~~ao nas l'<'SJlf'etiv·t<• <•'11·eumscriiWÕes elmto-I"t ' - ' ,., ' ·• 
' cs, nao }lotlewlo lia mes:rna elciç;io ser novmnen-1~ Votado o cidadão ou eitlatliios que não tiverem ~leio .rcc?nheeidos <'rn razão de ter sitio ammllada 

·l Jlronmra eleit~ão Jlelo lllotivo alluclido. 
Paragrapho unieo. A' <'l<'ieito a que se hou-

vc~t· ~le proceder, no caso dPste iirtigo, tamlwm sãJ 
ai>Jlheaveis as disposições tlt} art. 88. 
fp . Ar.t. ~2: Nos casos dos arts. 89 a 91, o prcsidt~I.t~ 
1 · .<~ .. t f:,lJll<lla cl~ls Deputados, logo que este.1 a consh-
uul.t a reRprctiva mesa o Vl~rifieada a vaga ou va• 

gas ,<le <lcputnllos, comrnunieal-as--â. ao Pl'esillnlltn !lo T•.statlo, 
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. Par:1grapho L" O Presidente do Est:1<l1~, JH_>s 
termos do paragrapho 2." do art. 8'1, marcara ? tl!~l 
par a se proceder á nova eleição, que se realizara 
dentro do prazo de no dias, contados da data da 
eomnmnicação. 

Paragrapho 2.0 Si, porém, fôr notoria a cxis-
tencia de alguma ou algumas vagas na f:amara dos 
Deputados, em consequencia de morte, o Presiden-

. te do Estado, logo que esta ou estas lhe chegarem 
ao conhecimento, mareará tlia para a eleição, afim 
tln se preencher a vaga no prazo fixado no para• 
grHJlho nntcccdentc. 

Paragrapho a.o Quando em menos de noventa 
dias oeeorrcrem lluas ou mais vagas de deputados 
reprnsentantes ele uma mesma cireurnseripção, 
ainda quo ellas tenham motivos differentes, o Prc-
sitlente do Estado marcará o mesmo dia para a 
eleição, afim de preeneheJ .. as, observado o disposto 
no art. 88. 

Paragrapho 4.0 Não terá logar a disposi~~ão do 
paragr;tpho antecedente quando, dentro dos 90 dias 
tlt~pois de verifieada ou conhecida a vaga, não l'ôr 
possível observar-se o prazo mareado, para a cem• 
voea~J:io <los eleitores, para a eleição, no art. 1-8. 

SECÇÃO JII 

Da fJlektio de senadores ' 

Art. 93. A eleição de senadores será feita pc-o 
lo Estado, votando cada eleitor em cetlulas de lis-
tas eontcndo oito nomes. (L. n. 20, do 18!H, arts. 107 a H2). 

Art. 91.. Nos easos de alguma ou algumas va• 
gas no S<~nado por morte ou renuncia <lo senadot· 
ou SPIHltloJ·t•s, ou por outro qualquer motivo, assim 
eomo em razão de ter sido annullada }leio Senado 
a eleiçiio ele~ nm ou mais dos sen:ulores clcit.os, o 

.. , 
·'I 

. i. 

•. 

' ,, 
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prcsillente do Senado, logo que se verifique a vaga 
ou vagas de senadores, communical-as-á ao Presi-
dente do Estado. 

Art. 95. A' eleição de senadores são applicaveis 
as disposições constantes dos arts. 86, 88, 91 e seu 
paragrapho unico, hem assim, as disposições dos 
pamgraphos '1.0 , 2.0 , 3.0 , e ,1,_o, do art. 92. 

Paragrapho unico. Si o numero de vagas, fõr 
divisível por 3, cada eleitor votará em lista conten .. 
do dois terços desse numero; si, porém, o numero 

· tle vagas não fôr divisível por tres, de tal sorte que 
haja fraeção, esta v a Jnrá por uma unidade, de 
moúo que representar;i mais um nome na lista do 
eleitor, alrSm dos mais. 

Art. 96. Nas eleições para o preenchimento de 
vagas que se abrirem no Senado, si fôr diffcrente o 
tempo do duração do mandato, exercerá o cidad:io 
eleito, que reunir maior numero do votos, o de maior 
duração; e, no caso de empate, preferirá <l mais ve-
lho na edade. 

SECÇÃO IV 

Dá eleiçilo de presidente e vice-presidente do Estado 

Art. 97. O Presidente c vice-Presidente do Eg.. 
lado. serão elnitos por suffragio directo e maioria 
ahsolula de votos, nos termos da Constituição. (L. 
11. :!0, de 'l8!ll, arts. 'i'li~ a HG). 

1\ rt. 98. A cleic~ão de Presidente c vico-Presi-
. cfc~nlo elo Eslatlo, ter~á lugar no dia 7 de março no 

111 ti r no anuo do per iodo presidencial. 
Art. UH. Ao congresso legislativo compete 

apurar os votos, verificar c reconhecer os poderes 
·e proel:nnar o Presidente e o vice-Presidente do Es .. 
tado, devendo a proclamação ser feita em sessão 
publica 

Art. '100. Si, nenhum dos cidadãos votados pa .. 
· r;t Presidente e para vice-Presidente do Estado, 
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·houver alcançado maioria absoluta de votos, o con .. 
grcsso, havendo-o verificado pela apuração da 
elei~~ão, elegerá para cada um dos cargos, por mai()oo 
ria de votos dos presentes, um dos cidadãos que 

·tiverem alcançado as duas votações mais elevadas 
na c~lni~~ão dirccta, respectivamente para cada um 
dos ditos cargos. 

Art. '10 l. Havendo empate na votação do con-
gresso, applicar .. se-á a disposição constante do art. 
87. 

Art. 102. O processo da eleição do Presidente 
c do Yice-Presidcntc do Estado, assim como da 
i·espectiva apuração, será o mesmo estabelecido 
para a eleição de senadores. 

Art. '103. Dando-se vaga de Presidente ou de 
viec"Presidente do Estado, ainda faltando mais de 
11m armo para terminar o período presidencial, far-
sc .. i nova eleição, c o eleito servirá até o fim do 
mesmo periodo no respectivo cargo. 

Paragrapho unico. No caso de faltar menos de 
um armo para terminar o periodo presidencial, 
quando occorrer vaga de Presidente ou vice-Prcsi .. 
dt~nlo do Estado, preencherá, no exercício do car-o 
go, o reslo do tempo o substituto legal do Presidente. 

SECÇÃO V 

A rl. 1 01', A elei(;ão de vereadores e memhros 
ilos conselhos nnmicipaes, será feita, de tres em 

· l.t·cs annos, no dia Lo de novembro do ultimo anno 
'do triennio. (L. n. 201,, de 1896, art. L"). 

Art. JO:J. Na eleição de vereadores e de mem-
bros dos conselhos municipacs, cada eleitor entre .. 
gani cluas eedulas. 

· Pit.ragrajlho J .0 A primeira ccdula conterá os 
nomes qos cidadãos que, como vereadores cslle-
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ciars, livrrcrn de representar o districto na Camara 
ou Conselho. 

Paragrapho 2.0 A segunda cedula conterá tan .. 
tos nomes quantos forem os dois terços dos verea-
dores que tiverem de ser eleitos por todo o munici .. 
pio para completar o numero dos que 1levem com-
por a Camara ou Conselho. 

Paragrapho 3.0 Si o numero dos vereadores a 
rlcger fôr um ou dois, a dita cedula conterá um ou 
dois nomes; si fôr tres ou numero divisível por 
tres, conterá os dois terços desse numero; si, po .. 
róm, fôr numero não divisível por tres, de tal sorte 
que haja fraeção, esta valerá por uma unidade, de 
m~do que representará mais um nome na cedula, 
alem dos demais; assim, a cedula deverá conter 
tres nomes, si fiJr cinco o numero de vereadores 
grracs; cinco, si forem sete os vereadores. 

Art. '106. A' eleição de vereadores são appli-
c;wPis as diposições dos arts. 86 a 88, 92, e para ... 
grapho unieo do art. !W. 

Art. '107. Si durante o tricnnio se der vaga em 
qualquer dos cargos de vereador ou de membro do 
C~nselho, o presidente da Camara maread. a elci-
çao para o seu preenchimento. (h n. 201, art. Lo, 
paragrapho 1.0

). 

Paragrapho unico. Essa eleição d1werá ser 
marcada dentro de u; dias e realizada dentro de üO 
dias, da data em que se tiver tido conhecimento da 
cxistencia da vaga. (I.~. n. 204, art. J.o, paragr<\Jo 
pho 2.0

). 

Art. '108. Si o Preflidcnte da Camara Munici~ 
pai deixar de marcar dia para a elcieão de vereador l . . ' ou 1 e cumpnr, no prazo marcado no art. J.o para~ 
~r~q~ho 2.", .ll:~ lei n. 204, de ·18 de setembro de 

. 18,)G, a dec1~ao de recurso, que .a tenha determi~ 
nado, f:n .. ;;;;e-a a eleição no dia que fôr designado 
}Ido Pn~sHlentc do Estado. (J .. ci n. <HH, de ·1." d1~ 
selemhro 1le JD·W, nrt. Jl·.0 ), 
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Art. '1 Oü. Proceder-sc .. á a nova eleição em lodo o 
munieipio, nos casos seguintes: (L. n. 20, de '189'1, 
arts. 117 a 'l~H): 

I. De renuncia collecLiva dos vereadores, ou 
membros do Conselho; 

li. De vaga do cargo de vereador geral, qual• 
quer que seja a sua causa; 

III. De nullidadc da eleição geral do muni~ 
eipio; 

IV. De nullitlade 1la eleição de alguns dislri• 
elos ou scctõcs, da qual resulte a do municipio. 
(L. n. 20, art. '121); 

V. Quando se tivee deix:ulo de proceder á elbi-
~·ão no dia marcado em uislrictos ou secções do 
di:üricto, cujo nunH~ro de eleitores exceder á m~
tadc dos tle todo o municipio. (Lei n. 20, art. 
'120). 

Art. HO. Proceder-se-á a nova eleição sü~ 
mente no districlo, quando se dér vaga do cargo 
de vereador especial, não se fizer ou fôr annulla:da 
;;. respectiva elei~~ão. (L. u. 20, de 1891, ar. 12G, 
paragrapho Uitico). 

Art. 1H. Nos districtos nova,mcnle creado:.;, 
tklorminado o numero de vereadores e:.;peciaes de 
eada clistrieto, a Cn:mara Municipal ou Conselho 
Inan:a.r:í dia para a ~~ll'i1:ão qnaiHlo esta não possa 
ser letla no dia 1". dl' novnmhro <lo ultimo anno do 
lrknnio. (Heg. 11. O!){), de 18!)2, art. HO). 

Art. H2. O cid:ulão ekito para preencher al· 
guma vaga de wreador on de nH'mhro do Conselho 
sú servirá durante o tempo que fallar para ter-
•mina\;ão do mandato do suhsliluido. (Heg. n. 59(), 
art. ·IH). 

1\rt.. H:L As vagas que se verificarem na C:t-· 
mat•a ou no !:onselho 1\lunieip:il no ultimo semcs.-
Ll'" do lriflt.~nio sl'rãn prPt'tH'hillas pP!os S11pp1Pnl·~-; 
),ara t'SII' !tnt t'ollvoeatlos. !Ht•g. 11. ti!H), art. ·B2). 

Art. ·] l 'Í. () 1·idad:io qtt<' fi'11· !'!Pilo ao llli'Slll!l 
lt•mpo Vl~n·iulor g1•r:ll P 1~:-lJll'l'ial por algum dist.ri· 
elo ~Prú. <'oil<>iderarlo "''nliHlor ~era!; ~~a:-;o st'.ia :,;i·· 
multa!lt~:tllli'Hh: c·leilo por w.ds de un1 dblrieto, 

( 
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. snrá ohserv:ulo o disposto no art. sa, <levend_o a 
v a '":t ou varras ser preenchidas de modo determm;.!·· 
d(Jn no art.l:"JHO. (Jleg. 11. o96, art. 'B3). 

SECÇÃO VI 

Da elciçiio de juizes de paz 

Art. '1 W. A eleição de juizes de paz será fei-
dti tres em tres annos, no dia fo. de novembro ~lp 
ultimo anuo do triennio. (Lei n. 20, de '1891, H>'L 
Ll'i n. 201, art. 1) . 

Paragrapho unico. Nos districtos em qu_? não 
se fizer a clcinão no dia Jo. de novembro ou for an-
uullada, c nos novamente creados, rar-sc-á a el~i

. 1;ão no dia designado pelo presi1lcnte da Camai\l. 
Municipal ou Conselho. 

· Art. 116. Na eleição de juizes de paz cada 
eloitor voL·ll'á em uma eedula contendo dois HO'mc-;, 
eorn o seguinte rotulo: - Para juizes de paz. 

Art. '1 '17. São applieaveis a esta eleição as 
disposições dos arts. 86 e 87. 

Art. 118. A vaga do cargo de .i uiz de. paz se-
r à preenchida por eleição qualquer que SC.Ja .a sua 
causa no dia que filr designado. p_elo prc~s1~ento 
da Camara .Municipal a quem o .JlliZ de 1hretto ~t 
(•o·mmnnicará. 

Paragrapho unico. Si a vaga oc~orrer no ul-
timo semestre do triennio será JH'ecnclnda pelo sup. 
plente. 

Art. HD. Quando a eleição dos juizes de p~:r 
tle 11111 distri1~to sn fiz(~r· depois de {~orrw~;ado o tn-

. , I I'JtJJio, o 1". juiz dn paz e.\l~l'l~l~ra .o .~~argo son1Prt y 
duraJJIP o ll'lliJHI quo fnllar para Jll'el~lwlwi' o pn 
mciro armo. 

Art. '120. O triPnnio tcPmiuar:í. para fo(los os 
jnims dn paz. qualqnnr qlll' SPja a dal;a da. t'l~·i1;iilo, 
no mesmo dia em todo o Estado. (Le1 n. 37ô, art. 
4o) . 

I 
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CAPITULO V 

Da apuraçüo das eleições 

Art. 121. A apuração das eleições de distr!-
dos ou secções de districtos, para Presidente, Vl-
ei:-J>r:esidente do Estado, deputados, vereadores c 
nwmhros dos conselhos será feita nas sédes das re-
spectivas comarcas, tcnnos. ou municipios. (Lei 
n. 20, de 1891, art. '170). . _ . 

Art. 122. A apuração geral das cleiç?es _tiL~ 
Presidente c vice-Presidente do Estado sera fmta 
pelo Congresso; a de senadores pelo Conselho Dll· 
liherativo da Capital do Estado. (L. ~tiS, de 19H, 
art. 12) ; a de deputados pela junta apuradora da 
~,é1k da respectiva eircmnscripção eleit01:a~; a de 
ven~:ulores, mernhros dos conselhos mumc1pac~ .c 
d1, juizes de paz pela junta apuradora do mumm-
pio. (Lei 11. 20, de 18!.H, art. 171. Lei n. 20.1, de 
18!JG, art. 2) . 

SECÇÃO I 

Da liJillraçüo ]Jtm:ial de eleições de dislrictos e se-
q:ões de districtos 

Art. 12:L A apuração das eleições dos dislri-
etos de paz c seeer1es de districto será feita por uma 
junta composta 'llos trcs juizes de paz da séde do 
munieir)io, dos trcs immediatos em votação e dos 
presidentes das mesas eleitoraes dos districtos. 

. !Lei n. 20'i', de J8!l6. art. 2). 
Paragraplw ·1". Si'io s11ppl~'nlr~s di'SSPS ""~s:•·· 

rios os ll\t,mhrn-; das llH'sas Plt\ilnrai\S !lo dist.ri--
. ctu ria ,s,;tl1• tlo lllllllieipio, a ~~onlf\Çar pela primeira. 

Paragrapho 2°. Na apuração da eleição para 
--o Tll'I'PTII~himPn!o (lr va~~·:t, ni'in havPIHln Pleição na. 

·:~··tlP 1lo Jttllnieipio. su!Jstituir:'io os nwmhros da. 
junta os nH'sarios 1las SCI\~~ões !lo llistrieto em que 
se tiver feito a eleição, observando-se a ordam de 

/ 
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f;Ua numeração. (L. n. ti17, de 27 de setembro de 
HHO. Art. '13). 

Paragrapho :·l". A apuração Lerá logar no vigc·-
si mo dia depois da eleição. . 

Pararq•apho ;~o. A's doze horas dcs:->e lha, pre-
s<mles na ~'\ala <la camara municipal ou cm~sclho os 
membros da junta ou seus substitu~os. m~I;;pc:n.
cknte de convocarão e em numero nao mfu 101 .t 
sPis, eseolhcr;Io âc~nlm si o srm presidente c se-
cria rios c proee<krão á apuração. 

Paragrapho ti". Para a apurarão <1:1 cki\,'<io !1,! 
wrr':ulor, inemhro <lo Conselho ou juiz do paz~ pa-
ra pr<~enehimento de vaga que oecorra <lurante ,'l 
triennio bastará a JH'Psença <le trcs m<'tllhros ua 
junta. (L. 11. üti8, de U de sclr•mhro de '1!)11, art. 
'13). 

Paragrapho Ü''. O dia, Jogar n hora da apu•·a-
r:;io sef'iio annunciados por r~<lilal affixa<lo em lo· 
;.rar puhlico c publicado pda imprensa, sendo JHl.:\·• 
i-iivel, com anteccdeneia de 8 dias pelo menos. 

Art. 12-L A apuração consistirá na. somma 
dos voto:-; constantes de todas as aullwnlteas rc-
c·ehidas das mesas eleitoraes, comlanto que. est;:s 
L1~11ham sido organizadas de acconlo colll a lei elPt· 
loral e este regi.tlamt'nto. 

Paragrapho Jo. Si part~l't'l' :í junta apnr:ulor.t 
!JIH' :dgtllll:lS d:ts :IIIIIH~Jlti!'aS Jll'OVÍI'I':llll <IP IIH'~:t-; 
org:miza<la~ <ll' modo diffpr,~ntP f' <·nm lll· 
ft·ac~~ii.o 1la l<~i <'leit.oral e <lPsln n'gnlanH'n 
to~ fará em separado a somm:1 dos vot~s 
eonsl.anles das nwsmas authentwas. metww 
nan<lo na aeta to<las as razões, documentos ou de· 
·c~laratõPs que possnm cselareeer o faelo, c a ma· 
JH'ira il'l'egnlar JHll'!liW foram eonstitni<las as mrs-· 
mas mesas. (Lei n. 20, de '18U8, art. '173). 

Paragrapho 2." No easo de haver <luplicata de 
nl"lllHa P)Pir·iío a J'nnta a1mrará SIÍnlPllll~ os votos ~ .. , , 
dados 11:1 p)eir,iio IJIIP tiwr sido fl'ila 110 Jogar Jll'!"" 
viamente design;ulo ~~ eom as formalidades pre-
:-;eripta~; Jta ld ''ll'itoral e 1wste n•gulanwnlu. (lle• 
gulalllenlo u. U!!(), d1! 1HU~, art. l:JU). 

~ • I 
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Paragrapho 3." 'Na somma geral dos. votos 
eonstantes das authenticas, não serão computados 
os votos tomados em separado pelas mesas eleito-. 
raes, devendo, porém, ser espeeificadamente meu• 
eionauos na acta da apuração. (Hegul. n. 596, de 
-1892, art. um, paragrapho 7.0 ). 

Art. '12ü. No dia. marcado, o presidente da 
junta verificará eom a maior publicidade o esta-
do dos officios que contiverem as authenticas e si 
os achar fechados, sem indicio de violação, oi> 
fará abrir e contar o numero das authenticas, qtw 
deverá constar da acta da apuração. . . ' 

Paragrapho J .0 Em seguida, o presidente, de" 
signamlo um vutro membro da junta para proce-
der a leitura das authcnticas, c dividindo pelos 
demais as !cUras do alphaheto, procederá á apura• 
tão d~1 dei!:ão, escrevendo cada um dos membros 
da junta em sua rela!;iío, á JH'Opoq;ãiJ que forem 
~endo lidos, os Homcs dos ci<la<lãos votados c o 
numero de votos que cada um tiver obtido, por 
algarismos Sltee,~ssivos <la numeração natural, de 
modo que o ultimo numero indique a totalidade 
dos votos ohtido.~, c puhlieando em voz· alta os nu7 
meros, :í. medilla <tue os fi)r escrevendo. 

· Paragrapho ~.o 'l'erminada a apuração da 
clei!f<i.o~ pela fórma determinada neste artigo, e 
reunidas Plll urna as relações parciaes de que trata 
o paragrapho antecedente, o secretario da junta 
publicará immediatamente os nomes dos cidadãos 
votados e o numero de votos, organizando uma lis• 
ta geral dos mesmos eidadãos, iiesdc o maior até 
o menor numero de votos que cada um tiver o}Jto 
tido. (Hegul. 11. oUG, tlc Hl02, art. 'lGO). 

Art. '126. Si a eleição fôr feita simultancamcn• 
te para cargos differentes, a apuração da mesma 
se fará separadamente, <liseriminando-se os votos 
recolhidos e constantes das authenticas, relativos 
a cada eargo, e uma atmra~~ão após outra. (llcgul. 
n. oUG, de 1U02, art. Jül). 

D. U.-:!1 
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· Par'agrapho unico. Aos. cantlid~tos, S?us pr()oo 
ctmülol'cs c aos fiscaes, scra dada umncd.::ttamcn.-
te certidão da lista da votação desde que requc1" 

·ram. 
· Art. -127. A junta elegerá um d~s sc~1s_ mem-

bros para que, de accordo com a d1sposiç~o do 
art. -l::H, compareça na apuração geral das mrcum .. 
scripçõcs como substituto do presidente, quanuo 
este, por qualquer motivo, não possa comparecer. 
(Hegul. n; ü96, art. -162). 

· Art>128. Será, e:rú se'gUida,·lavrada uma acta 
minuciosa da apuràção, na qual se mencionarão ·os nomes dos cidadãos votados para deputados c 
pa1;a senadores, para Presidente e para vicc-Prcsi .. 
dente do Estado: para. vereadores, membros dos 
· coiiselhos c juizes de paz; o numero de votos que 
cada um tiver ohtido na eleição, sendo os mesmos 
eseriptos por extenso ( Uegul. n. ü96, art. 163). 
· Pri.ragrapho 1,o Na acta serão tambcm menci0oo 
nadas todas as oecurreneias c incidentes que se de-
rem c constarem das authcnticas, assim como a sulJ.. 
stancla, eni resumo, das representações, rcclama-
'çõcs ou protestos, por escripto, dos fiscacs ou .d~ al .. 
gum eleitor ou eleitores, que forem presentes a JUil" 
tà a:puradora; , 
· Paragmpho 2,0 A acta serA transcripla por es-

crivão t\o judicial c notas em livro para este fim 
destirwdo. . . 

Para"rapho 3.0 Os livros serão fornecidos po-
io gover:O,, abertos, ·numerados c rubricados por 
funcCionario, de, Scc~·ctaria dosignauo pelo Secre-
tario do Intci'ior. · 
. Paragr·apho 4.0 Esses livros serão conserva-
dos sol> a guarda do tahcllião incumbido da tran .. 
scripção c, uma. vez terminados, scrã.o enviados á 
Secretaria do Interior. · 

· · P<tragrapho ü.o Os tahclliãcs servirão, altcrna-
d~inentc, funcciouamlo em pri.moiro logar o tlo pri-
meiro officio. (Lei n. 204, de '18!JG, art. o.") . 
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Art. 129. A acta da apuração será assignada 
por todos os membros da junta apuradora. 

Paragrapho unico. Si algum mesario recusar 
assignar a acta, far-soo um addita:rnento á mesma 
assignado pelos outros mesarios, no qual se con• 
.signará o facto, sendo declarado o motivo do mes-
mo. (Hegul. n. o9G, art. 164). 

Art. '130. Da acta da apuração se extrahirão, 
em seguida, as cópias necessarias para, depois de 
devidamente conferidas, serom rcmettidas: uma ao 
Presidento do Estado, c outra á secretaria do Sem.-
do, si a eleição apurada fôr para Presidente 'e vice-
Presidente do Estado; uma ao Conselho Delibera-o 
tivo da Capital, ao Presidente do Estado e outra 
á Secretaria do Senado, si a eleição apurada fôr 
para senadores; c uma á junta apuradora da séde 
da resr1ectiva circumscripção eleitoral, outra a::> 
Presidente do Estado e outra á secrotaria da Ca-
mara dos Deputados, si fôr para deputados a '!1lei .. 
ção apurada. (Hegul. n. ü96, art. 165. L. n. õUS, 
de HJH, art. -12). 

SECÇÃO 11 

Da apuraç{io geral da eleição de deputados 

Art. '1:11. Haverá na séde de cada circumscri-
pçi'io eleitoral uma junta apuradora, que se com• 
porá: do juiz de direito da respectiva comarca ou 
!;eu substituto effeetivo, no caso de impedimento 
daquelle, como presidente, e dos presidentes das 
juntas apuradoras de municípios, ou de um dos 
membros de cada uma dessas juntas, ou eleitor 
residente na circumscripção, eleito na época da apu-
ra~;io da nleiç<io de que se tratar, pelos outros mem• 
hros de cada uma das ditas juntas. (L. n. 647, de 
'1910, art. 14). · 

c 
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· ·· Art. '132. A junta apuradora da sélle 1las cir-
cuimscripçõcs dcitoraes, trinta tli:l:S .depois das apt~
ra~~ÕCS de munieipios feitas pelas JUntas respecti-
vas, fará a apm·a~~ão geral dos votos eonstar.Iles das 
.authcnticas das referidas apurações parc1acs llit 
eleição para deputados. 

Paragrapho Lo A esta apuração geral prece.. 
derá annuncio por edital e aviso por offieios aos 
membros dà' junta apuradora, pelo menos dez dias 
antes do marcado para a tlita, apuração com decla-
ração do logar, dia c hora da reunião. 

Paragrapho 2.0 Para que a junta apuradora da 
séde das circumscripções possa funccionar, é neo-
cessaria a presença, pelo menos, tle quatro mem-
]H·os .della, além do presidente. · 

Paragrapho 3." Si a apuração não puder ter 
logar llo dia designado ·no edital e aviso, pm· não 
terem sido recohidas as authenlicas, ou não terem 
eomrmrocirlo os membros da junta apuradora, em 
ltÚmcro legál, o lJI'csidente 1la junta dnsignar:i novo 
dia para a apmação, que não potler:i exceder dos 
dez dias seguintes. 

Paragrapho 4." Na falta dos membros da junta, 
a que se refere este artigo, no dia marcado para a 
apuração no edital, serão chamados para suhstituil .. 
os, pela, ordem de sua votação, os .i uizes de paz 
do districto da séde da circumseripção, ou seus im-
mediatos em votos, na mesma ordem, at6 completar 
o numero de quatro, suhstituimlo .. se uns aos outros, 
tanto os juizes de paz, corno seus immediatos. 

Paragrapho ü.o Si ainda estes juizes de paz c 
immcdiatos convocados deixarem de comparecer no 
logar, dia e hora designados para a apuração no 
edital, recorrer·seo-á aos juizes de paz e immcdiatos 
do districto mais visinho da séde da eircumscrj.. 
pção. 

Art. üm. São sédes das circumseripçõcs elei-
toracs as cidades mencionadas no art. 81·. 

.· 
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Art. ·l::H. A apuração geral será feita <lo mes~ 
mo modo que a da elei~~ão de senadores; c só se 
considerarão eleitos deputados os candidatos <Jue, 
em numero dos que houverem de ser eleitos em cada 
eircumscripção, obtiverem maioria de votos. 

Art. '13ü. Conduida a apuração geral da elei-
ção dr~ deputados, n transcripta no livro de notas 
dn um dos tahelliãeg ou eserivãng da comarca. lb 
S(~d(~ da ci1·eumserip(,~ão, :t acta da mesma apuração, 
a qual será lavrada de <~onformidade com o art. ·128, 
a junta apmadora expedirá aos cidadãos eleitos lle" 
putados no prazo de oito dias, üS respectivos diplo-
mas, que consistirão na copia. da. acta da dita apu .. 
ração, da <tnal a mesma junta remetterá tambcm 
uma copia ao Prcsillonte do Egtado e outra á Cama-
ra llos J)(}}ntt:uloR. (Hegul. n. r-5!)6, de '18H2). 

Paragrapho unit~o. Na acta snrão tamhem mcn .. 
eionados todas as oceurr(~neias e ineidentcs que se 
dr~rem e constarem das au Lhenticas, assim como a 
suhstaneia, em n•smno, das r<'preslmtações, reela-
mações ou protestos pot• cscripto dos fiscaes ou de 
algum eleitO I' ou eleitores, que forem presentes· á 
junta apuradora. 

Art. JilG. No caso de haver empate rias vota ... 
ções para deputados, entre dois ou mais cidadãos, 
llevendo-sc considerar eleito o mais velho, na fór .. 
ma do art. 87, a junta apuradora deixará de expe .. 
llir diplomas aos candidatos, entre og quaes se ve-
rificar o empate; competindo a Camara dos Depu .. 
tados, no reconhecimnnto dos respcctivm; podm·r,s, 
tomar conhecimento do empate e reconhecer o mais 
velho. ,,. 

.Art. -t:n. Na hypothese do art. 89, o diploma 
será expedido ao cidadão eleito, mesmo por mais de 
urna. circumscripção eleitoral, devendo a opção sm~ 
feita perante a Camara dos Deputados, na fórma d!) 
eitado artigo. 
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SECÇÃO III 

Da apuração geral da eleição de senadores 

.Àrt. 138~ A apuração geral da eleição de sena-
dores estadoaes, será feita na Capital do Estado, 
pelo Conselho Deliberativo Municipal. (L. n. 5oS, 
de 9 de seteinbro de 19H, art. 12). · 

Art.· 139. A apuração f aMe-á sessenta dias 
depois da eleição,pelas copias authenticas das actas 

·das apurações parciaes feitas pelas juntas dos mu-
. nicipios. ·: · · · · 
• 

1
' Art. 140; Serão annunciados por edital publi· 

cado :pela imprensa o dia e hora om que o conselho, 
sem dependencia de convocaÇão, deverá reunir-se 

. no cdifjcio de ~uas sessões, para fa~er a apuração. 
Art. 141. No dia e hora designados, presentes 

os membros do conselho no edificio de suas sessões 
pi·ácpdeP-'se-á, com a maior publicidade, a apuração 
. das· authenticas das juntas dos municípios, pelo 
mesmo .Jl1o!lo p'orque estas ap';lràm as. copias d~s 
actas enviadas pelas mesas cleitoraes, de conformi-
dade com o art. 12a. 

. , . Ar~~ 142. O Conselho poderá requisitar do Prc .. 
siden~e ~o Estado as authenticas de apurações par-

. ci~es, .que faltarem. 

. ; Art. 143. Quando os traball~os da apuração gc-
1'111 não p~~lerem ser conclui~los no mesmo dia, o 

.conselho ,contirmará os mesmos nos dias seguintes 
até o terceiro, lavrando-se, cada dia em que forem 
~uspensos, um termo do qual conste quaes e quan· 
tas das authenticas ficaram apuradas. 

Paragrapho 1.0 Na acta final da apuração geral 
da eleição de senadores, a qual será assignada por to-
dos os membros do conselho o pelos eleitores prc-
·snntcs que o quizercm, so mcncionar:i o conteúdo 
de to«los os· termos lavrados nos dias anteriores, de 
conforrnid:ule com a primeira parte deste artigo. 
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Paragrapho 2." A acta da apuração geral da 
eleição do senadores conterá os nomes de todos os 
cidadãos votados c o numero de votos que tiverem 
obtido, desde {) maximo até o minimo, cscript() por 
extenso, e hem assim, todas as occurrencias e in• 
cidcntes que se derem e constarem das authenticas, 
as representações, reclamações ou protestos apre-
sentados por escripto por algum eleitor, eleitores 
ou fiscaes. · 

Art. 14.1. Concluída a apuração geral da elci• 
ção de senadores e transcripta a respect~va acta no 
livro de notas de um dos tahelliães ou escrivães da 
Capital, o conselho expedirá diplomas de senaclo-

. res aos cidadãos que tiverem obtido maioria reln• 
· tiva de votos, até o numero que se dever eleger. 

Paragrapho unico. O presidente do conselho 
fará extrahir copias authenticas da dita acta da 
apuração geral e remettel-as á secretaria do Se-
nado e ao Presidente do Estado. 

Art. 140. Servirão de diplomas aos senadores 
~Jeitos, copias authenticas da acta da apuração ge-
ral, <rue serão assignadas por todos os membros do 
eonsülho, c acompanhadas do officios do presiden-
te do mesmo Conselho. 

Art. 146. Quando houver empate nas votações 
para senadores, entre dois ou mais cidadãos, consi• 
dcrar-sc .. á eleito o mais velho. · 

Paragrapho unico. Neste caso, o conselho dei• 
·xará de expedir diplomas aos candidatos, entre os 
qnaes verificar-se o empate, competindo ao Senado, 
na verificação dos respectivos poderes, reconhe-
cer qual seja o eleito. 

SECÇÃO IV 
Da apw·açtio da eleiçiío de Presidente e pice-

flresidente do Estado 

1\rt. '147. A anuração gcr~l dfl eleição par~ Pro-
síd<'nle ou vien-Presidente do T~stauo, sera fe1ta l!<l 

( 
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Capital ou onde se reunir o Congresso Legislativo~ 
e pelo ntesmo Congresso, em vista das authenticas 
!las apurações parciaes, feitas pelas juntas de nm• 
nicipios, nos termos do art. 97, paragrapho J.o ~la 
Con~tituiçito. · 

SECÇÃO V: 

Da rtjiiUYt0tio rlrt t!lfliçtio de ?Jereadnres e memln·os 
dos conselhos municipaes ,t 

Art. 11.8. Compele á junta de 1111e trata o art. 
123, fazer a apuração geral da cleiçã~ de vereado-
res e, membros dos Consolhos l\lnnieipaes, de con• 
formülado com as disposições dos arts. 121 c se-
guintes .. , . , 

Art. 149. E' lieito a qualquer interessado apr~ 
sontar á junt'1 apuradora, que dcllas tomar(t o de-
Yido eonhPeimento, certi1lõcs do actas do elei~ão 
passadas pelo escrivão de paz, tahellião ou cid;wão 
t{llll tenha servido de escrivão ad hoc perante a me• 
:,a eleitoral. 

Paragrapho 1.0 Essa enrlidão scrú rnquerida 
por escriplo, independente de despacho, ao -cseri~ 
vão da mesa eleitoral, mn presen~~a 1le duas teste-
munhas, c fornecida ao rc,qwJr<mto dentro do prazo 
improrogavel de 21 horas, contadas no momento 
(~Jll que flir pedida. 

Paragmpho 2.0 O funceionario a quem fôr pc• 
dida a certidão, dará recibo á parte, declarando o 
dia. e hom em que foi o requerinumto apresentado. 

Paragrapho :3:' O funccionario, ao entregar a 
certidão, deverá cobrar recibo da parte para a sua 
n~salva; no caso de não ser a certidão procurada, 
deverá enviai-a ao juiz de direito da comarca pelo 
correio e sob registro. (L. n. 201, de ·1896, art. 4.0

). 

Art. WO. Da acta se extrahirão tantas eopias 
<Jtiantos forem os eleitos. 

· ' Paragrapho unico. Essas copias, que poderão 
ser impressas, S(}rão assign:ulas pela junta; e, no 

-- ~:!7 --

prazo do oito dias, será enviada uma a cada um dos 
eleitos e st:•rvir"lhes-á de diploma, e outra á Camara 
ou Conselho l\Iunieipal. ,(L. n. 204, de t896, 
art. 7.0

). 

SECÇÃO ;VI 

Dn rr!r.nnlwdmenln de JIOfleres dos vcrerulnres (} 
memfJros tlog mns<!ll/0.'1 m1mici[JlWS · 

Art. Hil. O reconheeinwnto 1los po1lercs dos 
.vereallores n membros dos conselhos munieipa<JS 
será feito pelas ~~amaras ou conselhos, novamente 
eleitos. (L. n. 201-, de 1896, art. 'J.")'. 

Art. Hi2. Oito dias antes do designado para in~ 
stallaçiio da Camara, os vereadores diplomados pe• 
Ia junta apuradora eompareecrão ao meio dia na 
sala das st~~sões munieipaes. (L. n. 201,, art. 8."). 

Art. w:J. O wre:ulor mais velho oeeupar:í. a 
pn~sideneia da llH'Sa n convidará o mais moço para 
S!~CI'Ciario. (L. Il. 2()1., art. Ü.0

). 

Paragrapho unh~o. Havendo rcclama~;ão de que 
exista. outm mais velho ou mais mo~o, os presentes 
dt~cidirão por votação. 

Art. U.ií·. Formada, assim, a mesa provisoria, 
os vereadores entregarão seus diplomas ao secreta-
rio, que delles fará uma lista e por clla fará a eha~ 
mada. para a eleição de duas eommissões de tres 
membros cada uma, cabendo á primeira o exame de 
diplomas apresentados e á segunda unicamente o 
llos apresentados pelos membros da(iuella. 

Paragrapho unieo. Para essa Pleição votari'ío 
LcHlos os vereadores presentes c em dois nomes cada 
um. (L. n. 204, art. '1 O). 

Art. um. Entregues os diplomas ús commi.ssÕI~S, 
kvantar-st~ .. á a sessão. (L. n. 201·, art. H). 

Art. HHi. As comrnissões annuneiarão, por elli· 
taes publicados pela imprensa, ontlc a houver, a 
hora em que celebrarão suas reuniões, e a cllas ad~ 
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mittir-se~ão todos os interessados no inquerito e 
qualquer cidadão quo o requerer JlOr escripto. (L. 
n. 204, art. 12). 

Art. 107. Apresentado o parecer das commis-
sões, será dado para ordem do dia seguinte e então 
discutido c votado juntamente com as emenda:; que 
,apparecerem. (L. n. 201-, art. 13). 

Art. 108. Os vereadores só são impedidos de 
votar os pareceres referentes á propria pessoa ou á 
daquelles que com elles tiverem as ineompatibilida .. 
des estabelecidas na lei n. 2, de '14 de setembro de 
18tH. (L. n. 204, art. 14). 

Pàragrapho unii~o. A votação se fará em relação 
··t eada vereador de per si. 

Ar~. 1tl9. Havendo empate entre dois vcrcado-
. rcs eonsiderar .. se-<1. eleito o mais velho. (L. n. 20 t 

1 ~·) ' :lJL'D: 

SECÇÃO VII 

ArL 1GO. na rledsão sohrc reconhr:~~irueulo rlr~ 
poderes, annullação de diplomas ou de dciçiir!S, e 
perda de eargc rlc vereador haverá r·eeurso sem d-
fcito suspensivo nara a junta de recursos a que se 

·refere a lei· n. 649, de '19-H>. 
Art. HH. O recurso scrA interposto pelo inte-

ressado, ou por qualquer. eleitor do município den-
' tro do prazo de 1ti dias contados da terminação dos 
trahalhos (1o reconhecimento de poderes, perante 
rpwlquer elos escrivães do judicial e notas da séil,~ 
rio termo, que lavrará o rcspeetivo termo c o assi-
gnará com ô recorrente, a quem dará recibo, r; 
duas testemunhas. (Modelo :ú. 8). 

Paragrapho '1°. Autuando a petiçãs r termo tle 
recurso com as razões o documentos offerecido-; 

·JWlo recorrente, o escrivão intim:trá o Jll'('sillrmle tLt 
C::vrnara .Munietpal, que podcr:í, <l(mtro rlo prnzo :k 
Hi dias offorcePr s11ns razõns n rlnmmwntos. 

., 
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Paragrapho 2°. Findo o prazo, o escrivão den-
tro de '15 dias, fará remessa. do re?urso para a 
referida junta, pelo CQrrcio, sob registro. . 

Paragrapho 3°. O escrivão que, sem causa JUS-
tificada, deixar de fazer a rmnessa do recurso uen-
tro do prazo fixado, incorrerá na pena· de multa 
d(; 500:j;OOO a 'i :000$000. · ' , 

Paragrapho 4°. E' : compctcn~c ~qualquer dr~s 
.i nizes llCrante. quem servir o escnva? para provt-
dcnciar sohrc a.remessa do recurso e Impor a mui· 
ta ao escrivão mediante reclamação do rccorrcr~t~;. 

Paragrapho t;o. Si o recurso não. fôr remettuJ(? 
para a junta de recursos, ·ou extraviar-se, podera 
o recorrente apresentai-o á mesma junta, provando 
que o intcrpoz em tompo. 

Art. H32. A junta de recursos scrú composta 
do dois senadores. dois deputados e do Procura-
dor Geral do Estado. 

Paragl'apho 'i o. Os senadores c deputados serão 
eleitos annualmente pelas· respectivas camaras e 
suhstitnidos em ~Suas faltas c impedimentos por 
f.llJlplPntes e!Pilos na mesrma occasião. . 

Paragrapho 2". A junta elegerá o sou pro~;t
rlenln em sua priq\eira reunião c n~o potler:í. 1'1111~· 
eeionar sem a presença da maiorip. de sons mc~rn-
hros. . 

· Paragrapho ;:~o. A junta reunir-se-á, durante 
as sessões do Congresso Legislativo, em ll!ma da~ 
sillas rlo edifício rlo Senado, servindo de secreta!'io 
um dos officiars da Snerctaria do Senado. 

Paragrapho ~·". Suas rl:cisõcs serã? t.oJTlad:~s 
por maioria de votos, pnhhca.das. no lhano: offt-
cial do Estado,· ·rcmnttenrlo~se eop1a ao PrcsHlcnt<~ 
do Estado o ao rla C:.!mara Munieipal recorrirla pa-
ra a respeetivn PX('elH:ão. 

Paragrapho tjo. Ficarão prejtHlicados os recur-
sos que não forr'm jnlgarlos na sc~ssão annual em 
qw~ fnrPm apr<'!·H'nlaclns. 

Art., lG:L Si r\m vir·turh~ de divergnncia no rc-
ronher~inwntn dn pnrleros, ou TlOr outra causa hoH-
ver no mnnieipio rlnalid:Íde de camaras, poderá o 
promotor ele jnstir~a ou qualquer r,loitor do nmni-
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~~~iol !nter'por .o reeur:-;o estabel~cido· llO artigo an-
tN3tntie. (Lt>t ll. 492 de 9 <le setembro d_ e '190H, a r · o , • ~· ~· ' • • ·· 1 ·t 1 o 'p : •Cl n. •>t.J8, dn 9 de sntemhro de ·191 , ai · · aragrapho :}o,). 

ao p ~ar.agrapho nnico. O recurso será ron.wtti,do 
rnrr t 

1 
esJdente do Estado, que decidirá Jll'OVJsorw-

tri"l e,, pod.endo eh:!imar a excrcieio a enmara do 
. AllluJ fmdo, {)o l'tlrnettcr;i :i junta de l't~eursos 

}l.lra a dr!cis:io defiuit.iv·t (f t:i H ~·~;s <l~ l) de 
sntemhro <1, 1 C)-1·! '· • · • ·-· .; ~ 

" • ' art. Jo., paragr·:~phos a".~ '.1: 0 • 

SECÇÃO VIU 

Da inslallaçao lia Camam. 

t, ,. 1 A t't, 1Gt,. Vnrifieados os po1Inn's dos eleitos, 
.tl.t. ogar a mstallaeão da Camara no tlia '1." de 
JallPJro · s't a v 'I" • - 1 1 te· 1,.:, : · . entca~~ao niio sn eompo.at· an s 
• ~-~s~ tha_ a tnstallaçilo SPrá IH) tlia Stlguinte ao da 
tetnllllaçao dos tmhalhos. 
'I Paragrapho 1. o Si ai "Um vereador ou mcml1ro 1 ~.conselho municipal uã~ tomar posse no dia prw 
Puo,, a eamara marcar:i prazo de no dias, a contar 
do 

1!111 
2 lle janeiro, afim de ser JH'eenellida a for-rnahdade. 

Par~grapho 2. o Si, findo esse prazo, não se ti-
ver l'f~alomdo a posse, será marcado novo J>razo, 
que nao cxee<lflr<i de ao dias. 

Paragrapho a. o Findo este ultimo prazo, sem 
que se realize a JlOSSI), fiear;i vago o cargo como no 
e~so de renuncia e Sfll'á JH'CmH'hitlo por nova eh'i-çao. 

Art. 1?o. No dia marcado no m•tigo autec::~ 
dPntc, rcumdos os vereadores ou memhros do con-
selh~) m~micipal reconhecidos, o presidente da mes<l 
Jli'OVIsona prestará juramento ou affirmaqão 
( C?nst. do Estado, art. H 6) e o tlcferirá aos dc-
mms vereadores ou mcmhros do conselho, havendo· 
se a Cnmara por installnda. 

I . 

., 
I 
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Art. 166. A dis,posi\)ão do artigo antcccden~ 
te é extensiva ús eamaras ou conselhos de muni-
cípios novamente cr·eados, ompossando-se os reco-
nhecidos sem depcmleucia de intervenção de ca.-
maras de outros municípios. 

SECÇXO IX 

Da apw·açao da eleiçtio de juizes de rJaz 

Art. 167. A apuração "da eleição dos juizes de 
paz será feita úo conformidade com as disposições 
das sc1~<;õcs I o V deste capitulo. 

Art. '168. Indqwndem de reconhecimento ti•J 
{HH!eres os eleitos lliplornadus pela junta. (L. 37ti, 
de H>O~l, arl. .1-1., par;Jgrapho '1°.). 

Art. '16H. Do acto da junta <1Jlllratlora JHHkr;i 
qualquer dPitor do dislriclo, ou cidadão quo te~ 
11 hn obtido votos na eleição apuradora recorn'J' pa-
ra 11 junta, a que se rcfem a lei n. 61:9, de '1HW. 
(Lei JJ. üo8, do 9 de sctemlH·o de HHt, art. 2.0 ) 

Paragrapho 1. o São applicaveis a estes re-
cursos as disposições dos arts. 160 e HH para-
graphos J a :-;, setHlo a intimação feita ao r:ccorri-
tlo. (L. n.l'W8,deHHl,art. 2.) 

Paragrapho 2. '' Publicada a decisão do recur-
so, si houver altcra~~ão da apuração, o juiz de di-
rei to fará ás neeessarias communicações aos elei-
tos afim de <Iue tomem posse. 

SECÇ?\0 X 

lJa }JOsse dos jui=es de rw~ 

Al'i. 170. Os juizes de puz tomnrão posse de 
seus cargos perante o juiz do direito da comarca, 
a qm·m ll[H'f'St'lltaJ·ilo ~eu:-s tliplomas, dentro do pm-
zo de trcs mezes cuutatlo:-; tia apmaçüo lla eleição, 

I . ! 

': .: 
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prestando .juramento ou affirmação, do que se la-
vrará termo em livro proprio. 

Paragrapho 1. o A posse poderá ser tornada 
vor procurador que prestará o juramento ou af· 
firmação; mas siÍmcntc considerar-se-li. completa, 
para os cffcitos lcgaes, depois do exercício. 

Paragrapho 2. o O prazo poderá ser proroga· 
<lo pelo juiz de direiLo, por mais trinta dias, si lhe 
for rc<1uerido, provando o requerente legitimo im· 
vcdimcnto. 

Paragrapho 3. o Findo esse prazo, si o juiz de 
I>az não :houver. toma<lo JlOssc, considerar-se-á vago 
o logar ;qtie será preenchido por nova eleição. 

Paragrapho 1·. o O 'juiz de direito, para os fins 
do paragrapho. antecedente, eommunicar<i a vag;t 
ao presidente da Camara 1\hinieipal ou conselho, 
que mare:mi dia pai-a a eleição. 

· ·Art. 17L A posse será annunciada por edital 
affix<hlo 'brü' logar pulJlico ou publicado pela im· 
prensa ómlc a honyer o.u )endo possivnl.' 'decla-
rándo-sc O anno .etn que ,a cada l.Ull dos eleitOS com-
Jle~e o cxercici.o do cargo. · 
:. iÍ 

CAPITULO VI 

Das nullidadcs das eleições) 'protestos a contra-pro· 
· · · téstos,' · [iscacs nas armraçõcs 

SECÇÃO I 

Das n11llirladcs das eleições 

Art. 172. Serão nullas as eleições nos casos 
seguintes. (L. n. 20, de ·181)1, art. 200; IJ. n. 
:nr, art. lD): 

I. Quamlo feitas em tlia não designado pela 
lei ou. marcado Jleio poder enmpctcntc; 

' n. Quawlo fl~i.tas em horas di rrcrc!Íles das 
determinadas na .lei; 

I 
I 

I 
'i 
1 
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III. Quando feitas em Jogar lliffcrcntc do dc1 

signado previamente pelo poder competente; . . 
IV. De serem feitas perante mesa constitur 

da de modo diverso do determinado na lei; 
V. De serem recebidos englobadamente votos 

que deviam ser tomados em seperado, quando cs· 
tcs influi rem no resultado lia- eleição; 

VI. Do se recusar o recebimento de votos que 
possam influir no resultado da eleição; 

VII De fraude que }Jrcjudique o resultado ver-
dadeiro da eleição; 

A fraude deverá ser provada plenamente por 
tloetnncntos, justificação com citação do presiden-
lP <la mesa, c <1uaesqucr outros meios de di-
reito. 

VIII. De inohservaneia do processo prcscn· 
pto no titulo 2, capitulo 3, seeção 3 deste regula-
mento. 

IX. De não terem sido all.mittidos fiscaes re-
gularmente conslituidos. (.Art. 79). 

Art. 'i 73. Ficar:\. som effoito a eleição de ve~ 
readores geraes on dos membros dos conselhos 
municipaes. 

·1. o Si for annullada a eleição em districto ou 
secções de disll'ictos, á qual tenha concorrido 
maior mmwro tle eleitores <lo que o que tivel' con· 
corrido a eleit~ão d<•elarada valida dos outros dis-
trictos ou secÇ'ücs de districtos; 

2. o Si no dia marcado niio se proceder a elei-
~~ão em <listrietos ou secções dó districtos cujo nu~ 
mero lle deitorcs seja superior á metade do nu· 
mero de eleitores em todo o municipio. (Reg. n. 
tiUG, de ·1892, art. 2'18). · 

Art. t H. Annullada ou declarada sem effei 
to a elei~~ão gr~ral, prevalecerão as dos vereadores 
especiaes e juizes de paz dos districtos, que se jul-
garem validas. (Ueg. n. tHHi, art. 218). 

Paragraphn tm il'n. Nestn easo, os eleitores 
des:;es dislriclos, nas eleições gcraes, votarão só· 
mente para vereadores geracs. 

/ 
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· • Art. -176. Ficará sem offeito a eleição feita no 
llisLricto, quando for annullada a de alguma das 
respectivas secções a que hajam concorrido eleito-
res em numero maior do que o dos que tiverem 
comparecido nas demais secções. (Heg. n. U96, art. 
'.H9). 

Art. J 76. Ao Congresso Legislativo do Esta-
do compete conhecer da validade ou nullidadc da 
dcição do Presidente c do vice-presidente do Es· 
'lado, nos termos do art. 201 da lei eleitoral. (fieg. 
696, art. 220; Lei n. 668, ar L. 2.0 ) • 

Art. 177. A' Ca'IIlara dos Deputados c ao S,}-
nado pertence decidir sobre a validade ou nullida· 
de da eleição dos seus respectivos membros (Heg ·• 
.1. ü96, art. 221) . 

Art. 178. A' Camara Municipal compete co-
. 111hecer da validade ou nullidadc da eleição de 
vereadores do n•speetivo município, na fôrma da 
.ei c deste regulamento e a junta de recursos, mn 
~aso de recurso. (Art. H32) (Lei 11. ()1!), de JDHi) 

Art. 179. Os poderes competentes para conhc 
ccrcm da nullidadc das elei~~ões, nos termos dos ar 
dgos precedentes, s<Í exercerão esta ai t1·ibuição de-
~retando a nullidade, no caso de resultar das re-
~pcctivas authcnticas a prova da nulli1lade ou re-
,:,ultando esta de reclamação que lhes fllr apresen-
tada por algum eleitor ou eleitorc~s do Estado ou 
do município, durante a verificação de poderes. 

Paragrapho unico. As reclamações de que tra 
ta este artigo hem como as reprcsen!a(;ões c prw 
:cslos apresentados ús mesas eleitonu~s n ás jun-
tas apuradoras, poderiio ser aeompanluulos de 
quaesquer documentos lfUc cômpi·ovem os fados 
allegados. (Heg. n. tHJ6, art. 22~l) . 

SECÇÃO II 

Dos ptoleslos e conlta·wotcslos 
Art. ·180. E' pc!lmitlido a IJUalqW'l' eleitor ii,! 

districto ou secç<io de diGtrieto apt·ec;entar prole:.: 
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tort eseripto c assignado, relativo ao processo clci· 
toral ou ú apurado parei ai das elei1~õcs. · 

Paragrapho '1. o O protesto ser:t" apresentado á 
mesa eleitoral 1lo 1listricto ou da seceão de distri-
cto, quando versar soh re o processo· da eleição a 
IJlte se houver JH'OCI)dido perante a mesma mesa 
eleitoral. 

Paragrapl10 2. o Quando o protesto referir-se 
:i. apuração pamial da·s elei~~ões dos dislriclos, será 
apresentado á junta apuradora no município. 

Paragrapho 3." Tanto as mesas eleitoraes, co-
mo a junta apnar1lora do munieipio poderão con-
tra-protestar, sPIHlo remdtido ú Camara de que :5l! 
tr·atar o protesto e eontm-prolesto, e hem assim os 
papeis a ellcs referentes, tudo em original c junta-
mente com a eopia da aeta. 

Paragrapho .1'. o Na aeta da a1nu·a~~ão da clei-
~.~iio se fará s<'nnentc menção dn apt·eseula~~ão dos 
protestos c contra-protestos, devendo, porém, de-
elarar·sc a suhslancia, em resumo, dos mesmos. 
protestos e contra-protestos, conforme determina o 
art. '128, parawapho J. o. 

Paragrapho 1')." Os prolPslos e contra proles· 
tos serão tmnse1·iptos intPgralnwnt<~ no livro das 
nelas, nnt sPguida :i ultima aeta, eom enel'tTamen-
to c ruhriea d1~ lodos os Hwmh!'Os 1la mesa deitoral 
ou da junta apuradora do ntunieipio, eonformc a 
hypollH•se. 

Pa ragm pilo (i." Si o protesto não for aeeeito pe~ 
la lllL'sa, o inten~ssado 011 interessados poderão fa-
zer transereveh1 no livro de notas de um tahellião 
ou eseriviio; 1', oh tendo traslado em fôrma. levai-o 
ao poder eompelente para conhecer da validade da 
eleição. 

Pat·agt·apho 7." A 1lisposição llo paragrapho an" 
ll'cedPnte ahrangr', egualmente, os protestos aprc-

. srmtados ;Í junta aplll';ulora do tmmi,~ipio. (ltrogul. 
11. ii!Hi, a ri. ~~~) . 

Art. ·IHl. Poderão ser aeeeitas liCla mesa elei-
toral ou pt'la junta apuradora as reClamações, mes-

l>. 1\I.-:!~ 

( 
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mo sem fórmu de protesto, ou as o])servações que, 
por hem da ordem c regularidade dos trabalhos da 
cle\ção ou da apuração, queira fazer verbalmente 
algtHn eleitor do 1listrieto ou secção do districto. 

Paragrapho unieo. A1lmiLtida a reclamação ou 
acccitas as observaçties, eonfürmc a disposição 
deste artigo, os memhros da mesa c os fiscaes 
dos trabalhos oleitoraes poderão discutil .. as, caben-
do, poróm, sômcnte aos mesarios, com exclusão 
dos fiscacs, decidir a questão ou questões suscita-
das, pelo voto da maioria. (Hcgul. n. ü96, art. 22o). 

SECÇÃO IH 

Dos (iscaes nas apurações 
Art. -182. Tanto nas apurações parciacs da-:; 

eleições, que compete ás juntas de município, como 
nas apurações geraes das tle deputados e senadores 
nas sódes das circumscripções eleitoraes e na Ca" 
pital do Estado, serão admittidos, pelas respectivas 
juulas, fiscaes tlos eantlidalos, os quaes deverão ser 
eleitores do Estado, ucsle residoutes, e munido-; de 
procuritção dos mesmos candidatos com poderes es-
pcciaes. 

Jlaragrapho unico. Quando os proprios candi" 
dalos o requererem, serão admittidos perante as 
juntas apuradoras a fiscalizar as apurações das 
eleições. (llegul. n. ü96, art. 226). 

Art. 18~1. A apresentação dos fiscaes dos can-
didatos para as apurações será feita no primeiro 
dia da reunião da junta apuradora. (Regul. n. ü9G, 
art. 227). 

Tl'l'ULO 111 

Parte penal 

Art. 184. Incorrerão na pena de multa que 
lhes será imposta administrativameni.:: 
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I. Os juizes c escrivães da revisão do alista,.. 
meulo eleitoral, por inoh:;ervaneia das disposições 
d1~sln regulamento, em SJOO:püOO a '1 :000~00. (L. 
n. ::111, tle l!JO:l, arL. '1:2); 

li. Os juizes e escrivães que .funccionarem em 
auto:; de recurso eleitoral, por demora nos actos 
do processo e julgamento respectivo em ü00$000 
a 1 :000~000. (L. n. 371, de 1903, art. 15, paragra .. 
pho 1.0

). 

III. O juiz que não fizer a divisão dos dig.. 
trictos em secções e a designação dos edifícios para 
as secções ou deixar de puhlical-a ou de fazer as 
neeessarias comrnunicaçõcs aos juizes de paz, prCot 
sidcnles das mesas eleitoraes, em 'll.)O~OOO a · .... 
:lOO~OOO. (L. n. 20, de '189'1, art. 20o, n. XVI); 

IV. O juiz ou auctoridade que infringir o pre-
el~ito tio art. lG, da L. n. ti, Add. á Constituição do 
Estado, ordenando a prisão de algum eleitor, em 
~;oo~OOO a 900~000. (L. u. 20, de 1891, art. 205, 
n. XI;) . . . 

V. Os juizes, escrivães e funccionarios de 
qualquer elasse que demorarem ou eoncorrercm JlU" 

· ra a demora da extraeção ou entrega de docuincn-
tos reltucridos para o alistamento ou para os rccur'lr 
sos eleitoraes, de sorte que não possam servir para 
o fim para que tenham sido requeridos por se 
c:sgotarem os prazo:"; leg:ws, alc'~m clas Jlenas !lo 
art. ':W7 do CcHI. Pen., em 100~00 a ::.100~000. 
(L. n. 20, de 18Hl, art. 2Q;j, n. XII); 
, ~L Os. juizes, escrivães ou quacsquer outros 

· 1 uneewnarws que occultarcrn, extraviarem ou inu~ 
tilizarem dcw11mentos elcitoraes ou titulos de elei-
tor, que lhes forom entrchues em razão ·do car()'o 
c~m :l00$000 a 900~000. (L. n. 20 tio J 891 af.t ' 
20iJ, n. XIII); ' ' . 

· VII. Os juizes de paz e immediatos qúe con .. 
":o?a!los, deixarem de comparecer, sem causa', par-
trcipatla, pnra a formação e nomeação das mesas 
clcitoracs, ou para os trabalhos da eleição na: ,1.a 

/ 
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SPC~~iin, cln 200~000 a GOO$OOO. (L. n. 20, de 1891, 
art. 20ti, n. XIV) ; 

VIII. Os juizes de paz c imrncuiatos ou su~: 
plcnlcs convoc:.ulos membros da junta apt~rador.t 
das eleições dc·1listriclos c secções, que dc:xa:·em 
de comparecer sem causa justificada, em 20~00~ 
}lO L' dia de reunião. (L. n. 201, de J8ü6, ar:t.. 28),, 
, IX. Os juizes de paz que soncgnrer~l a J m~~,t 
.qmradora aulhenticas <lllC lhes tenham sidO cnVI<t-
das, em üOO~OOO. (L. n. 20-1·, art. 26); 

X. O juiz <1ue deixar de comparecer para a fo.r .. 
l!lação d:~s juntas apuradoras dos n1 uni~~ipios, se-
IIP~ • d~~ cm:umseripções el1~itora<'s ·110 1lia; h~~m 0 

1·drfwiO d1~S1gnado na lei, !'lll GOO~OOO a J :800~000. 
.(L. 11. 20, lle 18ül, art. 20ii, n. XV); 

~1. O ju~z de paz comlJelenlc 1pw ~leixar de 
.Jlllhltcar o e(lJtal 1le convoc:u;iio dos eleJLores, no 
Jn·nzo do art. -18, em '100~000 a 300~000. (L. n. 20, 
de 18D1, art. 20ti, n. XIX); 

XII. O juiz de paz ou immcdiato <1uc recusar 
l!t,'tler o logar nas mesas oleitoraes 1la L' sce<;ão do 
thstl'iclo ao juiz de paz que se apresentar para OL"' 
eupal-n e tiver prccelhmcia, em üO~OOO a '180~000. 
(L. n. 20, de '18!H, art. 20ti, n. XVIII; 

. XIII. .A Camara ~Iunieipal que deixar .de ex" 
}H~drr os avisos P dar as providencias nPcessarms que 
lhe ~ão iLH'Hnthidas, pela ki, para as elei1;õe;o;, re-
lHtl'LHiarnen te nn Lrn os membros em 'WO~OOOO a .. ·; 
,.tiO~OOO. (L. n. 20, <11~ J8!H, :~rt. 20ti. u. XX); 

XI_Y. A Camara Municipal que deixar de fm"' 
m·cer. hv~·o_:;, urnas c mais ohjectos neccssarios pa-
ra as elP1çoes, repa I'lidamenle JH~Ios seus membros, 
em JOO:j;OOO a ::100~000. (L. n. 20, art. 20ti, n. 21); 

X V. O Jll'I'Silknlc <la Camara que <ldxa r de 
t!lllllprit· il disposto no art. 107, paragrapho unil'o, 
t'JII 1 :000~000, que reverterA l)lll henefil'io dos co-
\res munieip:ws, sendo licito a qualquPr nmnieip1\ 
lazer. a devida reclanwt>ão. (Ll'i n. 201'. 1k 18UG. ' ·t ' '•')) . ' • ' ' aL . ._,_ ' 

. ; 
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XVI. A junta apuradora que computar n·1 
smnma gc~ral votos que deviam ser lo.mados em 
separado, ou tomar mn separado votos que deviam 
ser cnmpulados na me::>lll<t samma geral ou dei-
xar eomplelamenle de compu tal-os, em t :000~000, 
repartidamente pelos mombros que tiverem con· 
eorridn para tal decisão. (Lei n. 204, de ·189(), 
art. 29) ; 

XVII. Os membros das mesas eleitoraes l[lW 
concorrerem emn seus votos para que as mn:ús 
não admiltam fiseaes, em 2:000~000 e:ula um. 
(Lei n. :n-1, de 1ü0i~, art. 23); 

XVIII. O escrivão que demorar a remessa (],~ 
autos de recurso rola ti v o :i revisão 1lo alislanwnlo 
eteitorai para a Helação, além da multa (n. li) em 
seis llH'Ze:-> de suspensão. (Lei n. 37'1, art. 13, pa-
ragrapho ti.") ; 

XIX. O escl'iv<io que 1lmuorar a remessa tle 
autos de reeurso sobre verificação de poderes d.ts 
vercallores c apuração da elci~~ão de juizes de paz 
para o Congresso, em 1 :000~000, além da suspen· 
são por seis nwzns. (Lni n. 201·, arl. 27) ; 

XX. O nserivfto que tiver servido perante n 
mesa eleitoral e recusar certidão de aetas da elni-
~~ão, em ::lOO!J)OOO. ( L<~i n. 204, art. 31) . 

Art. 181.>. Os mmnhros 1la mesa eleitoral quo 
snhstituirrun listas, alterarc~m a apuração dos vo-
tos, trocarem os nomes dos eidadãos votados, 011 
pot· qualquer modo a lterarom o rnsultado 1la vota-
~;iío, aMm <las penas c.m que incorrerem por erim<' 
de falsidade, scr;io priv:ulos do direilo politieo por 2 
n ii annos. (Hegulamrnto n. G9ü, de 1892 art 229). . ' . 

Art. ·18(). Os qnn allieian~m gnntn extrauha ao 
pkitc. <'kilnral para nos eomieios lJ:ll'turharem a 
eleição, serão logo autuados pela mesa, que rmnot-
terú o auto e outros esclareeimentos á auctoridadc~ 
compolmlle, para procellor contra os criminosos por 
:~ttontado eontra o livre cxereicio dos direito') JlU-
litieos. (Hngulamcmto 11. i>9G, de 18ü2, art 2ao,. 
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Art. '187. As multas 0 suspensões estabeleci. 
das nos arts. '184 e 186, serão impostas 

. I. Pelo ~rihunal da Hclacão nos autos s1.íjei 
tos a sua dec1são em virtude de recurso: 
. .n · ~c~o presidente da llclação aos juizes de 

direito o JUizes municipaes; . 

. III. Pelo juiz de direito aos demais fe tccio-nanos. · · 

•· Art. '188. Ojuiz competente para :L imp?sição 
~a m~llta pr?moycrá a responsabilidade do:;~ mfra-
c~or?s d3; l01 ele1toral sempre que a infracçao con-
s~Itulr cnme previsto no Codigo Penal,· rcmrttcndo 
ao prom~tor de justiça cópia dos papeis que tive-
refil: servido de base para a imposi9íio desta. 

. Art. 189. O Procurador Geral do Estado d·~
v~ra requerer ao presidente do 'l'ril.mnal da RclJ.-
çao a imposição da multa em todos os casos de 

responsnhilidade notoria en{ que fôr applicavel, in-
dopendente de processo. 

' 1· ' ' 

Paragrapho 1°. Egnal attribui<,~ão cxerc~r;"ifl 
ns promotores 1le justiça em pri!rneir;1. instanma. 

~ Paragrapho 2". Os ei11adãos prejudi~a~os po-
derao, eguanmonte, requerer a .impostçao da 
multa .. 

Art .. HlO. As multas serão cobradas execu-
tivamente, nos termos do dec. n. 1.4Hi, de 9 de 
'!lltuhro de HlOO, rcmettcndo 0 juiz que as tiver 
Imposto, ao collcctor cstadoal, cortidão do !lcspa-

eho ou. portaria de imposição. 
Art. HH. Salvo o disposto no artigo 181'i, n. 

XV, as multas eohratlas farão parte da renda tlt> 
Estado. 

. _Art. Hl2. As penas !lc suspensão P multa po-
l\nrao ser relnva1lns pnla :uwtorill:ule qno as hou-
ver imposto, si os que as soffrnretm aliPgarnm ~~ 
provarem motivo justificativo do' seu proePilinwn-
to dentro dó praz1i dn 20 tlias contado::; 1la inti~nu ... 
çí!o · da decisão, 

' .. ",·I ' 
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TITULO IV 

Dis1wsições geraes 

CAPITULO I 

Art. i 93. Desde que se constitua a mesa elei-
toral até quo esleja definilivamente concluída a 
eleição, que perante a mesma se !IO'!Ver de fazer, 
ficarão suspensos o.s processos mveis em que os 
seus membros forem auctores ou rcus. (Lei n. 20, 
art. 207) . 

Art. 1üi. Durante o mesmo pcriodo detm1ni-
nado no artigo antecedente, não se poderão inten-
tar contra os membros das mesas eleitoracs acçõos 
civeis, nem instaurai-lhes novos processos crimes, 
.salvo o caso de flagrante delicto. (Lei n. 20, art.. 
208). 

Art. 1ü5. Os .iuizcs de paz concorrerão para 
formar as mesas nleitoraes c para nomear as dr~
Jilais sce~;õcs do districto. alóm da primeira, ainda 
que cstcjnm suspensos uo r.xcrcieio nu pronuncin-
llM em crime de rcsponsabilid:ulc. (I,ci n. 20, art. 
20ü). 

Art. HJ6. Os .iuizes de paz, que tiverem per-
dido o lo:rar em virtude de renuncia ou ncceitnçfío 
de cargo incompatível continuam competentes i>íl-
ra as funcções clcito!'aes até o preenchimento de-
finitivo das vagas. (L. n. iH-7, de 27 de setembro 
de 1910, art. 12). 

Art. 1ü7. Os livros, papeis, urnas, ta-
xa postal c mais objcctos neccssarios para 
a revisão do alistamento · c cleiçõefl. serão 
fornecidos pelas camaras municipaes, mediante re-
quisição das auctoridadcs respectivas, correndo a~ 
1lesnesas por conta do Estado. que as indemnizarft 
á vista dos respecLivos documentos. 

Art. Hl8. Qnan1lo a C:amara não fizct• em tem-
JlO o fornecimento desses ohjcctos, os juizes do 
alistamciJto c o prcshlcnto da ju,)ta de nomeação 
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das nwsas eleitoraes, polloriío fazeL' acquisição dei· 
lns, aprnsent:uulo depois á Camara a conta lloen-
uwntada da 1lespesa e exigindo o pagamento. 

Arl. 'l!H). Correrão por conta do munieipio as 
despesas com a acquisição dos ohjectos menciona• 
1los no art. H)7, para as ckiçõcs de vereador();;, 
nwrnhros dos conselhos municipacs e juizes llc 
paz. 

. Art. 220: As .i usti fica~;õns para qualquer fim 
dnttoral, sao Jsentas 1ln sellos; e as respectivas cus-
tas eontatlas, eonformn o regimento, serão paga.;; 
)IPI a nwt:ule; os reqw~rin11mtos sohrc~ rnvisiio (lo a!ig.. 
t:mwnto, os documentos e tortos os !lema is aclos rc-
Jativos a recursos eleitomes, Sl't'ão isPntos de sei• 
los e cpwesquer outras deSJH~sas :-;alvo, JlOrém o 

I l ' . ' ~~~w umento 1 c quinhentos réis, que será pago pelo 
alistando ao escrivão no aclo de se cffcetuar ·t 
inscript~ão (JU registro, ou quando fôr aprcscntad;t 
e a da petit~ão. (Lei n. :n1, de HJO:~, art. 21). 

l~rt. 201. Em matcria eleitoral, os juizes não 
)lO!lPrao declarar-se impedidos ou suspeitos. (Lei 
n. :n·t, de 1UO:l, art. 22). · 

. . Art. 202. O serviço eleitoral c o cxcrcieio d.~ 
rhrPtLo de voto preferem a qualquer outro servi~~t• 
puhlico. (Lei n. 20, de JSDt, art. 218). · 

Art. 203. Os livros cxistcmtcs organizados tle 
ac~corclo com a kgislàção mn vigor, CJUarulo nã~ tcw 
nham . sido inteiramente inutilizados, poderiio ser-
vir· para c~ alist:uw:nto eleitoral, aelas 1le elni~;ões, 
dr~ apuraço!'s c assrgnaturas 1le eleitores. 

'Paragrapho L" A ahertura c crwen·anwnlo cles• 
ses livros eonslarão de novos lenno~, nos <tnaes 
se dc·clarmn os fins para que são 1lnstinados e o 
lLUIIH'l'O de folhas 110\'HilWIIll' JlUIIICl'lldas e ruLri-
eadas. 

Paragrapho 2.0 Os funccionarios competentes 
requisitarão das camaras mtmieipaes, com a lle-
('!'ssaria antr\ec~!lcmeia, os livros 1lr~ <JUC traia o pa• 
rngrnpho antecedente, afim do os prepararom. 

l 
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Paragrapho 8.0 Os livros destinados a serviço 
clc\itoral, snrão ahcrtos, JnunrJrarlos, ruhrieatlos e 
c•nr~nt'I':Hlos: 

L Pelo juir. de direito, na sódc ela comarca e 
pelo juiz municipal, no termo annexo, os de regis-
tro de firmas de eleitores, do registro de requeri• 
mentos e documentos; 

II. Pelo juir. 1le 1lircito c munieipal os de in-
~eripção dos eleitores de districtos c os auxilia• 
l'<'S ; 

Ilf. Pdo L" juiz de paz do 1listricto - Os 'lle 
nPias 1las reuniões das juntas de nomcttção das me-
~as eleitor~ws. 

IV. Pelos presidentes das mesas eleitoraes, cs 
de actas de installac,:ão das mesas, de presença !los 
deitorcs, e os das act;ts das elei~;ões; 

V. Pelos presidentes das junt:ls apuradoras, os 
das acta3 de apru·ação; 

VI. Por funceionario da Secretaria do Inte-
l i o r o de transcripção de actas de apura~;ão. 

At·L. 201-. A qualc]UCr dos memhros ela. mesa 
eleitoral é pcrmiltido assignar a acta co,m deelam-
~;ão de vencido e representar contra a validade Ja 
eleição. (Lei n. 20, art. 220) . 

Paragrapho L" E' egualmcntc permittido a 
qualquer dos mesarios representar, por occasião de 
assignar a aeta, contra a validade da eleição ao 
poder eompetente ·para tomar conhecimento ela 
,mesma, expondo sueeintamcntc as razões em que 
finna o seu voto c apoiando-o com os documento•; 
quo entender. . 

Paragrapho 2.0 Os documentos apresentado~ 
pelo mcsario ou mcsarios, no caso do paragrapho 
:lllteecdentc, serão appensos á acta da eleição, da 
qual fiead. tudo eonstaJHlo em resumo. 

Art. 2015. E' ahsolntamentc prohihida a pre~ 
srmça de tropa ou qualquer outra ostentação de 
força militar, desde oito dias antes c no dia da, 
rki~:iio, no logar em que esta houver de realizar-se, 
e ú distancia menor de () kilomctros. 
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Paragrapho unico. Exccptua-se o caso de per~ 
turbação da ordem publica, em que a. fo~ça podera 
ser requisitada por cscripto c pela mawna da mesa 
eleitoral. (Lei n. 20, art. 221). 

· Art. 206. Os immcdiatos em votos aos vcrc:.t-
dorcs eleitos, aos membros dos conselhos munici-
pacs c aos juizes de paz, serão chamados como s:us 
supplcntcs a occupar os respectivos cargos, r.\0 Im-
pedimento dos cffectivos c nos casos detcl'mmados 
nas leis n. 2, do H· de setembro de 18!H, c n. 37ü, 
de 19 de setembro de H)03. 

Art. 207. Considi)ram-se immcdiatso para o 
fim sol>rc que dispõe o artigo precedente os cida-
dãos que, até o numero egual ao dos vereadores da 
respectiva Camara 1\lunicipal, dos membros dos 
conselhos municipaes e dos juizes de paz, tivcrerr 
obtido votos nas respectivas eleições. (Lei n. 20, 
art. 222.) 

Art. 208. Nos municípios novarrnentc creados, 
co.mpcte ao governo marcar dia para a eleição d,~ 
vereadores ou de membros dos conselhos. (Lei n. 
20, art. 223) . 

Paragrapho f.o As disposições deste artigo só 
tem logar quando faltarem dois annos, pelo menos, 
para haver em todo o Estado nova eleição geral 
para as Camaras Municipacs c conselhos. 

Paragrapho 2.0 No caso, poré.m, deste artigo, 
a Camara Municipal c os conselhos começarão sem-
pre a funccionar no dia 2 de janeiro seguinte, ter· 
minando o mandato dos vereadores e dos me.mbro::; 
dos conselhos eleitos no mesmo dia em que termi-
nar o dos vereadores das camaras c conselhos de 
outros municípios. 

Art. 209. A eleição de juiz de paz nos distri-
etos novamente creados, quando não possa ser mar-
earla para o dia 1.0 de novembro do ultimo anno 
!lo tricnnio, terá Jogar r.m outro dia marcado pnlo 
presidente da Camara Municipal. 

Art. 210. Para as eleir1õcs ele juiz de paz, nos 
rlistrictos novamente crcadÔs, as mesas elcitoranf. 
Rcríio nomeados pelos juizos de pnz dos difltrictos 
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de que os novos, na maior extensão ou na t_ot::~
lidade do territorio, forem desmcml>rados. (Ler n. · 
'>O ar·t 99 ~:) _. ' • __ ,.J • 

Art. 211. Os prazos cstahclecidos neste regu-
lamento são fatacs c contados de die ad diern; c não 
serão interrompidos pela supcrvcniencia de férws 
j udiciacs. (Lei n. 20, art. 227) . 

Art. 212. Aos presidentes das mesas eleito-
raes emnpete a polil~ia nas eleições durante a reu-
nião das mesmas mesas. 

Paragrapho '1°. No Jogar em que funccionarcm 
as mesas elcitoracs não poderá estar pessoa algu~ 
ma armada ou perturbar a ordem c marcha do1í 
trabalhos da eleição. 

Paragrapho 2.0 Os presidentes das mesas clc1-
toraes farão retirar por auctoridadc propria ou por 
meio da Força Publica, que requisitarão da aucto-
ridadc competente, todos aquelles que procederem 
de modo irregular, em P.outravençiio <l:t disposi-
~;ão deste artigo, no Jogar em que se effcctuarem 
as eleições. (Lei n. 20, art. 228) . 

Art. 21:1. O Conselho Deliberativo da Capital 
e as juntas apuradoras nas sédcs das circumscri-
pções elcitoraes c das s«Sdes dos municípios limi-
tar-sc-ão, no oxoreicio de suas attrilmiçõcs, a apn·-
r;tr os votos constantes das authenticas que lhes 
forem presentes. 

Paragrapho 1.0 As juntas apuradoras, a que 
se refere este artigo, não poderão excluir da apu-
ração eleição alguma, qualquer que seja o vicio 
encontrado na authentica respectiva. 

Paragrapho 2°. No caso do paragrapho ante-
cedente, as juntas apnradoras farão constar <la 
:wf.a lla apuração. as irregularidades encontradas 
no proeesso eleitoral. mrneionando as razões, dorm-
nwn los e rlcelara~;õcs que JlOssam esela reccr os h-
eLos. (Lei n. 20, art.. 220) . 

Arl. 21~·. As junlns apur:uloras das Sf\rlns rl:Js 
eircmnscripções eleil.oracs o o Conselho Dclilh~l n-
tivo no prazo rk cinco dias depois de sommados Oi\ 

votM, rcmctterão aos; cido.dãos eleitos. scno.dore3 ou 

/ 
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ueputados os 'C l' I N , • l·t • • • 8_ us < tp ornas que ser ao COJHtlS { • 
neta da apuraçao, (J~oi n. 20: art. 2~30.) 

, Art. 21U. Este regulamento cntral'éÍ. om vigor 
n.t data da sua puhlioação. 

t . . Art. 2Hl. Hcvogam-se as .1 1'sr1osinõc5 em con-
t':tl'lo. u • · ·• 

CAPITULO H 
n ;· D' 
·~ ,, · • IS}JOs·içrin lransitm·ia 

. ~n. 217. Ohsnrvar-so-tí. a actual mvi:do nns 
elci!;or~~ de deputado }Hll'a prcenchinwnto rle vagas 

CJ
110 , ~ccorrcreml durante a legislatura eon·ente. (L. 

11. (H9, ·de HH5, art. ()o,) • 

• , Secretaria do Interior <lo Estado rlr~ .Minas Gc-
racs, em. Bello Iloriwnte, 2() rle outuhro drl HHii. 
- Ameru:o Forreim Lopes . 

M.ODELOS 

N. 1 

1 

1' • l 
~l . 

. . •':.' ' 

. \ 

· .. O dr. Juiz !le direito (la comarca lln ... (nn --
JI.ll.Z m~micir)(tl do termo lle . .. ) 

. ~'az saber aos que este edital vii'cm fJlW na 
rc~Is;!o do alista~ento do município de... foram 
cxchmlos os segumtes eleitores: 

No distrieto de ..• 
F ... 

,. 
F ... ... 
No 1listricto de. . . \ 
1•., • • • .· t • r . ..r 
]1'... ... 
Foram eliminados os seguintes eleitores:·, · 

'• 
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No llistriclo üc. . . 1
• • • : . ' • 

F ... JlOl' mudança para fr.ím do mtunci pio. ' 
F. . . por ter f allecido. 
Foram transfcrirlos: 

F ... 
Do dislriclo üe ... IHtra o de. . . F ... , F ... , 
- E assim mais que !lestes actos eahe reeut·so 

para a Camara Criminal do 'l'rihunal da ltelaeão 
que os interessados Jloderão interpor ~lentro do Úra.: 
zo de u; dias contados da puhlieação deste edital .. 

E para conhecimento dos intercss:Hlos n~amlon 
flassar este e1lital que será affixados em Ioga~· 
pu hli~o e publieado pela iillJH'ensa ( sentlo possivel) 
e as~ngna. 

Da1lo nos la ehladc lle ... , em llc . . . . de 
HH .... 

Eu, F ... , esel'ivão, o escrevi. 

N. 2 
(Art. -12) 

Termo de rewl'so 

... \ 

Aos ... dias do mcz de ... de ,mil nnvcePillos 
r~ ... , em meu carlol'Ío, nesta cidade de ... , com-
pareceu F. . . e disse que fundado no art. . . . do 
regulamento n ..... , de ... de ....... de '19U3 

recorria para a Camara Criminal do Trilnmal d11' 
l\cla1;ão da decisão do juiz de direito da conwrca 
(ou do juiz munici]JLtl do lermo de ... ) não in-
cluindo-o na lista dos eleitores do dislriclo de ..• 
(()U eliminandO-O, trans f erind0-0) , 

, E de como assim o disse, lavro este tcrF!O que 
af:isigna. 

Eu. F ... , escrivão, o escrevi. 

N. 3 
(Art. ;:n. pal'agl'apho ,1,:') 

Ol'fJIIHi:rlt,'tio de II!I!Sr/S 

Aos ... dias rio llH~z de ... de lllil novnccmto'! 
c . . . neste distl'iclo de ... , das onze horas (t.t 

i 
i 

.i 
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rnnnhii ao meio <lia, no edificio tal) rcu_nidos !o<los 
OS juizes de paz dO districto C OS trcs llllillCd.Ialos 
em votos aos mesmos juizes de paz, procedeu-se 
A no.mcaeão dos membros das mesas clcitoraes das 
nutras sdcçõcs do districto, os quaes foram escolhi-
dos dentre os eleitores do mesmo districto em nu-
mero de cinco, c são os seguintes: 

F. . . F. . . c F. . . F. . . para tal secção. 
Concluida a nomeação, o presidente da junt:t 

mandou lavrar a presente acta da reunião, eom-
municando-se aos mcsarios nomeados para as men-
cionadas secções de districtos a sua escolha, c avi-
sando-lhes que compareçam na vcspcra c nos cdi-
ficios ou casas designadas, para a eleição, afi.m de 
110 installarcm as respectivas mesas at<~ ao meio 
rlia; do que lavrei esta acta, <JUC vai assign:ula pc!:1 
dita junta, depois de lida c apvrovada. 

Eu, F... . 

N. 4 
(Art. .H) 

lnslallaçlio de mesa ( *) 

Aos . :·. do mcz de ... do armo do .... , neste 
districto de ... , na casa ou orlifieio <ksigna<lo p:ll'<t 
funccionar a mesa eleitoral, soh a presi<lPncia <lr) 
citlad:io F ... , primeiro juiz de paz, ou do eidadi'ir, 
F ... , eleito por maioria de votos pelos demais me-
sarios designados pela junta eleitoral. na fórrn.t 
elos arts. 77 c 78 da lei eleitoral c seu regulamPn to, 
elcclarou-sc installada a mesa eleitoral, que ficou 
organizada co.m os seguintes mesarios (nH~JH•in
nam-sc aqui todas ns oecorreneias que se derem). 

( *) Dando-se alguma altera!: tio no pesso:d 
ria mesa, depois de installada, rsc~revrT-sc·-<i llllt :ul-
clitamento a esta aeta, <lcdarmHlo qnal o lllPsari.l 
faltoso, o motivo da falta c por quPm foi suhsti-

. tuillo. 

~I 
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E assim installada a mesa para a eleição de ... 
titte ha de ter lorrar amanhã, lavrei a aeta, na quali-

o . l . tlnde de mcsario, servindo de sccretano por l CSi-
gnaçiio do prcsid.ento, o assignada por todo;,;. 

Eu, F ... , secretario, a escrevi . 
(Assiqnalu.ra do juiz de paz) . 

N. O 
(Art. 48) 

EDITAL 

Convocaçao de eleitotes 
O cidadão F ... , primeiro juiz de paz do dis-

tricto de ... , presidente tla mesa eleitoral de ... 
Faz saber que tendo sido designado o dia ... ; 

para a eleição .(de senadores, d_cput~dos, ver_cado-
res etc. ) , convula a todos os Cidadaos c eleitores 
deste districto a con:parcccrem a taes horas em tal 
torrar afim de darem seus votos na referida elci-
çã~ ~ que se vai proceder, devendo cada eleitor 
votar em tantos nomes. 

üutrnsim, faz publico que dez dias antes c no 
torrar designado para a mencionada eleiçãr1, dcve-
I'l'o co.mparcccr, das onze horas ao meio dia, to-
dos os juizes de paz do districto c os immcdiatos em 
votos aos mesmos juizes de paz, para proceder-se 
à nome:t<~ão dos membros das mesas clcitoraes das 
outras scc~~õcs do districto, os quaes serão escolhi-
dos dentre eleitores do mesmo districto, em mune-
ro de cinco. 

Faz Pgualmenle saher que na vr~spem elo dia 
rla eleição, installar-sc-<Í. a ~mesa eleitoral, em caGa. 
secção tlo districto, organizando-se a da 1.n secção 
com o juiz de paz, como presidente, com os dois 
juizes de paz c com os, dois immcdiatos om votos 
ao tct·eciro. 

E, para que chegue ao eonheeimento de to-
dos, mandou lavrar este aos tantos do mez de ... do 
nnno de ••. 

/ 
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N. 6 

'(Art. 62) 

Termo de encermm.enlo do livro das assignatw·as 
({os eleitores 

Aos ... tlo ,mcz de ... do anno <11~ •• : n·t sa-
!:1 do e~i ficio tal, dPsiguatlo para J'unecwwu· _ a 
mesa Plmtoral no distrieto tal eoneluilla a ':otar:ao, 
~~ Prn ühset·vanda do lJile dis{JõPm a lei detlor:tl n 
l'l'gulamento Jl ••• , d1~ , , . lh~ , .. dl~ J n HJ, J:t ~'I'.OU-Se 
c~tc termo de PncetTamcnto tendo-sn v.~nlleado . ' <(lle .~e mserr;v•;ram •.. eleitores lJHC votar;mt liCS-
la SOC!;iiO. 

Eu, F ••. , s.::uetario o escrevi. 
' 

SeguonHu a:5 assignaluras dos wcsa!·io:-: · 

.. \ 

N. 7 
{ AC'l'A DA ELI•:IÇI\0 

(Art. 70) 
Aos ... dias do mcz 1Ic.. . de mil novecentos 

c· .. ·neste distt:icto ou sec1~ão municipio de.·· 
( cdifi!jo Cfrt,( que se r i:,a l( Jzciçtio)' !lt;sJgn:ulo 
pelo .JUiz de direito, ús H horas da manha, p_rc-
sentcs o presidente da mesa eleitoral e mcsm·tos, 
tomaram assento o presidente á cabeceira da mesa 
c os demais mesarios imlistinct:uncntc, de um e 
outi'O lado. · 

O logar da •mc:-m eslava sep<tratlo do recinto 
rleslinado á reunião dos deitore~, mas ao a!eanee 
da vista destes de modo a f.tet:it:lr-lhl!.~ a wspe-
e~~ão e fiseali;,a~~ão do~ trabalhos de!lor:w~ .. 

O presidente da ltll'~;t Plc·iln1':1l auJJIIIH'IOII l'lll 
nlla voz que ia pror•f'dPr-s•• :í l'hannd:t do..; Pki~o
t'Ps p1·la (••',pia pardal 1\a li:->la do:-; í•lt·ilorP:-> do dls· 
Lt·ieto, e designou, de l'lltre o.,; nH's:lrio.-;, F. . . pa-
ra fazer a chamada dus cleilot·c-; e F.·. , para SI.' i'-· 

,, 
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vir de secretario, sendo lido~ os n.mH:s dr1s ditos 
Pleitores, segundo a ordem clll q11e s,l achavam 
eollocados na lista. 

Tendo-se feito uma siÍ ehanuula, t'OlllJlill'l'cc-
ra m e v o la ram lflJtlos el1\ilores que cxhihi t'mn os 
:;Pus tilulos •·ntrf'ganrlo e;ula um la11las cedu!as: fr~
thadas e rotuladas. 

A propor~~ão que eada ekitor lan~;ava na urna 
Sf'U voto. assignava o IIOilH~ r~111 tli!ll livro par:l !'.;-
SI' fim de:;linado, quàndo niio podia assignar, a:'l-
t;ignava por elle outro eleitor a Sl'H rogo. 

Finda a vo[,nr:iio e logr1 l'·lll segui1la (t assigna·-
lHI'il dn ullinHJ l'ii!Í!OI', !'oram arlmil.lidos a vol:tl' F., 
F., ekilnn•s tJIIIl eouípan•eei'<Hn dq10is da l'hama-
lla ~~ O l'PI(IIPJ'(~I'illll, assim COIIIt) OS lliCIIlhi'OS ll.t 
lltt'sa F., F .. eujos IIOllteS não i'st.avam inehtido . .; 
11a lista 1ln ehn:marln. por JWI'lPIJetm'm a ontro S(l 
l'<'iio 1lo dislril'!o, ~~ o fi.•wal F ... 

• Antes 1le alH'rla a uma, lavrou-se apt'1s o 110-
me llo ultimo PlPilor, ll:lll tem10 d1~ l'IICl'lTamentn, 
l'f1lll a d!'l'laral,'iio do lllUllt~ro 1los dPilores inseri-
plo.->. (' ;tssign;ulo p1•la nH'sa. 

l·~nl st•gni1la. o J)I'Psi!lc•ntt~ da lllt~sa abriu '1 
urna, dP ont!P tirou as l'l'llulas, lJlll~ foram por t•lk 
(•oni:Hias, l'llllll:H,'adas, anmlnt•iando lJHP i:t prol'!' .. 
tlt•t-SI' :Í :IJllll'ill'iiO dPJ(:IS l'lll llllllH'l'O dP tantas. 

A' Jli'O(HliTfiO IJIIP O SI'!'I'PI:trio as ahria p Ji;t 
1'111 all~t Yoz. os ou11:os lr1'..; lllPS:trios, rnlrr os qnars 
o Jli'!'SHIPn!P rl'p:triiH as IPI Iras do alphahelo. iam, 
l':tda 11111 separad;nnnnlt•. l'f;Cl'l'VPllrlo Pm uma rt·-
la!:iio os nonH•s dos votados I' o lllllll~I·o dos volr>s 
por nlgal'ismos SliCl'l'ssivos tia llltllWra:~iio nalm-.tl 
!In manrlira qw• o ult.i11ll0 11lllltei'O 1!1~ .. earla 11011H; 
IIIO:'ilrava a lolali1lade dos vnlos, puhlillaiHlo em V!lZ 
alta ao Jtws·nw , Ll~IIIJlO lJIH' iam !':'iCI'!'VPm~o. Finda 
a IPil.ura das ee1lulas. livPra11ll votos o;; cirhdilos l, .. Tj,o , ,, I , ' 

. FormotHH' nma lis.la :.:rt·ai 1las rnla!:ÕPs par 
CII\I'S ll!~ que tratam a IPI Pln1loral e S!~ll rPglllanH'll-
lo: t~OIIll'llrlo os IHlillli'S 111' t.odos os l'idad<"ío,; vota. 
•los, Sf~gundo a onh·tll tlo llltlltt~ro dt~ voto'> 
srndn pnhlir·a1la 1:111 voz alt'l n nref;itlent2, ::,emwú:; 

l>. ~~.-~!) . 

.. ' 
I 
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llemora, mandou publicar a lista por edital aff!-
x::llo ua porta do edificio em (JUe teve Iogar a eler-
çao . 

. Em seguida e em presença da mesrna mesa, o 
presrdente em:maçou as cellulas apuradas, c sepa-
radamente aquellas cujos votos foram tomados om 
separado, e bem assim as que não foram apurada'>, 
lacrou-as em maços separados e depositou-as na 
~n·ua fc~hada ~ 9uatro chuves, que ficaram: .~.n~:~ 
em poder do. prcsulenle da mesa com quorn frc.na 
a mesma urna até que sej arn r~conhccidos ?,S prr 
deres de .... c as out_ras tres t'!tll poder dos f '.~e<~(:s 
(ou dos out1 os r.nesarws) 0 ordenou que se ex L r .tlus-; 
:->t~lll tantas eopms para semm rernctlitlas, (uma a 
.JU!lla 1l}llll'<.tt1om a que Stl rcl't~l'll o arL. };'~() _ ll o.~
f r a ao }ll'esrdente do Estado, quando a eler_çao lo r 
Ji_ara deputados, senadores, Presidente c vwe-Prt•--
Sideutc do Estado ; quando a ddt'.áo fôr para. ç~
rcadores, momhros do r~onselhos niunieipaes e JUI-
zes de paz, uma ywra a junta apur:ulom :t .que se 
refere o art. 13::~ c outm :í Camara ,\[nnierpal ou 
Conselho). 

. Dn t,rdo lavrou-se a presente aeta, nseripta e 
~~s!guad~ por mim :"ceretario, pelo presider~le, me-
:-;,lrws, frseacs e clmtore,s qne quizcr:11rn nssrgn:ll-·1. 

N. 8 
Art. 161 

'l'EU:MO DE HECUHSO 
Aos. . . dias do mr~z 1lc. . . de mil novceeulus 

e ... üm meu cartorio, nesta cidade 1le ... , eomp:~
l't~etlll F. :. e, om presen~1~a rias Lestmnunhas a ha r-
)..O assigrw.das disse qlltl lentlo sido :umtrllatlo o 
seu tliploma de \'f~l'f'ador fllf•ilo polo di:ürielo «k .. , 
por aeto da Camiara i\lunkipal CIII verifiea~~ào de 

poderrs, rel'orri:t pa r:1 o Coogn~s.so Ltlgislativo do 
Estado. 

E de eorno assim .o 11issc, lavro este termo l{lte 
assigna com as testemunhas. 

Eu, F .... , cscl'iviio do fo. officio do judicial c 
nolas, o escrevi. 

Seguem-se as assignaturas do recorrente c {{3 
1llla!'l 11'!-ll.mnunhas. 

N. 9 

(Art. 123) 

,tela (út aJII.tta~:lio da eldçt1o tle dislriclos e secções 
Aos. . . dias do mez tlc.. . de mil novecentos 

c ... , nesta cidade (ou Villr~) de ... ?, ao meio di~, 
prescutes ua sala das sccçocs da Camara Mum-
cipal F. . . F ... c F .... , juizes de paz deste dis-
lriclo c F. . . F. . . c F... seus immediatos em 
votos,' F... e F... presidentes das mesas clcitoraes 
das 1" e 2" secções do·s districtos de ... para o fim de 
proceder-se á apmação da eleição feita neste mu-
nicípio no dia ... de ... do corrente anuo, para ve-
r e a dores c juizes de paz (ou pam deputados e sc-
Jwdores, ou para preenchimento de vaga ... ) o 1'' . 
.JUií': de paz F ... , assumindo a prcsidencia 
deelaron que se ia proceder á cloição do presidente 
c secretario da junta. 

Foram recebidas para a eleição de presiden-
te tantas ccdulas que, apuradas, deram o seguinte 
resuHaclo: F ... tantos votos, F ... tantos votos; c par:t 
seerdario tantas cetlulas que, apuradas deram o 
snguinlc resultado: F ... tantos votos, F ... tantos 
votos. 

Tomando assento os eleitos F. . . presidente e 
F ... secretario, tkelarou o presidente IJllC haviam 
sidn l't'llll~tlitlns A junl'a tantos offieios que nsta~ 
va·lll ft·chatln..;, st·~u sign<tt!s de vinla~iio; n s:ntlu 
:'bcrln.~. \t•rifkou-;o;c puhlit~a~uentc que eonliuham 
tantas authenticas dos distl'ietos c secções taes. 

Neste af'lo comJl:lreecu o eleitor F... rcsi-
dr~nle nesta cidade, apresentou yn·oem,ação do ean-
didato F ... para fiscalizar a apuração e sendo ad-
mittido pela junta, tomou assento . 
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·. . q prcside!lle, dr;claranllo <IlW se ,ia thu: ~!riJ~~ 
CI{liO a apuraç.ao, designou 0 mesario I• .•• {MI•1 In 
as authenlicas e dividiu as }cUras do alphahcto 
pelos demais mesarios J>ara escreverc1n os nomes 
dos cidadã os votados. 

A' llW!lida !fUC o mesario F ... lia as aulhl'Hii-
eas, cada um dos ouLt·os ia escrcven1lo os nomes 
li<los em rc~laçôes .s<~para<las c 0 nuJlH~ro tk vot;)S 
por algari:-:anos successivos da nmne 1·aeão natural, 
de modo que o ulli:rno numero indicav<i o total dos 
votos ohti<los, <fllC em annunciado elll alta vo7.. 

. 'l'<·J~IIIÍ!lada a )Pitum ~las authcntil'as (' l'I'Ulli-
das ~1s n•l:q:õ<~..; pan·i:H:s, oJ·ganizou o SI~('J'l'l<~!·io :t 
segumte rnlaçao dos euladãos votados e puhueou-
a em alla voz . 

nela\;ão .. Fomm votados: Para vc!'eador, F ... 
lanlo.s v.otos; F .. : ll~nlos votos. Para juizes_ de paz 
1l!> 1l1stnelo desta etdade, F ... (o assim sttO liWit~ 
ctorwdos os nomes dos cirlwWos vutarlos) . 

. r..onduida a. 'apuraçiio a junta eleg~~ll, . Jl'!l' 
m:uona dn voto~, o nw~ario F ... para sHh~l.tlull' 
o seu JlT<'Sillenl.!' na jnnla 1k aJHII"a\;iío dnsla eir-
~~}!illlSI'rip\;iio Pl1•ilóra I a rPtlllir-s<' nn n'SJH'eliva 
sede. 

Fol'nlll .JH'CSC·Jiles ;i junta u,uw rcpt•es('Jllarii•> 
1los ciPilor<~s do 1listrieto de. . . sohre. . . ( meJwio-
na-se ew r<'stnno, a matcria das rqn·~~~~~nla~~Õ!'S, 
rcclanwções e protestos recr!Jillos) . 

' ' 
() fiscal F ... wotl'slon contra a ilfJIII':lÇélO Ih 

nl1~i~~iío f1~ita na 'i". sne(~iio do distrielo 11<~ ... 
JlOI<.. Para ~~OJJstar la,T<'i l'sl:t al'ln qtw S<'-
r:í transel'ipla no livro wopt·io ~~ da qunl sr'riío l't\'"' 
ti)Hlidas !'!Ípia:-1 . .'. (V. o nrl. J;H) do l'!'glllélllll'lllo); 
e assigno- com os JIIPSa dos. ~~\eeplo F. qun nesln 
acl? rlr~daroll que não as~i;.~ua v a porque·. . . (o 

motivo). SPguem-se as as;:;ignat.ura::s. 
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N. 10 
(Art. 'l:l2, P<lrngraf>ho '1".) 

EDITAL 
O dr. juiz de din~ilo da eomarea de ... etc. 
Faz sabe!' aos lfiW este eclital vii·em que 

no dia. . . de ... de Hl. . . rmmir-se-á a jun-
junta apuradora das eleições desta cit:e~an
$eripção eleitoral, na sala da Camara MurnCJpal 
desta cidade, ao meio dia, afim llc proccdcr..se á 
apura1:ão das eleições feitas no dia ... de ... de .• •: 
para deputados c senadores. Convida, pois, os mem-
hros da junta, presidentes das juntas de apura .. 
(~iio dos nmnieipios c seus suhstitutos a comparccc-
i·mrL Dado JH'sla e idade de ... aos ... !lias de ... Eu 
l•'., ~~sedvão do. . . offieio, o escrevi. F.. . (Assi" 
gnnlura 110 juiz). 

N.H 
(Art. 'l~H) 

A ela da aJntra~:rio da el!Jiçao de deputado.~ 
Aos ... dias de ... de ... , nesta cidade de ... , sédc da ... 

cir1•.umscripção .. eleitoral, presentes, ao aneio dia 
na sala da Camara .Munieipal, logar designado pa-
ra a reunião da junta, por edital de ... ele ... 1lc ... , o dr. 
F. . . juiz de direito da comarca, F. . . F. . . F ... 
F ... F ... presidentes das juntas apuradoras dos 
municípios de. . . (V. o paragrapho 1:.0

, do art. 132, 
quanto ás sttlJstiluições) o presidente declarou que 
reunira a junta para procedcr .. 3c á apuração das 
cldções feitas nesta circumscripção . eleitoral, no 
dia.· .. de ... de ... de ... para deputados, apresen-
tou a junta tantos officios rceehidos das juntas mn• 
nieipaes ele apura~~ão, que se verificou puhlicamcn" 
te aeharen: .. :;e intactos c que, sendo abertos conti-
nham tantas authenlieas de eleições dos municípios 
de ... 

Tmmediatamenle o 11r. juiz de direito designou 
n nwu1hro lla juula F ... para ler a~ :mthentieas o 
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r~partiu. as l~ttras !lo alphahcto pelos demais mcm• 
h roi'\ da JUnta •.• (V. a conlinnaçiio no model~ n. 9) • 

Para constar lavrei esta acta que asstgna o 
ju~z .c demais mm;lhros da junta, e da qual mando?-
o JUiz que se tirassem cópias para serem rcrnettl" 
ilas. . . (V. o art. Jilü). 

N.12 ,., 
(Art. -138) 

,tela rla rt)mraçrin geral da t?leiçt1n de senadora~ 
1\os · . . dias do mcz de. . . de mil novccenlo~ 

c. · . nesta eill:ule tle Bel! o Horizonte, na sala da~ 
sessões 1lo Conselho llelihnralivo Municipal, ao 
meio llia, Jll'esen !.f~s F. . . F. . . F. . . F. . . F. · ·, 
presidente e nwrnhros dn mesmo Conselho, foi aber--
ta a sessão e logo em seguida, declarou o presidente 
que convocára o Conselho afim de proceder-se á 
apuração geral da eleição de senadores, feita no Es-
t:Hio no llia ... de ... para renovação do Senado (ou 
pam rweenchimento de vaga). 

Foram presentes ao Conselho tantos officio~ 
l!tte i'lc achavam l'echados, sem indícios de violação, 
c seJHio aherlos verifieou~c que continham tantas 
aulhenlicas. 

.neu-sn {lrineipio á apuração, designando o 
fll'CsidPBle o mmnhm tio eonselho F ... 11ara ler a~ 
attlhc~ntieas ~~ repartindo as Ieltras do alphahcto pc .. 
los dmnais mcmhms do Conselho. 

A' Inedida que F. . . lia as authcnticas, cada 
um llos outros membros do Conselho ia escrevendo 
em relaçõPs separadas ... (V. o modelo n. 9). 

Para constar. lavrei esta. . . (V. o art. 
1H). Eu F ... secÍ·ctario do Conselho, a escrevi e 
assigno. F. . • ( sogucm-se as assignaturas). 

Bc~llo Horizonte, 2() de outubro de HlHi. 

ti llit!l'if!O fi't'l'l'dl'tl [,0/lf'S. 

l 
-457-

DECHETO N. 1A7i - llF. 30 m: 011Tllnno lll' t!H!; 

lhí instrncções para execução da lei n, li55, Je ~elomhro do 1~1;, 

O Pt·esidente do Estaclo cle ~linas (;eraes, usando cla attri-
lmiçfto que lhe confere o art. !J7 da. Cnnstitnie;ão do Estado, re-
solve a[l[H'O\'<ll' as ilt~true<;/>e~ l'Xpedtdas nesta e!~tta, para a exe-
cn•.~úo la lei u. li!Jli, de H de setemhro de 1\ll a, q ne com este 
baixam assio·uaclas pelo sr. clr. Hanl Soares de ,\loura, secreta-
rio de Estac!Z dos Negoeios da Agl'ieultura, lmlustria, 'l'errns, 
Viaç<1o e Obras Publicas, que as t'arú <>xc~eutar. 

Palaeio da Presi<leneia do Estado <le ~linas (.Ic~rae~, em 
lle\ln \lnrizouto, ::o <ln ontulll'O <IP 1\l!!i. 

DELFnl ~I<JliElHA llA CosTA 1\mmno. 

ltnul Soro·r•s tlc lJfom·a. 

Instrncçõcs a que se refere o dcc. n. 4.477 
Art. 1." .\ ·~oneessão dos premios de quc~ trata a lei n. H!i!i, 

<ll' 1 \ J.e setembro <le 1 \JW, serú feita annualmente, no<> termos 
<!estas instrucçôcs, cle:>de q~w no orc;amento de eada exereicio 
seja t:on~ignada a neel:ssana verha. 

Art. 2. 0 Teriío direito de conconer aos premies toelos ,ls 
ncrricnltores ou Cllljli'CS<l.S estaheleei<las llO Estaclo, 

,.., Art. ;1, 0 Os preteiHlentes nos prennos deverüo, feitas as 
plan\ac:ões, dirigir ao dircclor ~la !l~t·icultura, Tonas e Colnni-
7.UÇiío, ·os seus requerimentos, dentro do prazo marea<lo em P<li-
tal no «Minas Gct·aes». 

l'aragraiJho unico. Estes requerimentos ,erfto aeompauha-
clos de um relatorio, indicando : 

a) A situa<;tí.o c cxtensüo do terreno em c·.nltnra, o muni-
eipio e o clistricto a C[UO pertence, hem ·como a <listaneia a que 
se acha elas respcetivas s\~des; 

l1) A csta<;úo ele cslrtt<la de ferro mais proxima elo immo-
vel em que est<io as ntlturas c a di;;\ancia respeetiva; 

c) () nomo da variedade cla planta c~ullivacla, a ópoea e 
processo do plantio e da eolhci\a ou eo\hcitns annuncs; 

ti) A qnnutida<lo cln sementes ou numero do plantas que 
el<"ve eom)H>rtm· en<la hoetaro do \erremo; 
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}lor ~~t~t:~r~U~l!I!Jado c qnalida<lo l!c fertilizantes cmpregallos 
Je Ctllltl' ' , }Hslrtnnentof; aratOJ·io.; mlo)>tados o o processo ra scgu1do; 
colhGta ·~ protln<·.ç·üo provavcl por heetarc do tcncno, em caua 

fi) 11 pcs oal ci'Ccct'tval t ltllJ'as · I) o nen c cmprc"ado nas cu · • prodt~ctos mc~·e~do con!lumidor, a métlia do preço vcn~l dos 
\rt . "~~as 1 cspcchvas despesas provavcis de protlue<;ao. . 

suhn,lCtl' ( Deste .rclatorio se tirarú uma summula, que sera 
111111 •• 1.

1 
a ao prcsHlcnte da f:amara 0 col!cetor c~tutloal do llCl[Ho onde fora n f . • , 

Para<>. 1 • 1 Citas as planla<~ücs, -
dente ·, "~,~p 10 umco, Estas auctori<ladcs dir;io si o p;e1<1l}-
on arr~;~S~:;~llltor ~otn residencia no Estado, si \• proprt~laJ•Jo 
eias do art ~ dos te~rcnos cultivu<los, si satisfaz _as extgcn-
lenc,io . 7. c <~onstl!narilo ~cn juizo f>O!Jre a jnstll:a da pre-

qun Yt..1!i·," O;; pretendentes !levem rcmcttcr photogl'Uphi~s, 
J>PJ'IIlO~ rletn do nwlhor modo J>ossivel a<; eullni·as em \'aJ'lO~ 

• 
10

1 os 1 o ve"el·w·io . 11 · 1 • · "ll' <' d 1 feno, nas J>hase":· 1'n·a··
1 
•• !) 1

1
-o W1 ta e o prepai'o _ 1 o assuc. , t 

P·!ru"r · ., . s m erossantes da opera•;ao. 
ment < r. apho l\lllco. Cumpre.Jhes uillda remellcr (~\ltros Plr-
lhi 1 os 

1 0 prova a seu alcance com rola<·ão :'L qnanlldade co-
ro <pa ou lJ'cparada, cspeeialmc;1tc cortiuü'cs da estralla de fer-
com~r e~n ° fizerem a cxportaçiio, contas de vol\lla etc., hem 
ll<lo d P. JUenM . mno~trus dos lll'odudos, sendo que as de feno 

O\ em ser lllfcrwrc-; a W kilos. 
Art. G ° Case> se·" · fi' · - -~"Urr ú ·f . · J .. tnsu tctcntc a <lo~~umenta1~ao, sorao en-

: _ cga os uncc1onarios da Scet·ctaria de {li'OI'eder ús vcrifi-eaçoos ncccssarias. 
Art 7 o N 1 l . . 

insrt 't.l · 0 ~ ltlm agricultor podct•;i eoncol'!'er ao.~ prcmws 
'";. ~ollld?s.ncslaflt!lstrncç«ies, som haver Jlrecnehi<lo as seguin-~., c n troes · 

too (~t (Ju~nÍo ao ar?oz haYcr cultivado uma úr·oa minima de 
xiJ110

1
eJ ares, que podcrú ser. divillida em trc~ glebas, no ~n~

guc··' entro da mesma propr10dade n"ricola cmpi't'gando a 11'1'1-
,,~~ 0 os processos de cultura mcelmnica: 
~." Quanto uo f .. _ 1 ' · • • <lo •·o 1 O!Jao- 1aver cultivado uma arca mm.ma 

da ·;n ~ectares, q.uc poderú ser dividida em duas glebas, <!entro 
cult ?~ma proprwdade ngrieola o empregando os processos 1le ura mcchanwa ; · 

min!J." Qu~nto ao assuear de ~~anna-haYer cultivado uma úrca 
tlent

1
;na de hO heetares, J>o<lendo sc1· divi<li<la em duas gléhas, 

cc ? d,a . mesma J>I'Opriedado agrícola c empregando os pro-ssos de eultnra mcd•aniea ; 
100 f·" ~~nanto ao milho--haver cultivado uma ú1·ea minima de 
1 lCelai'cs, que potlet·ú ser divi•li<la em duas "lóhas <lcnl!·o 1 a lllcsma 1 · 1 u · "' ' • 1 · >I'OPI'IO< a c agrtCola, emprcgawlo os proecssos de cn tnra moehaniea · 

r· " () ' 
1t0 ,.;;·1 .._uanto ao al~od;io- ha\'CJ' eultivudo uma úrea minim:\ 

·• lC«:l:wes, J IJ)o proceN.~J d•1 eultl\1\1 uwd1anil'a; 

-~51)-

H." 1 luanto it alfafa--haver eultivada uma úrca minima 
de 12 hectares, que poderít ser dividida em duas gl1~bas, dentro 
da mesma propriedade agl'icola, ler feito, pelo menos, o tercei-
ro eÓI'te normal da alfafa e o feno de :? 3, no mínimo Ja colhei-
la ohli<la em cada eúrtc, eom o empl'ogo do maehinas apropria-
das; 

7." Quanto ao feno de capim haver cultivado o capim em 
uma úrea mínima de 80 heetarc> e CinJWCg'lndo o feno na ali-
menlaçfw de seus rebanhos ou lei-o exportado. 

Art. H,o Os prem:os serão distl'ilmitlos de aceorJo eom a 
lahella annexa, tendo em vista a quantidade de produetos co-
lhidos ou preparados. 

Paragrapho untco. Em caso de equivalencia, scrfío prr;-
fm·idos os conconentes que apresentarem prolluetos de qnalt-
dade ~uperior ou maior produec;iio por unidade de terreno. . 

!l. • :\onhum productor será premiado mais <te uma vez eom 
premio da mesma categoria, rcfet•onles ao mesmo produclo, 

IIJ. .\ classificaçfto dos coneorrcntes será feita pot• uma 
commiss;io composta de 1; membros, nomea<los pelo Secretario 
da .\gricnltnra. · 

~ 1. 0 Esta eommissiío se rc:mirú o numero de vezes nc-
eessario em uma das salas da Secretaria, soh a Jll'csillcneia do 
Secretario. 

~ 2." Ao seu estudo o deliberaçilo sel'<1o suhmettidas todas 
as pcliç•ies, rclatorios, amostras e documentos, relativos ao con-curso. 

Art. 11. As decisi1es da commissuo nüo Jlodem ser modi-
ficadas pelo governo, salvo prova do fraudo. 

Art. 12. Ficam revogadas as disposiç(íes em eontrario. 

Seeretaria da ,\grieullura, lnunstria, Tonas, Viação e Ohras 
Pnhlieas, mn llello llor•izonte, :lO de outubro de 1\JW.-- ll1111l 
,')'val'l'.~ tle Mow·a. 

'L\11111.1..\ 
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IV-ASf;PCA!t m: CANXA 

0:> premi o~ do n. I. 

V-ALHOll.io 

1 premio de ...................... .. 
1 » ,. •••••••••••••• o ••••• f o ••• 

l )) 

I JWcmlo ll•l 
1 » 
I ~ " 

••••••••••••••••• o •••••••• 

Vl-AI.F.\F.\ 

......................... 
O O 0 O f O O I O O O O I O O O O O O f o I o o 0 

0 O tI f O f -o O O O O O 0 O o O ti OI O o o o 0 

V!I-JIENO IH': CAI'n! 

Os premias tio n, VI. 

!"t:000$1W~l 
3;001)l)IJI)t) 
2:1 J(JilSOOO 

il ;I J(M J:)Ot)(l 
1 :r.nciSOoo 
rni~OOil 

DECHE'I'O N. t.47H - IJE :lO llE OllTil!IRO llE I !ll!i 

Impcio aos concessionarios do contraeto cntnhr:ulo a li llcl .iatwit·o 
de lVJ:l, Luir. Catanhecle tle Carvalho Alnwitla e Atthm· llaas, 
a multa de 2:000$/Hl. 

O Presidente do Estado do Minas C:omes, eonsielcr·mHlo que 
os cidadãos Luiz Catauhedo do Carvalho Almeida o Ar·tltm· llaa:; 
doixamm de cumprir o contraeto de 11 de janeiro de l!lla, 
eclehi·ado em virtude do tloe:. u. :l.li01·, ele 10 ele agosto de 1!11~, 
para a consli'lteç;lo do armazons geraes ele cleposilo volunlario 
de meread01·ias, em Pirup!1ra, limitando-se a apresentar os pt·o-
jeclos, plantas e orçamentos o a levantar um hmTae;io pi·ovi-
~ori?, já tendo, ha muito, cxpii·aclo o prazo contraetual para o 
llliCto c conclus<io ele todas as obras; 

llcsolve, de aceordo com a t:lausula 12.• do clito contraelo, 
impcir aos ditos concessionarios a multa do 2:0008000 (dois con-
tos de rilis), assignanclo-lhcs o prazo de 00 chas, para oll'Pclna-
rom o pagamento e darem emnlll'imenlo ús oln·igac;ôes do me~.< .. 
mo e~onlracto, sob pena do ser c ct:lar·ada a sua reseisiío. 

Palaeio do Govel'llo elo Estado de :'tlinas Gcracs, em llnllo 
Horizonte, ao de outubro do 191!..i. 

DEr.Fm :'lloHElll.\ H.\ CosT.\ lluum:(l. 
t:tllll Som•t•s tlt• Mol/1'11. 

-4fll-

DECHETO N. 4,4711- !li'. li nE NOVF.,rnno nF. l!)Hi 

Approva a refónna dos estatutos da "Cooperativa Pastol'il Sul-
Mineira• 

O PI·esidonto do Estado de Minas Goraes, no oxereieio das 
atLI·il;uidios que lho stto CDnferidas pelo art. !i7, 11. t, da Con-
sll.lllt't•·it; resolve aJllH'ovar a rel'c'Jr•nta dos estatutos da «Coopo-

<' ' . I '1' l I 1' . I rativa Pastoril Sul-Mineit'U», cln responsa H H ac c tlllila< a, eom 
st'~cle em Tres Coraçcies. 

Palaeio ela Pt•esiclenda do Eslaclo elo Minas Geram;, mn Helio 
llori~onte, li ele novembro ele l!JW. 

llELFm !\IonEIRA Il.\ CosTA Hmmno. 

/ltwl Soal'es ({I) Mmo·a. 

DECHETO N. {..{RO-DE 10 JlE !110\'E~IIIIIO DE I!H!i 

Reconhece a juri~clic•;ào nes1e Estado, do sr. Sil~ano Mosqueit':J, 
consul gc~t·al da ltepuhliea do l'araguay, no Rw de Jancn·o 

O Presidonle do Estado de Minas Geraes, lendo em visla a 
eomrnunieac;ilo do Ministcrio das llelações Exlci·iorcs, om avi~o 
ele 2R do mez proximo finclo, sob n. :li, ele let• sido coneecl\e\o 
«exeqnatnl'•• ú nomeae;ilo do sr. Silvano ~lo~queira para eonsnl 
o·eral ela Hepnhliea elo Paragnay no Hio de .Janoit·o, t•eso\ve re-
~onheeer sua jnriscli<~<:ão neste Estado. 

Palaeio da P1·esideneia elo E~ lado de ~Iinus Geraes, em Bollo 
Horizonte, 'lO de novembro de 1 !!Ui. 

Amait'o Ful'eim Lopes. 

/ 
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DEC:HETO 1'\ 'I 't8l 'li'' ' .. , - IIE lti llE :-.<0\'DfllllO JlE i. " 

p l' erl oa 0 commuta penas 

O Presidente l F ·t I . huic:<ío que 11 , ., 1 0 ,s .alo de :\finas Gerao.~, usando da a~tr~-
ç;1o, rcsolv, IC 1Í conferula pelo ~ .{.,o do art. )j7 da Constltlll-
Wenecslan ~~~\1 1 ?rn?~agcrn ú 1lata de hoje, perdoar aos. reus 
niz do Ama ./ {hf!011 o, :'llollestino Alves <I c Ma !los, Antonu: ~ln
Nazarcth d;~~d: 111,do de ~~agalhãcs, Ernani de :'llagalhacs c 
<Jlle foram • l ade, aos dois primeiros o resto dar. penas a 
llio Novo ccsn~ c~nnados por sentença <lo jury das COIIJUreas do 
IH·o de 1 !lm;' ~ 0 ·~go~s, de ~O <lo júlho de 1 ubo c H de dezem-
foi ÍlllJlO"l ' aos nlt1mos somente a 11011a corJJOral que lhes 

·' a por decJs·-o 1 · 1 · 1 l (' I lll<u·ço do , . · 11 1 o JUry ta comarca da Cap1ta , <c • < _n 
armos .d!' co;,! ~nle. armo; c, hem assim, eonunutar pal'a dm~ 
n rcu llo' P.I.lsaG<! srmples a pena em euJ·o ctmlJll'iiiiC!lto ~o acha 
. racro mwalv!'S l' · · 1 I · · I 
Jlll'y !lU ,. " .UitlJlOS 1'111 Yll'tllll<' ( () ( OCISHO ( O . <:omurca 1l' I ' JJ' ' · ' Jl c .copo e ma, de 17 de nwt·c·o <lo 1\l '· 

Palaeio <h Prc · 1 · 1 • • 1 Horizontt' .1 ,. 'l SH Olleia < o listado ele :\li nas C:eral's, em lle lo 
• ., ·• < o novcmhro de 1!l15. 

DEJ.Fill :'llom:rnA Jl.\ co~TA I:rmm:o. 

A 1111?/'ii'IJ F1'/'l't'Í/'II J.upes. 

DECHETO N . .1.. '.R2- m: 15 m: ~üYE\IIli:O nE J!ll5 

hn' .~ PJ•csidnatc elo Estado rle ~linas GcJ·ae;;, usando ela attl'i-
sol~~'0 quo lhe confere o ~ '-·.0 1lo art. 57 da Conslilnir:•io, rc-
;•st·· • .0 !.n. homenagem ú data rio Jwjo, indultar das penas a qnn 
;· " 0 stlJel!os os soldarlos .Jofío Brmeclieto da Silva, .loiío Lon-
cnço <a Cunha c Faustino Francisco de Faria. 

11 
_Palaeio <la Presirlencia rio Esta<lo de Minas Gei'ac·s, <'lll ll<'llo 

Ol'lZOIII<', I !i dn llO\'üllllJ!'O de 1!JHi. 

DEI.Fl\1 ~lom:m.\ Jl.\ Co~TA lllllFIHO-

A llli'l'Ít'IJ f.'t'I'I'I'Í/ li T.ll/)1',\', 
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I>ECltETO N. 4.1R3 " DE 27 DI' l'\0\'E\lllltO llE 1915 

Declara caducos o contt·aclo de ~~ de maio de 1\~J:l e o terino do 
JH'orogar;üo de prazos, dal.arlo de t:J de agosto de 1\JIO, entre 
o Estado c a Em[H'c,;a Brasileira de l\tincJ•ao;ào, p<na explora!' 
mincracs no leito do Jtihcit·ào do carmn. 

O Presidente rlo Estado de ~Iinus GenÍes, no exercrcro ria 
allrilmiçiío quo lhe confere o art. !ii <la C<Jn,tittiiç;io do Estat!o, 
considerando quo a Emprnsa Brasilcim <Ln Miner<H;<ío mio tem 
~~umprillo o sen eonL:·aclo de :::! do maio de 1\JU3 pam a cxpln-
ra•;ii•J de mineraPs no !dto rlo Hiheirüo rlo Cu:·mo, uo munici-
pin 1le ~lurianna, estando esgntmles os prazos contraetuars, 
a pesai' da prorof,!:aÇiÍO do termo de 1 a r! o ngoslo do 1',)1(); con-
si<ieJ'ando .IJU<) a mesma Empresa jú foi r)()r este motivo mnlla-
<la em 1 :Oougooo pelo decreto de 1. 0 de maio do corrente anuo, 
n<lo tendo clla clleetuado o pagamento e nem reclamado oon~ 
lJ•a o neto da imposiçfw, do quo! foi notilicada na fúrma esta-
helccidu no art. !i.0 da lei n. 4, de ;; de sclcmhro de ·18\ll : re-
sn!Yc deelarar ca<lnco o referido conll'aclo <le 2 de maio de HJU3 
e o lermo de prorogaçüo ilc 1:1 de agosto de HJIO, para t'Jdos os 
eft'eitos legaes. 

l'aJa,~io 1la l'resi<lencia do Esttido tio Minas Geraos, em Dello 
Horizonte, 27 dn noYemhr·o de 1!11:;. 

DELFDI ~lon~;Hn nA Co~TA [{IIIEIIIO. 

J:llltl .')IJit/'l.'s de .l'oura. 

.. 

•·' 

~ I 
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DECilETO N. 1.. HH - uE 7 DE t•Eztmuno DE l!li!J 

Reconhece a .imisdb;ào, neste E~tado, do con~elheil'o de Estado 
sr. Georges llrandt, como •:onsul geral da ltussia 

O PI·csidcnte do Estado de Mimts Geraes, tendo em vista 
a circuhu· n. :~'.l, de :!9 de novembro lindo, do Ministorio lias 
Hcl<Jções Ext.criort's, communicando ter stdo concedido «exe-
quator·, à nomeação do conselheiro de Estado sr. Gcorges 
llrandt para consul ~tcr:II da Hussia no lllo de Janeiro, resolve 
reconhecer a sua jurisdicção neste Estado. 

P.1!ado da Pr·esidencia do Estado de :\tinas Geraes, em IJello Hol'izontt), :" de dczernhr·c de i915. 

DJ;;L:I!'IM Mon~mA DA CosTA lttm:mo • 

.Amcrico Fcl'rcira Lopes. 

1>1\CilETO N. L 18U - llE 7 HE llEZE~IBHo llE I !Jl!i 

AJl[Jl'ova o quadro de distrihui<;ào da I•'ol'<;a l'uhlica 
em destacamentos 

O Presidente do Eslado de l\lini1s Geracs, de conformi-
dade eom aR attrihuições que lhe confor·e o ar·t. 57, da Consti-
tuiç;io, approva o quadro, que a este acompanha, de distri-
huiç:io da Forç:t Pnhliea em destacamentos, par·a o armo de Hllti. 

Palaeio da Prcsicicncia do Estado de l\linas Gcraes, em 
rlcllo Horizonte,: de dr.zcmbro de 1915. 

DELFIM Mon~mA DA ConTA HmEmo. 

Americo lt'crrcira LopeB. 
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DFC!tFTo" , , • <Jt'· 
' ' ·' • ,., l8lt- llE :I! llE llEZE~IIll\0 DE !. '1 

O P 'J ~ · • I allri .. ~CSH ente do h.qt<Hlo !lo ~li nas Gm·aos, no yxcn~.ICIO .. '.~ 
hu

1
\<io que lhe confm·o 0 a1·t ''7 1 r- ·t'lttl<"io, <.onsHk rando ' . . . • . o) ( a .,ons I ,, (l . ·'IPi-

l'a •Juc.u Co~np~nlua b>trartns de Ferro Fc<lerucs r.a~l •. ·. 
s, H~ e ~t~I-Jimmra, eorH:essionaria de uma cslratla d.o ll:Jt o 

que d.\~ dtvlsas deste Estado com o do H Puni o vú cnll onLnr-
s~ .na hstra<.la de Ferro Goya7. entre F~I:mi a c BaJ11hUhy, t!o 
accordo. C?J!l o eontracto celebrado a CJ(j de ~na i o de 1\J li' dei. 
xou d.e l~telar os trabalhos do eonstrtl(;-•ão no ra7.0 conlrae\nal.' 
![Uc hndara a 3 ele março IIP t<ll'l ç 'I Pn,Jo c]HC mnltarl.t Por t • · , • • , o consH era . 

11 1 
, 9 ,.es e excesso de prazo pelo doe n 4 .~'>I de ':l8 ile Jtl 10 < c 

1 li)' que lhe assignon novo pra;o de '(i() ~lias para pagar a 
mu ta c. dar ini~io aos trabalhos; soh >ena d~ cadueHla~le, :t 
~n~sma Companhta n<io eumprin esta11 Jbrig.,t;o"lCS nem ~?1•15 :.t ~l,.,uma r~clamou; resolve declarar eudtH~a a conccssfi(l. fct~'1 ( 
:~'?m~anlua Estradas de Fct·ro Fedcracs Brasileiras, HPd'c' sn.~ f tnmru,, pura eonstrucção, uso c goso da estrada a que .se rL 
ere o cllndo contraeto de 2\i de maio de 1911. 

(~ Sc,erctario ele P.stado dos :'{cgoeios da Agl'icnltura, ln-tll~ldslrtas, !'erras, Viação c Ohras Publicas, assim o tcnltu cntcn-
1 1 o e fat:a cxrcn I UI'. 

1 11 Pa.Jacio da Presid(•neiu do ENl<Hlo de ~Iinus Geracs, em Hei-
o ortzonte, aos lt 1lc dezembro de 1 !l J!i. 

DEt.FI~I .\lonEt!IA D.\ Co:;T.\ lllllmno. 

I:aul Soores tle Mourn. 
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DECHETO N. -L<iR7 - ne I I nE nÚE~Inno IH\ l!l !li 

Impõe á Companhia de ~linera•;ào no lll'asil a mulla. de l:OCli}S1liYl, 
por inohservancia do seu contraclo de 9 de allrtl de l\103 

O P csiclent·~ do Estado de Wnas Geraes, n1 exercício da 
.attrihuição que lhe confere o arl. 57 úa Constituição do Estado, 
\cndr) em vista as mt'ormuçiics prestadas sobre a cxt\acç;1~ de 
mincracs no leito. do rio Pyranga,, de que é eoncesswnarta a 
Companh•a de ~!mcl'a1:1o no Brasil, eonfol'lnc ? contt·aeto .de 
21, de abril de lUO:I, c eon~idcranrlo qne a rcfenda eo.nccss!o-
naria tem deixado ele eumprir a;; obrigação:-;. a~sun11das,. m-
fdngindo varios clausulas eontractuaes como seJam as relattvas 
ao pagamento das quotas destinadas á fisealiwçào c aos pra-
J.os determinados para o serviço de cxplora<;ão que se acham 
desde ha muito interrompidos, resolve 1mp1it• á mesma eompa-
nhia coneess10naria a multa de um conto <le róis (1:0008000), 
assignando-lhe o prazo ue scs~enlu (00) dias para o pagamento 
ua multa e rcgu!at•iza ;ão de suas ohl'igaçôes, :-nh pena de ca-
dueiuacle do eilado contraeto. 

Palaeio <la Pl'eo;idcnda do Estado de Jlina; Gcraes, em Bel-
lo Horizonte, li tle dezembro de 1\115. 

DEI. FI~! :\lonE!RA IH CoSTA Htnmno. 

llnul Soal'es de Moura. 
.• ! 

J)ECI\ETO :'{, 4.,.{})8- DE 11 DE llEZE~IllHO llF. Hllti 

Impõe :i empresa «The B. H. B. Syndicat Limitcdn, a multa dé 
l:OOOSO<~l, por inohservaneia de clausulas contmctuaes 

O Pre-idcnle do Estado do ~llllas Goracs, no exereicio da 
attribuiÇão que lhe confere o art. ti7 da Constiluiç<io do Estado, 
tendo em vista as informações prestadas sobre a exploração de 
diamantes e outros mincraes no leito do rio Abacté, de que 
tratam o contracto de ti de março de 1 uo:.l e o lermo de trans-
ferencia de 2t de setembro de 1 !l10, de que é eonceso;ionaria a 
empresa uThc B. S. B. Syndieat Limitedn, e considerando que 
a referida em prosa eessionaria tem deixado de cumprir as ohri-
ga,;ões as,nmidas, infrin;dndo varias elausula.~ eontracluacs, 
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como s~jam as relativas ao l " . • 
a fiscahzac~<lo e . ao I a,.,amento das quotas devidas para 
exploraç<1Ô que esstil. P\azos tleterrninados lat•a os se·viços de 

• • < o mter • · · · · · · por á mesma empr ... 1 oml~ldos, des e muito resolve Jll~, l·ooos· ) ) esa ce-SIO•lat•ta I ' .I r '>j. 1 • OI O , assignanrl 11 • a mu ta de um conto ue c.~ 
pagamento da multa o- 10 0 Pr?zo de sessenta (GO) dias para 0 
a pena de caducidau d r~gnlanzaçüo dtl suas obrigações, sob 
1'J03, e do termo de te o feita• lo contracto de !i de março de 

. rans er·cncia de 2i de setembro de IUIO. 
Palacio da Prcsitl · · 1 

Horizonte, 1l do tl~zo~~~~·~~ :1 ~ F;~~~~o de ~li nas Goraos, crn ll,•llo 

. DEu·r~r Mommu DA cosTA nmmno. 

11nul Soares lle Mow·a. 

DI\CJlETO N. -t48!l · 
- llE 21 DE llEZE)II:HO llE 1!JI:i 

Transfer.e .Para o haino do A ti. d . . , . 
lllUlltClpio de Sant I' 't d I a. o, dJgtrJcto de Santa cathar:ma, 
a escola do S<'~o a1 1 '

1
• a 1 .n Sapueahy, conver·tida etn mtxta, 

Claro. · ·· 1 a,cu 111 0 da cidade do Cann.) do IUo 

0 Presidente do Estad 1 ~I' , . 
com o rerruJamento · 1.d0 1 e · lllas Gcraes, de confot'mlllade 
nho de 1 r') ti 1 expet 1 0 com o de c n 'l 1'1 1 de 9 de jn-
trieto de 'sa 11' 1 .1re~C·oavtlc t:an~fet·ir para o l;ai1:r~ · d.tl 'Atirado, dis-

' IUI'lllU lll ' ' · cahy. corive 1·., ' . ' lllliclp!o do Santa 1\ita 1lo Sapu-d d ., r tua em mtxta a ,. 81•01 . ·' . d . 
a e do Carmo do n· ('!· ' · ' a uo sexo mascn!tno a et· . lo , aro. 

Pal~cio da Pr •'d .·. 1 , 
Bello Horiz)tl ')1°"r1 Cdlll!.l ( <) L~latlo do Minas c: .. racs, em ·' l c,~ te czernhro de Hll5. 

DEI.Fi~J :\lnnEnu n.\ CthT.\ Hnmmo. 

AtiWI'ico FCI'I'eira Lope.~. 

DECHETO N. L4!lO- llE 21 DE llEZE~rnnn DE t!H!i' 

S:1pprime o logar de adjuncto á escola do sexo masculino da vil la 
Rezende Costa 

O Presidente do Estado de Minas Gerao~. de conformidade 
com o regulamento exp0dido com o dec. n. a.l\ll, de \l de ju-
nho de 1'.lll resolve supprimir o lo~ar de 'adjuncto ú escola do 
sexo masculino da villa llezcnde Costa . 

Palaeio da Presidencia do Estado de Minas Gt>raes, em Bel-
lo Horizonte, 21 de dezembro de i'Jlti. 

DEI.FlM Mommu DA CoSTA HmEmo. 

Amcr:co Fen·eim Ul]Jes. 

Df.;CilETO N .. {. H)l - DE 21 DE lll\zmmt\0 DE 1915 

Conver_t.e em c~colas para OR sexos masculino e feminino, as pri-
Illélra e segunda mixta~, re~JlCctivamentc do districto de Hio 
:\lanso, municipio de Diamantina. ' 

O Pr6sidente do Eslatl.o de l\linas Gerao!', de conformidade 
com o regulanwnlo cxpedtdo eom o dec. n. 3.1!11 de \) de ju-
nh~ tle 1\lll '· r?solve con~crt?r em escolas pa1•a o~ sexos mas-
culmo c fen~llll!lo, us prnnmra e segunda mixlas, respectiva-
mente, do dislrJCto de Hio Manso, município de Diamantina. 

Pal;wio da Presidencia do Estauo de Minas Geraes, em lle\lo 
lloriwnte, -:21 de tle7.Cmhro tle 1\llt>. 

DELFl~t Mommu DA CosTA Hmtmo. 

A merico Fel're iJ'a Lopes • 

.... ,,. 
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DECHETO :-; .. {.. ~():!- nr. 21 nr. J>Jw:mmo In: ·J!ll!i 

Converte em mixta a •escola do sexo masculino de ::'\lacuco 
município de Itahir a ' ' 

· O Presidente do Estudo de :\Iinus Grracs, de conformidade 
com.o dec. n. 3.1!ll, de() de junho de J!)ll resolve converter 
em mixt<J a escola rural do .~t>xo masculino de Macuco, muni-
cípio de Itubira. 

Palacio da·Presidennia do Estado de ~finas Geraes, cm·Bello 
Horizonte, 21 de dezembro de I!JI o. 

l>ELFni ~lom:mA nA CosT.\ Hun:mo, 

,tuÍel·ico Fe~·reil'a l.opes. 

· ·DECIIETO N. L403 - DE :W m::nEZE~IImo IH: I!lW 
~ ... > 

Transfere a. collcctoria de !tio Paranahyha para S. Gothnrdo 

.•. 
O Presidente do Estado de )Iinas Grraes, usando da attri-

. bniçi10 que lhe confeJ'e o art. li. • da Constitnic;ilo do mesmo 
·Estado, resolve transferir a colledoria de 1\io Par·anahyba 
para ·S. Gothardo, nova séde cle,se munieipio, ele accorclo (:Olll 
o art. 2. 11 da lei n. 62:!, de 18 de setembro de 1914. 

· O :Seerelario de Estado dos Negocius das Finanças assim 0 
lenha· ·entendido e o faça executar. 

J>aJacio da :Presidencia do Estado de Minas Gct•aes, em 
llello Horizonte, 2!1 de clezemhro ele i!Jlti. 

· Dm.m1 Mom:mA ·n.\ CosT.\ llrnEI!Io, 

. ..\me rico Ferre ira Lozles. 
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