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de . Gol] ardo, n'unicipio da TOla RioRParan Cliyl) e...................................

N. 3.888 - Decreto de 29 do abril de 1913. - Converte
em escola pala O sexo masculino a mixta
do legar denomjna,Jo	 icipioParv, do mun
de Entre lhes.............................

N. 3.t9 -- Decreto do 29 de abril de 191%. -- Converte
em escola para o se	msexo feminino a mlxix(ele' e Ewbancl, unicipio de Juiz de FOra..N. :3,814) - Decreto de 21) de abril de 1913. - Declara
estar situada no districlo de Casa Branca,
do niun icipio de 01110 1': etc, e não no de
Rio de Pedras, a escola mixta liansferida
para o povoado	'uni e do Atina de Sã',,
peU deu, a. 3.770, ele

-

d2% (lo cozenibro
auno passado..............................

N. 3.891 - Decrelo de 29 de abril do 1913. - Transfere
para o leeac clertontinnclo «Àraçã, do moo-nicipio de illa POreopeba. a escola mix)a
cia cicIado doCtGcgiiaccs ...................

N. 3.822 - Decreto do 29 de abril de 1913.- Transfere a
escola do sexo masculino de 5. Sobas) ão
dos Feri-cO ci, ]uuuiuipio de SauCAnna
dos Feiros, convertida, cm luix

n
ta, para odistriclo d Esieciralclm, desse lesnto mu-

nicipio........................................
N. 3.893 - Decreto de 29 de abjil do 191%	Transfere

para o disiricto cio Joalis'ma, municipio
de 8. Miguel do Jedluitinlionlsa a 1" escola
do sexo feminino da cidade de ('ataguazes

N. 3.80-1 - Decrelo do 29 de atril (10 1013. - Transfere
- para o legar dcnonijisado Tranqueiras,
Inunicipio de 'essa Quatro, convertida emmixta, a 1. , escola masculina da cidade do
Muriahf.....................................N. 3.895	Decrelo de 29 cio abril de 1913. -Transfere
para o districo cIo S. Golldo, niunicipio
cIa TiPa Rio Po1ann1-• lja a 2. escola do
sexo iii ascul no cia cicIado de Cataguazes.

N. 3.826 - Decreto de 29 do abril do 1913.	Transfero
para Ewbancic, ulunicipjo cIo JuR de FOra,
convertida em maSculina a 1).' escola do
sexo feminino d:t cidade de Cataguazes..

N. 3.897 -. Decreto do 29 de abril de 191:1.	Transfere
pala a cidade cio Sanla l2i) cio Cassia,
00100 flue) titia O 000vc]-lidldt em masculi-na, a escola lilixia de Santo Antonio do
Amparo, municiJio do Bom Succosso.....

N. 3.808 - Deci'c'lo de 29 de abril de 101%. - Transfere
Pata o bairro c1 ') - Cervo, di 'si ricto cio Bor-
dada at)a, niunicipio de Pouso Alegre,
a. 3. escola do sexo masculino da cidade
deCa)nuazes.............................

N . 3.81)1) -- Decreto de 21) de abril de 1913. Marca o dia
:i de maio do corrente anno para se pro-
ceder á ins'lallnção do clistricto de Araçá

N. 3.00(1 - Decreto de 29 de abril de 1013.- Concede ao
pham'inaceutico João Pacheco de Araujo
privilegio para c'onstm'ucção de unia estra-
da de ferro que, partindo da estação de

- Urubá, antiga Palestina, na E. F. Goyaz,
vá ao povoado do Chumbo, disiricio de
Arcado, mimnicipio de Patos ..........

N. 3.001 - Decreto de 6 de maio de 1913. - CrOa um
grupo escolar em Vi)la Gomes .............

N. 3.002 - Decreto de 6 de maio de 1913. -Transfere
para o povoado denominado P01') oirin lia,
cio dGtric)o da cidade de Grão Mogol, a
escola mixta de Poblarate, utunir.ipio de
Theophilo (-lttoai ......................

N. 2.903 - i)ecre)o cio O cio moido de 1913.- Marca o dia
15 do pinho proxiaso fei li ul o, para a reali-
zação dss eleiçoos de vereador o juizes
cIo paz cio disfricdo do Piranguinho, couro-
cipio cIo \T illa liras...................

N. 3,9(1 - IMuremo cio 10 cOa maio de 191:3.- Concede li-
borga O Cantara Sluriicipal CIO, VilIa Nepo-
muceno oti a fazer os estudos lorlinicos
da queda d'agua . denominada Quebm a la-
nollasi, situada no tio -Corvo ...... .......

N. 3.9(5 - Decrtdo do 10 de maio cio 1901.- Concedo li-
cença á Companhia de Fiação e Tecidos
União Lavronse para fazei' os estudos tec]i-
nicos cia queria ci'agua denominada «do
Banho-', situada no rio Corvo ...........

N. 3.906 - Decreto de 10 de m	daio o 1913.-- Concedo li-
cença á Companhia Industrial Lavrense
para fazer os estudos teclinicos da queda
d'água denominada .José Antonio ou
«Queima Capotes.', situada no rio Cervo

N. 3.007 - Docre)o de 10 de maio de 1013. -Approva os
proi colos o estudos dufiui)ivos de milita se-
tição do cem Icilomelros da estrada de aia-
lomoveis entre Tjbei'aljinlia e Villa -PIa-
una.................................

N. 3.008 - Decreto de 10 de maio do 1913. - Adia ara
o dia II de abril do iOl'ia Exposição
AgPo-l'ecuaria que devia realizar-se no
dia 15 de junho proximo .............

N. 2.000 - Decreto de 13 de maio do 1913. - Perdôa o
comrnula penas .......................

N. 3.010 - Decreto de 13 cio maio di 101:3.--Jndu p a pra-
ças da Força 1 u)jlica ....................

N. 3.011 - Decreto do 140e moio de 1913. -- Transfere
liam, a esta( -ão da Fama, ulunicipio de
Alienas, a 1. escola do sexo masculino da
cidade cio f'ono Nova....._ .......
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N. 3.912 - Decreto de 14 de maio de 1913. - Transfere
para o legar denominado Moreiras, distri-
cto de Cattas Altas do Noruega, munici-
pio de Queluz, a 3.' escola masculina da
cidade de Quem,..........................

N. 3.913 - Decreto de 14 de maio de 1913. - Transfere
Para o bairro das Palmeiras, da cidade de
Ponte Nova, a 1.' escola do sexo feminino
dessa mesma cidade....................

N. 3.914 - Decreto de 17 de maio de 1913.- Approva os
estudos definitivos e orçamento da Estra-
da de Ferro da estação de Raposos a
Morro Velho........................

N. 3.915 - Decreto de 19 de maio de 1913.- Equipara o
Instituto Moderno de Educação e Ensino
de Santa Rita do Sapucahy á Escola Nor-
mal Modelo da Capital ....................

N. 3.916 - Decreto de 20 de maio de 1913. - Crêa um
grupo escolar na cidade de Jaguary.....

N. 3.917 - Decreto de 20 de maio de 1913.- Transfere a
escola do sexo masculino da séde do dis-
tricto de Lages, municipio de Paracatú,
para o legar denominado Bomflm, do mes-
mo districto ...... ..... ..............

N. 3.918 - Decreto de 27 de maio de 1913.- Converte em
escola nocturna a segunda diurna do sexo
masculino da cidade de Ponte Nova......

N. 3.919 - Decreto de 27 de maio de 1913. - Transfele
para o povoado do Bairro do Feijoal, dis-
tricto da cidade de Ouro Fino, a escola
rural niixta de Santa Izabel, daquelle mes-
mo niunicipio .......... ................ ...

N. 3.920 - Decreto de 27 de maio de 1913. Transfere
para a «Usina Anua Florencia,, do muni-
cipio de Ponte Nova, a primeira escola
mixta da cidade desse nome............

N. 3.921 •- Decreto de 2 de j unho de 1913. Concede a
José Moreira da Costa e Sebastião Theo-
doro de Sousa licença para estabelecerem
nesta Capital uma casa de emprestirno so-
bre penhores ........................

N. 3.922 - Decreto de 4 de junho de 1913.- Desmembra
do Parque Municipal o terreno destinado
á Escola de Medicina, Directoria de Hy-
giene e suas dependencias...............

N. 3.923 - Decreto dc 5 de junho de 1913 - Abre credi-
tos slipplemenlares ás rubricas dos ns. IV
e IX do § 2 1 do art. 15, da lei n. 570, de
19 de setembro de 1911 ..................

N. 3.924 - Decr&o de it) de junho de 1913. - .-Crêa um 30
]ogar de adjunclo no grupo escolar de.S
Joio d'El-Rey..............................
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N. 3.925 - Decreto de 10 de junho de 1913.-Transfere
para a povoação denominada Antonio dos
Santos', municipio de Caeté. a 2.° escola

-	 mixta da cidade de i lonte Neva..........
. 3.926 - Decreto de 10 de junho de 1913. Transfere

para o legar denominado Restinga, do dis-
tnic.to de Santa Rita do Rio.AbaiXo, .0111-

nicipio de S. João dE1-Re y , convertida
em mixta, a escola do sexo masculino da
cidade de Lima Duarte...................

N. 3.927 - Decreto de 10 de junho de 1913.- Transfere
para o bairro da Capeila do Pantano, mli-
nicipio de i , o ti so Alegre, a escola do sexo
masculino do bairro da Roseta, desse lues-
me municipio .............................

N. 3.928 - Decreto de 10 de junho de 1913. - Transfere
para a Villa Rio Casca, como nocturna e
convertida em escola para o sexo mascu-
uno, a 2.' escola do sexo feminino da ci-
dade de Ponte Nova.......................

N. 3.929 - Decreto de 12 de junho de 1913.- Crca o pon-
te fiscal de Ponte Alta, de 1.' classe, no
legar do mesmo nome ....................

N. 3.930 - Decreto de 15 de junho de 1913.- Indulta
praças da Força Publica.................

N. 3.931 - Decreto de 25 de. junho de 1913. - Marca o
dia 11 de julho proximo futuro pala a rea-
lização das eleições de vereador e juizes
de paz do districto de Rodeiro, municipio
deUbá.....................................

N. 3.9:12 - Decreto de 25 de junho de 1913. - Crõa um
lõgar de adjuncto á escola mixia do dis-
tnicto de S. José de Tocantins, municipio
deUbá..................................

N. 3.933 - Decreto de 25 de junho de 1913.- Converte
em miata a escola para o sexo masculino
de Perroca, do manicipio de Ponte Nova

N. 3.934 - Decreto de 25 de junho de 1913. - Transfere
para o logar denominado Quarteis, distri-
cto de Gouveia, municipio de Diamantina,
a escola mixta de Cuyahã, do mesmo di9-
tricto e municipio ...... ................ .

N. 3.935 - Decreto de 27 de junho de 11)13.-CrOa uni 3°
legar de professor adjuncto no grupo es-
colar de Sete Lagoas....................

N. 3.936 - Decreto de 1. 1 de julho de 1913.- CrOa um
grupo escolar na cidade de lt,ajuhá......

". 3.937 - 1) , creio de 1.0 de julho de 1913. - CrOa um
grupo escolar na cidade de Formiga......

N. 3.938 - Decreto de 1° de julho de 1913.- CrOa um lo-
gar de adjuncto ri escola do sexo mascu-
lino de ltambacury. municipiO de Theo-
philo Oltoni ...............................
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N. 3.939 - Decreto de 1.0 dejulho de 1913. - Cr(" a uni
logar de adjuncto é escola mixta do dis-
tricto de S. José de Tocantins, mUfliCiplo
deUbá ..	................... ..... .......

N. 3.940 - Decreto de 1.0 de julho de 1913. - Transfere
para a villa de Paraguassú, corno noctur-
na, a escola do sexo masculino da vilia de
13cm Despacho .......................

N. 3.911 Decreto de 1.0 de julho de 1913. -Transfere
Para o logar denominado Barro Preto, dis-
1.ricto cio Volta Grande, municipio de S.
Gona10 do Sapucahy, convertida em mix-
La, a escola do sexo feminino da Vilia de
Bom Despacho...........................

N. 3.912 - Decreto de 1.0 de julho do 1913. - Transfere
para o logar denominado Forquilha, do

icdistrto de S. José de Tocantins, mun lei-
Pw de Ubá, a escola mixta da VilIa de
Bom Despacho. ...........................

N. 3.913 -- Decreto de 28 de junho de 1913. - Proroga
por 12 mozos o prazo fixado na clausula
3. , n. 1, do contracto de 4 de dezembro
de 1911, para a apresentação, ao governo,
dos estudos defInitivos da estrada de ferro
de Ribeirão Vermelho a Jaguará, do cine
é cone ossionafio o engenheiro Francisco
A. C. de Araujo Feio.....................

N. 3.944 Decreto de 5 de julho de 1013.- Declara sem
efeito o decreto n. 3.931, de 25 do mez
passado..............................

N. 3 045 - Decreto de 5 de julho de 1913.- Approva os
estudos da Cooperativa Agricola de Itojubá

N. 3.940 - Decreto de 8 de julho de 1913. - CrOa um
grupo escolar no districto de Porto Real
de S. Francisco, município de Formiga..

N. 3.017 - Decreto de $ de julho de 1913. - Transfere
para o Barro, suburbio da cidade de S.
João dEl-Rey, a escola do sexo masculi-
no do districto de S. Sebastião dos Cor-
rentes, inhinicipio do Serro..............

N. 3.948 - Decreto de 8 de julho de 1913. - Transfere
para o districto de AI agôa, municipio cio
Ayuruoca, convertida em masculina, a es-
cola do sexo feminino da cidade de Lima
Duarte.................................

N. 3.949 - Decreto de 8 de julho do 1913. Transfere
para o ]o-ar denominado Pal.rimonio, do
districto da VilIa Rio Casca, convertida em
mista, a e3cola nocturna da mesma vilia

N. 3.959 - Decreto de 8 de julho de 1913. - Transfere
para o legar denominado Doée, districio
da villa de Bom Despacho, convertida em
mixta, a escola do sexo feminino do dis-
tilcio de 8. Sebastião dos Correntes, mu-
nicipio do Serro...........................
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177
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N. 3.951 - Decreto de 8 de julho de 1913. - Converte
em escola para o sexo feminino a inixta
do districto de MagOa, municipio de A ,yu-
ruoca.......................................

N. 3.952 - Decreto de 8 de julho de 1013.- Converte em
escola para o sexo feminino a mixta do
Barro, suburbio da cidade de S. João d'El-
Rey...........	............................

N. 3.953 - Decreto de 8 de julho de 1913. - Converte
cai escola para o sexo masculino a míxta
de Mercis d'Água Limpa, municipio de
Bom Successo..............................

N. 3.951 - Decreto de 12 de julho de 1913. -- Approva
a reforma dos estatutos da Cooperativa
Agricola Caraugolense ....... ... .........

N. 3.955 - Decreto de 14 de julho de 1913. - Perdoa a
ré Anna Rita Nogueira do resto da pena
em cujo cumprimento se acha............

N. 3.956 - Decreto do 14 cio julho de 1013. - Indulta
praças da Força Publica...................

N. 3.957 - Decreto de IS de julho de 1913. Isenta o
«Instituto Moderno de Educação e Ensino
de Santa Rita do Sapucaliy», da contribui-
ção annual cio 2: b("() Dl .................

N. 3.958 - Decreto de 15 de julho de l91. Equipara o
Asylo de S. Joaquim de Conceição cio Serro,
é Escola Normal Modelo da Capital .......

N. 3.950 - Decreto de 15 rio julho de 1913.- GrC'a um 2.'
logar de professor adjuneto ao grupo es-
colar de Santa Quileria.....................

N. 3.962 - Decreto de 15 de julho cio 1913. - CrOa urdi
logar do lurofessor adj cincto no grupo es-
colar deCaral.inga ................... .....

N. 3.961 - Decreto de 19 de julho de 1913.- Approva o
regulamento para a concessão cio linhas
ielephonicas ligando niunicipios do Esta-
cio.................	..............	.	...	..

N. 3.962 - Decreto de 19 de julho de 1913. - Allera O

prazo da subvenção constante (lo w1.
lo regulamento que baixou com o doe. n.
3.35k, de li de novembro de 1911 ..........

N. :3.363 - Decreto de 22 de julho de 1913...- Distribuo
erculitos para as despesas da Secretaria do
inlerior no semestre de julho a dezembro
de1913....................................

N. 3.964 - Decreto de 22 julho de 1913.-Concede as re-
galias de equiparação á Escola Normal
Santa Cruz, de Juiz de Fóra..............

N. 3.965 - Decreto de 22 de julho de 1913.- CrOa um
legar de adjuncto é escola do sexo mas-
culino de Santa Izabel, municipio de Leo-
poldina.. ....................	.............

N. 3.960 -- Decreto de 22 de julho de 1913. - CrOa um
legar de adjunelo 1 escola do sexo mas-
culino da cidade cio 'I'rs Poutas.........
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N. 3.967 - Decreto de 26 de julho de 1913.—Declara ca-
ducos os contractos de O de agosto de 1904
e 3 de junho de 1905, entre o Estado e o
sr. Emilio BeriIiauin, para a exploração
de diamantes e outros mineraes nos lei-
tos dos rios Somno e Santo Antonio.....

N. 3.968 - Decreto do 29 de julho de 1013 - Marca o dia
20 de setembro iroximo futuro, para a
instaliação dos distrietos de Rodeiro e Di-
vino, municipio de Ubá..................

". 3.969 - Decreto de 20 de julho de 1913.— Reconhece
a jurisdicção, neste Estado, do sr. Ryogi
Noda, como encarregado do consulado ge-
ral do Japão, no Rio do Janeiro, durante
a ausencia do respectivo consul, sr. Tos-
hiro Fujita.. .......................... ....

N. 3.970 - Decreto de 2 de agosto de 1913 —Concede ao
sr. Gabriel Augusto de Andrade a neces-
sarja licença para fazer estudos technicos
da quéda d'agua existente no rio Pará, no
trecho comprehendido entre a barra do
corrego da Aguada e a coníluencia do rio
Ponte Alta...............................

N. 3.971 - Decreto de 5 de agosto de 1913. - Cra um
logar de adjuncto á escola do sexo mas-
culino de Casa Branca, muuicipio de Ouro
Preto.....................................

N. 3.072 Decreto de 7 de agosto de 1913.— Distribue
creditos para as despesas da Secretaria
das Finanças, no semestre de julho a de-
zembro de 1913............................

N. 3.973 - Decreto de 9 de agosto de 191.1.— Approva os
estudos definitivos da variante de Viçosa,
a ser construida entre os kilometros 245,
256 e 614 da lOja cio Porto Novo á Saude

N. 3.974 - Decreto de 12 Øe agosto de 1913. - Cna um
grupo escolar no districio de São João Ba-
ptista das Cachoeiras, niunicipio de S. José
doPai aRo	...............................

N. 3.975 - Decreto de 12 de agosto do 1913.— CrC-a um
grupo escolar na cidade de Dores do in-
daya......	................................

N. 3.976 - Decreto de 12 de agosto de 1913.— CrTa um
grupo escolar no districto de Pompéo,
ulunicipio cio Pitanguy ..................

N. 3.977 - Decreto de 12 de agosto de 1913. - Converte
em escola mixia a do sexo feminino dis-
tricto de Cercado, munieipio de Pitanguy

N. 3.978 - Decreto de 12 de agosto de 1913. - Converto
em escola para o sexo feminino a mixta
de Serra Negra, municipio de Itapecerica

N. 3.979 - Decreto de 12 de agosto de 1913.-- CrOa um
legar de acljuncto á escola do sexo mas-
culino de Mailosinhos municipio do San-
ta Li.iiza ........	..........................

N. 3.080 - Decreto de 13 de agosto de 1913.— Approva
as instrucções organizadas pelos Secreta
rios do Estado, relativamente a requisi-
ções de passes em estradas de ferro.....

N. 3.981 - Decreto de 14 de agosto de 1913.—Transfere
a Escola de Pharmacia e Odontologia de
Silvestre Ferraz para a cidade de Ouro
Fino, ficando mantido o favor do art. 1.0

da lei n. 585, de 1912....................
N. 3.982 - Decreto de 19 de agosto de 1913.— Marca o

dia 12 de outubro proxinio futuro, para a
installação do districto de Resplendor, do
inunicipio de Caratinga ... .................

N. :1.083 - Decreto de 19 de agosto do1913. -
no o logar de adjuncto á escola do sexo
masculino da cidade de Santo Antonio do
Machado..............................

N. 3.984 - Decreto de 19 de agosto cio 1913.— CrOa um
2. 0 lôgar de adjuncto no grupo escolar de
itabira.....................................

N. 3.085 - Decreto de 10 de agosto de 1913. - Converte
em escola pala o sexo feminino a mnixta
de Sant'Anna de Suassuahy, municipio do
Peçanha. ............ .....................

N. 3.986 - Decreto de 19 de agosto do 1913.— Converte
em escola para o sexo feminino a mixta
de S. João Baptista da Gloria, municipio
de Passos...................................

N. 3.087 - Decreto de 23 de agosto de 1913.—Approva
os estudos e orçamento da segunda se-
cção da E. F. l'aracattm, com a extensão
de m76 ks.,697 8, de Bom Despacho a
Dores do lndayá..........................

N. 3.988 - Decreto de 28 de agosto de 1013. - Manda
observar, para execução de' contracto do
emprestimo á Camara Municipal de OU-
'eira, as instrucções pie baixaram com
o doe. n. 3.214, de 1911 .................

N. 3.989 - Decreto de 28 de agosto de 1913. - Manda
observar,execuç ão do contracto de
enprestimo e Caiara Municipal de Ca-
taguazes, as instrucçõeS que baixaram
com o doe. n. 3.211, do 101!..............

N. 3.990 - Decreto de 28 de agosto de 1913. Manda
observar, para execução do contracto de
emprestimo á Camara Municipal de Tira-
dentes, as instrucções que baixaram com o
decr. n. 3.214, de 6 de julho de 1911...

N. 3.991 - Decreto de 2 de setembro de 1913. —Supprime
o logar de adjuncto do grupo escolar de
Salinas................................ u..

N. :1.092 - Decreto de 2 de setembro de 1913.— CrOa m
grupo escolar na cidade do Peçanha..



xv'	 -xv".

N. 3.993 - Decreto de 2 ( lu setunibi-o cio l9i3.—CrCa uni
logar cio acljuncto á escola mixta cia cida-
de de Grãologo1........ ......... .....

N. 3.991 - Decreto de 2 de setembro de 1913.— Transfe-
re pala o logai- denominado Santa Rita
dos Carneiros, municipio de S. Gonçalo do
Sapucahy, a 2. escola mixta de Nossa Se-
nhora do Desterro do Desemboque, muni-
cipio de Sacramento.....................

N. 3.995 - Decreto de 2 de setembro de 1913.— Transfe-
re para o povoado denominado Santa Ce-
cilia, do municipio do Rio Novo, a escola
mixta de Furtado de	 esmomCampos, do
mUni ci pio...................................N. 3 • 996 - Decreto 2 de setenibro de 101:4. - Isenta a
Escola Normal de Santa Crus de Juiz de
Fóra, da contribuição annual de 2:0(i0$0()t)

N. 3,997 - Decreto de 2 de setembro de 1913.— Concede
ii Escola Normal cio Rio Novo as regalias
de que 'gosa a Escola Normal da Capital..

E. 3.998 - Decreto cio 2 de setembro de 1913. - Marca
o dia 15 de novembro proximo futuro Para
R, installaçrto dos distrirtos de Bel!a Vista
e Juramento, este do inun icipio cio Mon -
tos Claros e aquelie do de Vilia Brasilia.

N. 3.999 - Decreto de 2 de setembro de 1913. Classi-
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ESTADO DE MINAS GERAES

LEI N. 507 - DE 30 DE AGOSTO DE 1913

Crâa o serviço de saude da Força Publica

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

Art. l. E' creaclo o serviço de saude da Força Publica
comprehendendo um major medico, que será a um tempo che-
te do mesmo serviço e director do dospital Militar, os actuaes
cirurgiões sob a denominação de capitães medicos, o dentis-
ta e o pharmaceutico já existentes, um amanuense e tantos
enfermeiros quantos forem estrictamente necessarios, tirados
dentre as praças de pret dos corpos.

Art. 2. Si o serviço de saude o exigir, poderá o Pre-
sidente do Estado nomear mais um capitão medico, com as
vantagens e vencimentos cnsigiiados em leis para os actuaes.

Ari. 3.	E' egualrnente creado o logar de alferes pica-
dor do corpo de cavaliaria.

Art. ! Os vencimentos do mijor chefe do serviço de
saude e director do Hospital Militar serão de 500000 mensaes
e os do picador de 200000.

Art. 5. Para execução desta lei, que entrará em vigor
desde a data de sua pLlnhicnção, o governo expedirá o ne-
cessario regulamento.

Ari. 3. Revogam-se as disposições em contrario,



Mw

Mando, perlanto, a todas as aucoridades a quem o conhe-
cimento e eecução da referida Ii pertencerem, que ' cum -
pram e façam cumprir tão inteiramente como neila se
contém.

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

Dada no Falado da Presidtncja do Estado de Minas Cc-
raes, em 8db Hojizonte, aos 30 de agosto de 4943.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro

Seliada e publicada nest Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Geraes, 'iii 8db E-1oizonte, 40 de setembro de
4913. - O director, João Carvolhaes de Paira.

LEI N. 98, 
DE 

30 DE AOOSTO DE 1913

Regula as pi'oinoões de officiaes da Força Publica

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

Art. 1.0 O accesso aos postos de officiaes, na Força Pu-
blica, será gradual e successivo, até teilente-coronel inclu-
Si\é.

Art. 2. 0 As vagas de tenente e capitão serão preenchi-
das, metade por merecimento e a outra metade por antigui-
dade, entre os concorrentes.

Art. 30 As promoções aos postos de major e tenente-
coronel serão só por merecimento e á escolha do Presidente
do Estado.

Art. 4 ° As vagas de alferes serão preenchidas por offi-
ciaes inferiores, competentemente habilitados e de compor-
tamento irreprebensivel, preferitida-se em egital tade de con-
dições os mais amigos.

Art. s.° São condições essenciaes para promoção ao pos-
to de alferes :— Dois annos de serviço, seis inezes de sargen-
teação ele companhia ou esquadrão e exime pratico das armas
de caval tarja e infantaria.

Art. 6 ° O exame pratico de cavailaria ou infantaria é
t mhem condição necessaria para as promoções aos postos de
capi ao e de major.

- -

Art. 7.° Constituem merecimento para promoções —ca-
pacidade de cornmando, bom comportamento civil e militar,
zelo e interesse pelo serviço, subordinação, inteiligencia,
moralidade, valor e probidade.

Estas qualidades srão comprovadas pelos respectivos as-
sentamentos e, em egualdade de condições, serão sempre pre-
feridos os que tiverem serviço de guerra.

Art. 8.0 0 intersicio a ra promoção ele um a outro posto
será de dois anuos, podenum> o governo promover aquelles que
tenham pelo menos um a uno, na falia absoluta de ou Iros.

Ari 9. 0 Actos de b avura e abnegação, assim consi lera-
dospela auctoridade competente, dão direito a promoção que,
em taes casos, poderá sei feita independentemente do inters-
ticio e das condições de atliguidde e merecimento.

Art. 10. Os officiaes e praçs não poderão ser promo-
vilos

a) emquanto estiverem cumpi indo sentença
b) emquanto estiverem respondendo a processo no fôro

civil ou militar
e quando tiverem sido julgados, cm inspecção de saude,

incapazes dosei viço militar;
d) quando se acharem ausentes sem licença
e) quando se ach. rem suspensos do posto.
Art. ti. A presente lei entrará em vigor desde a data

da sua publicação.
Art. 42. Revogam-se rs disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as atctoridcdes a quem o conhe-

cimento e. execução desta lei pertencerem que a cumpram e
façam cumprir tão inteiramente como adIa se contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ce-
raes, em Belbo Horizonte, aos 30 de agosto de 1913.

JTJLI0 BUENO BRANDÃO.

Dr?jiaa Doreira da Gosto llb iO

Seliada epub!icadanesl-a Secreiaiia do interior do Esta-
do de Minas Geraes, em flello Um izonte, ao 1. 0 dia do mcx
ele setembro de 1913.— O director, João Carvalhaes de Paira.
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LEI N. 599, DE 10 DE SETEMBRO DE 1913

Auctoriza o governo a emprestar á «Companhia Norte de Minas»,
a quantia de 1.0t0:(00000, em apolices

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

Art. 1.° Fica o governo auctorizado a emprestar á «Com-
panhia Norte de Minas» a quantia de I.000:000S000 (mil contos
de réis), em apolices da divida publica do Estado, do valor
nominal de um conto de réis cada uma, mediante garantia hy-
potliecaria do material e linhas da estrada, acautelando, no
respectivo contracto, os interesses do Estado.

Paragrapho unico. No contracto se estipulará que ne-
nhuma quantia será paga á «Companhhs Norte de Minas», a
titulo de garantia de juros, emquanto flO estiver extincto todo
o compromisso assumido pelo Estado em virtude da o l era

-ção auctorizada neste artigo.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a auem o conhe-

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

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Go-
raes, em Beilo Horizonte, aos (0 de setembro de 1913-

JULIo BUEN0 BRANDÃO.

Arthier da Silva Bernardes.

Sellada e publicada hoje nesta Secretaria das Finanças do
Estado de Minas Geraes, (0 de setembro de 1913. O inspe-
ctor do Thesouro, Francisco Rodrigves Campos.

LEI N. 600, DE 12 DE SETEMBRO DE-i913

Concede licença a varios funccionarios publicos do Estado

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

Art. 40 Fica o governo do Estado auctorizado a conce-
der as seguintes licenças a cl. Francisca Vilia Nova, proles-

--7-

sora da escola do sexo feminino de S. Miguel do VeriSsimo,
municiplo de Uberab, um atino para tratamento cio saude; ao
dr. Francisco Mondes Pimentel, lente de gcogiaphia do Exter-
nato do GymnaSio Mineiro, um anno. em prorogaçdo, para
tratar de negocios; a Francisco 1atheus Vidigal, '2.° t4heltiãO
do termo de Piranga, dois annos, em prorogaçãO, para trata-
menlo de saude; a José Baplita de Oliveira, escrivão de paz
de Santa Barbara, tres aano, para tratar cio negocioS ; a Cc-
nesco Lages Muita, funcCionario publico da Secretaria da Agri-
cultura e Obr ' s Publicas, deste Estado, dois annuS em pio -
rogação, sem vencimentOs, para concluir seus estudos, na

Europa ; Andrade, professoras
a d. Maria Clolildi s Forneira LopeS e d - Antonia de

Oliveira	 dos gr,	 escolares de PaSSOS
e Rio Preto, a cada lima, dui annoS sem vencimentos; e ao
amanuense Judá Ribeiro da Luz, da Escola de PharmaCia de
Ouro Preto, oito mezes de licença, em prorogação, para tr-
lamento de saude.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrai io.
aMando, portanto, todas as anetonidades a quem o co-

nhecimento e execução desta lei p rtencerem, que a cum-
praifl e a façam cumprir tão inteiramente como nelia se con-
tém.

Os Secretaries de Estado CO Interior O da Agricultura, In-
dustria, Terras, Viação e Obras Publicas a f, çarn imprimir,
publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, 12 de setembro de 1913-

Jm.iO BUENO BRANDãO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Setiada e publicada nesta .Secretria do Interior, em Belio
Horizonte, 12 de setembro de 1913. - O director, João Car

valhaes de Paiva.

LEI N - 601, DE 12 DE SETEMBRO DE 1913

Eleva a 75000 o 
emolumeflio maximo de que trata a iettra c do

art. 139, da lei n. 105, de 1894 e abona aos ava1adOre8 as des-

pesas de couduCÇO nos invenlarmus judiciae».

O povo do Estado ile Minas GerarS, por seus representan-
tes, decretou e eu, em seu nome, sancciOno a seguinte lei

Art. 1 ° Para os effeitoS do art. 6, da lei n. 379, de 22

de agosto de 190k, fica elevado a 7r)$000 
° emolumento maxi-

m o de que trata a letira c do art. 139 dz lei n. 105, de 24 de

julho de 1894.
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Art. 2. 0 Aos avaliadores serão lambem abonadas, desde
já, as despesas de conducção nos inventarios judiciaes, ain-
da quando haja menores ou interdictos, revogado o paragra-
pho unico do art. i. • da lei n. 346, de 1902.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencerem que a cumpram e
façam cumprir tão inteiramente como neila se contém.

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

Dada no Paiacio. da Presidência do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, aos 12 de setembro de 1913.

icuo BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreiri da Costa Ribeiro.

Seliada e publicada nesta Secretaria, aos 12 de setembro
de 1913.

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes, em Deito
horizonte, aos 12 de setembro de 1913.	O director, João
Carvaihaes de Paiva.

LEI N. 602, DE 12 DE SETEMBRO DE 1913

Dispõe sobre o provimento effeciivo de professores primarios
interinos e contém outras disposições

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

Art. 1. 0 Os professores primarios interinos, nomeados
após a publicação desta lei, poderão, a juizo do governo, ser
providos efíectivamente naa cadeiras que regerem quando:

1—Contarem tres annos, pelo menos, de exercicio interi-
no do magistenio primario e

II—Tiverem dado provas regulamentares de capacidade
urofissional e assiduidade, com pioveito para o ensino, prova-
dos esses requisitos pelas notas officiaes existentes na Se-
cretaria do Intei ior.

Paragrapho unico. Aos professores interinos, actualmen-
te em exercicio, poderá, a juizo do governo, ser facultada a
nomeação effectiva, desde que satisfaçam ,os requiitçs do
n. 11 deste artigo.
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Art 2.° Nas disposições do art. 89, lettra a, do dec. n.
3.191, de 9 de junho de 19t1, não se cotnprehendem as noi-
matistas diplomadas pelos institutos otficiaes do Etado ou
pelos estabelecimentos a estes equiparados.

Art. 30 Fica o governoiuctorizado a organizar, a titulo
de experiencia, o serviço de inspecção medica junto ás es-
colas publicas e grupos escolares.

Paragrapho unico. Para os fins deste artigo expedirá o
governo as instrucções necessarias á execuçao do retendo
serviço, no qual poderá despender até 25:0000O0 annual-
mente.

Ari. 4•0 Fica egualmente o governo auclonizado a crear,
naCapital do Estado, uni instituto profissional feminino, dan-
do-lhe a organização mais pratica e consenfanea com o aper-
feiçoamento da educação profissional do sexo a que é desti-
nado.

Art. 5.° Fica suspensa, por cinco annos, a faculdade Con-
feri i a ao Poder Executivo de conceder equiparação á Escola
Normal, reconhecendo-lhes os diplomas, aos coliegioS e in-
stitutos particulares que, até a data da execução desta lei, não
tenham requerido o goso dessa regalia.

Ait. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução (lesta pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir tão inteiramente como nelia se contem.

O Secretario de Estddo dos Negocios do interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 12 de setembro de 1913.

Jurio BuNo BRANDÃO

Delfim Moreira da Costa Ribeiro

Seliada e publicada nesta Secretaria do interior, em Beh0
1-lori7onte, 12 de setembro de 1913. - O director, JeiTo Cor -
vai/ia es de Paiva.

LEI N. 603, DE 12 DE SETEMBRO DE 1913

Concede licença a diversos funecionarioS publicos

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

Art. 1. 0 Fica o governo auctorizado a conceder as se-
giuntes licenças;
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a) a Manoel Rayinundo Dias Simim, escrivão de paz do
districto de Dôres de José Pedro, comarca de Manhuassú, deis
annos de licença pira tratar de negocios

b) a Ananias Jo&é Ribeiro, escrivão do 2. 0 officio do ter-
mo de Atvinopolis, Ires nnos de licença, para o mesmo fim

c) a José Pereira da Cunha Sobrinho, escrivão de paz de
S. José da Lagôi, dois anuos cio licença, para egual fim

d) á professora da Escola Infantil da Capital, é Alice Ta~
vares, e ao inspector regional do ensino, Ramundo Tavires,
dois annos de licença, a cada um, para tratamento de s,ude
e a d. Maria Rita Pessôa de Mello (,oelho, professora do 21

grupo escolar de Juiz de Fóra, um anuo para tratar de nego-
cios, sendo essas licencas em prorogação

e) a professora publica de Biribiry, monicipo de Diaman-
tina, d. Maria Josephina Nelto Guerra, um anno de licença,
em prorogação, para tratamento de saúde.

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

cimento e execução da referida lei pertencer que a cumpram
e façam cumprir tão inteiramente como nelia se contém.

O Secretario de Estado dos iNegocios do interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, acs 12 de setembro de 1943.

JULTO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Seltada e publicada nesta Directoria da Secretaria do In-
tei'ior, aos 12 dias de setembro de 4913.— O director, João
Carvalhaes de Paiva.

LEI N.° 604, DE 46 DE SETEMBRO DE 1913

Concede reforma, com todos os vcnciinent.cs e no posto de nnspes-
sada, ao soldado Belchior de Soma e silva

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

Art 1.0 E' auctorizado o poder executivo a conceder re-
forma, com todos os vencimentos e no posto de anspessacla,
ao soldado Belchior de Sonsa e Silva, por ter-se inutilizado
no servico publico, por um acto considerado de abnegação, em
26 de novembro de 1914.
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Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
façam cumprir tão inteiramente como nelta se contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belto horizonte, aos 16 de setembro de 4913.

JULiO BUENO BRANDÃO.

Delfim Jloreira da Costa Ribeiro.

Setiada e publicada nesta Secretaria do interior, do Esta-
do de Minas, em fleilo Horizonte, 16 de setembro de 1913- -
O director, João Carvalhaes de Paira.

LEI N. 605, DE 16 DE SETEMBRO DE 4913

Concede licença a varios funccionarios do Estado

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

Art. 4. 0 Fica o Presidente do Estado auctorizado a con-
ceder iS seguintes licenças

a) ao di'. Joaquim Barbosa de Castro, juiz municipal do
termo do Rio Branco, seis meies de licença, em prorogaçâo,
para tratamento de saude

bt ao escrivão do 1. offieio do termo de Montes Claros,
Arthur Gustavo Rodrigues Valie, um anuo de licença, para
tratar de negocios;

C) ao escrivão de orphãos do termo de Piumhy, Francis-
co Alves do Couto, e a Christino Domingos da Silva, escri-
vão de paz de Sant'Anna do Deserto, municipio de Juiz de Fó-
ra, dois annos de licença, a cada um, para tratar de ne-
gocios

d ao escrivão ele paz do districto cia cidade do Manhuas-
sú, José de Assis, Ires annos de licença, para tratar de ne-
gocios.

e) ao 1: escrivão do judicial e notas do termo do Carmo
do Parnahyba, Camilio Augusto de Andrade, e ao escrivão
de paz do districto da cidade de Leopoldina, Gustavo Augusto
Pereira Pinto, quatro annos de licença, a cada um, para tra-
tar de negocios.
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á professora da 2 0 cadeira do grupo escolar da Caro-
panha, d. Maria Antonia Alves de Vilhena, um anflO de licen-
Ç', pala tratar de negocios.

à professora da 4." cadeira do sexo masculino da cida-
de de tjhá, d.- Guida Soares de. Moura, dois aunos de licença,
cm prorogaço,para tratar de nezocios

li) ao dr. Francisco de Barros Lima Monte Raso, juiz de
direito da comarca de Carmo do Rio Claro, um anuo de licen-
ça para tratamento de saude.

i) ao 4.. [abelhão e official do registro geral cia comarca
do Rio Novo, José Joaquim do Carmo Gama, ires anuos de
licença, para tratar de negocios, em prorogação.

Art. 2. 11 - Revogam se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridadeS a quem o co-

nhecimento e execução desta lei pertencerem, que a CUII1-

pram e façam cumprir tão inteiramente corno neila Se coo-
1dm.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bei j o Horizonte, 16 de setembro de 1913-

JULIO BUENO BRANDÂO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Sehiada e publicada nesta Secretaria, aos 16 de setembro
de 113.— O oircctor, João Carvolhacs de i'acva.

,LEI N. 606, DE 16 on SETEMBRO ni 1913

Approva as contas do exercicio de 1912 e cr ntõm disposiçúes sobre
as dividas activa e passiva do Estado

O po\o do Estado de Minas Gemes, por seus rep: esentan-
tes, decretou, e eu, em seu nome, sanccionO 'i 	lei

Art. 4•0 São rrpprúvadns as despesas do exercido de 1912,
constantes das contas verificadas nu Secretaria das Finanças,
de!inilivarnente fixadas com 53.032:7576 116, comprehendendo

a) os dispendios em raaão das lahetlas da lei n. 570, de
19 de setembro de 1911, e dos creditos supplementares, ex-
ivaordinarios e espcciaes abertos, na imporlancia d"........
29.340:421138;

b) a restituição dos depositos da divida fluctuante, na im-
portancia de 3.757 :222S17 7 , a saber:

De cofre de orphaOs..............321:68676
De bens de ausentes.	

16:592$216
De emprestirnoS economicoS ...... 2.31i:939S5t2
De fianças ............... . .......	

2S:I25226
De cauções ......................823:87859

Somma ........................3.757:222177

e) as provisões feitas ao exercicio de 4911 de credito e de
numerario para solver os compromiSsos da sua despesa que
ticou a pagar no valor de 3.376:267116

d) os dispendios realizados com pagamentos da Caixa Be-
neficente da Força Publica, na imporlalicia de 100:5068666

e) os dispenclioS realizados com a acquisiçãO de apoliceS
faderaes, no valor de 7.500:000000.

o liquido elas irnportanCias entregues ás municipalida-
de, proveniente do emprestirno tomado pelas mesmas, con-
forme a lei n. 516, de 27 de setembro de 1910, no valor de
2.581:449804

g) os adeantarnentos feitos á agencia das cooperativas no
Rio de Janeiro, durante O exercido, na importancia de

4.838:000000;
h) os dispondioS realizados em vista de auctoriz.ações, a

saber
1. Os adeantainentoS ás Prefeituras, feitos de conformi-

dade com a lei o. 510, de 22 de setembro de 1909, art. 14,
no valor de 2.079:2725696

11. A quota com que o Estado concorre, em vista da lei
n. 533, de 24 de setembro de 1910, art. 20, lettra f, para o

resg lo da divida ria Gamara Municipal de Ouro Preto, na im-
porlancia de 30:057S011

III. Os dispendios com garantias de juros ás Estradas de
Ferro de Juiz de Fóra e Piau e Rêde Sul Mineira e ao Banco
UypotheCariO e Agricota dc Minas Geres, conforme a lei n.
570,de 19 de seteinl)rO de 1911, art. 16, n, 111,1)a importanCia de
2.217:590308

IV Os dispendioS feitos com a rescisão definitiva do con-
tracto para a extracção ria Loterli. Protectora da Pobreza,
conforme a lei n. 596, de 19 de setembro de 1910, na impor-
tancia de 15o:u008000

V. Os dispendios feitos com a instahiação do Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia, de accordo com a lei n. 533,,
de 24 de setembro de 1910, na irnportaflcia de 40:000$000.

VI. Os dispendios feitos com as Casas de Caridade de
Santa Rita do Sapocthy e VilIa cio Paraopeb, conforme o art.
21, da lei ia. 570, de 49 de setembro de 1911, na impoitancia
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de 4:000$000— e os feitos com a compra de mobiliario para a
Camara dos Deputados, conforme o rt. 9•0, da lei n. 510, de
22 de setembro de 1909, na importancia de :000000.

Art. 2. 0 São approvados os creditos
a) supplementares - abertos e justificados nos decs. ns.

3.728, de 14 de outubro de 1912. 3.790, de 9 de janeiro de
1913 1 3.854, de 1.° de abril de 1913, 3.880 e 3.882, de 12 do
mesmo mez e anno, e 3.923, de 5 de junho de 1913, e tambem
os supplementnreS dos does. ns. 3.322 e 3.330, e de 23 e 26
de setembro de i9ii,transferidos corno sobras de creditos para
o exercido de 1912, de accordo com o paragrapho unico, art.
20, lettra e, da lei n. 579, de 22 de agosto de 1912, no valor
de 1.379:238045

b) especial - aberto pelo dec. n. 3.828, de 22 de feverei-
ro de 1913, e bem assim os espcciaes transferidos para o exer-
cicio de 1912, de accordo com o paragrapho unico, art. 20,
letlra e., da lei n. 579, de 22 de agosto de 4912, e abertos pelos
decs. ns. 2.719, de 4 de janeiro de 1910, 3.195, de 47 de ju-
nho de 1914, e 2.602, de 8 de junho de 4911, no valor de
359:862214;

Paragrapbo unico. Ficam transferidas para o exercido
de 1913 as sobras dos creditos especiaes abertos pelos dees.
ns. 2.719, de 4 de janeiro de 4910, 3.307, 3.474 e 3.828, de 6
de setembro de 1911, 29 de fevereiro de 1912 e 21 de feve-
reiro de 4913 e pelo dec. n. 3.602, de junho de 4912, para te-
rem applicação. no actual exercido, aos determinados serviços
a que foram destinados.

Art. 3. São reconhecidos e confirmados os recursos e
receitas que teve o exercicio de 4912, fixados em 71.116:546$534
e que comprehenderfl:

a) a renda ordinaria arrecadada de accordo com os para-
graphos da lei n. 570, de 19 de setembro de 4911, na impor-
tancia de 25.056:3038853. e a extreordinaria arrecadada de ac-
cordo com os paragraphos da mesma lei, na importancia de
41 .705:694$838

b) os depositos em dinheiro recolhidos

	

No cofre de orphãos ..............	ii56:439780

	

De bens de ausentes ..............	10:522780
Na Caixa Economica .............. 4.225:420557

	

Para fianças ................ . .....	211 :094S273

	

Como cauções ....................	1.007:052524

	

Somma ..... .................	6.010:529S9l4

c) as provisões de credito e de numerario recebidas do
exercicio de 4913, para occorrer á liquidação da despesa do
exercicio de 4912, no valor de 3.020:501841

d) a arrecadação da Caixa Beneficente da Força Publica,
na importaricia de 147:928465
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d) 
a arrecadação da Caixa Beneficente dos Funccionarios

publicoS, na importancia de 41557973
f 

os saldos transportado s no exerdidio de 49(4, no valor

de 25. 164:029650.
Ari. 4.° Os saldos demonstrado s no balanço, em poder

de bancos e a debito d exactores e diversos i.espoflsave1S
são transportados para o exercicio de 1913, para o etfeltO de
serem aqueiles movimentado s nas respectivas contas corren-
tes e estes, quando liquidados e recebidos, escriptUrados sob
a epigraphe -- n4emniZaçõe5 - da Renda Eventual.

Art. 5.°	
s rendas deste exerCicio provenientes de im-

postos de lançamento oue não tenham sido arrecadado s , fa-

a activa cio Estado e como tal serão escri-
rão parte da dlvipturadas no exercido em que se realizar a cobrança.

Art. 6.° Oa serviços não pagos neste ezercidio constitui-
rão divida passiva do EstadO, e ',,es despes

as serão escriPtu-
radas no exercido em que se eflectuar o pagamento sob o
titulo— Exercidos Findos— salvo o caso de preScripção.

Ari. 7.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente lei pertencerem que a cpm-
pram e façam cumprir tão inteiramente como acha se 

cOfl

tém. o Secretario de Estado dos NegocioS das Finanças a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
aos 16 de setembro de 4913.raes, em Bello Horizonte,

JULIO BUENO BRAND.O.

Arthur da Silva Bernardes.

Seilada e publicada nesta inspectoria do ThezourO do Es-
tado de Minas, aos 46 de setembro de 1913. - o inspector do
ThesourO, Francisco de Castro !lodrigueS Campos.

LEi N. 607, DE 46 DE SETEMBRO DE 1913

Abre creditos supplernefltares a diversas rubricas dos orçamentos
de 1912 e 1913

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

Art. 4.° Ficam, desde já, abertos OS seguintes creditoS

upplementares : de 4:350S000 á verba n. XX, 4.°, do art. 11
s
da lei D . 

596, de 19 de setembro de 1912, destinada ao cus-
teio da Escola Normal M	

2odelo desta Capital; de {3O:149S

á verba n. XXVI!, § 1. 0 , capitulo 11, da lei n. 70, de 19 de

E
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setembro de 1941, para occorrcr ao pagamento de custas iii-
diciarias em processos crimes ; de 268:5u0000, á rubrica XIX,
lettra C, do § .° do art. li, da lei n. 596, de 19 de setem-
bro de 4912, destinada á construcção de predios escolares,
e de 700 : 000000, á rubrica n. IV do § S. do art..11 da lei n.
506, de 19 de setembro de 1912, destinada a obras publicas,
visto terem sido insulficientes as verbas votadas.

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

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
façam cumprir tão inteiramente como nelia se contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Cc-
raes, em BeiJo Horizonte, aos 16 de setembro de 1913.

Juiao BuErso BIIANDÂO.

A.rthur cia Silva Bernardes.

Seltada e publicada na Secretaria das Fíaanças do Esta-
do de Minas Gcraes, aos 16 de setembro de 1913. - O inspe-
tor do Ttiesouro, Francisco de Castro Rodrigues Campos.

LEI N 608, DE 16 m sETmiImo nu 1913

Interpreta o art. 1. , da lei n. 471, de 14 de setembro de 1007

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

Art. 1. 0 Nas expressoes— «emprego geral ou provinciai
- cio art. 4•0 da lei n. 471, de 14 rIu setembro de 4907, com-
prehende-se o cargo de supplente de juiz municipal.

Paragrapho unico. ['ara os devidos eflèitos, o tempo do
respectivo e eíléctivoexercício desse cai go será i'cspeitado,
provado e líquido á vista de certidões do titulo de nomeação,
posse, juramento e de ter o nomealo, duraute o qual.riennio,
dado audiencias e cooperado em serviços de suas attribuições
judiciaes.

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

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
laçam cumprir tão inteira mente como netla se contém.

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

Dada no Palacio da PresiclenCia do Estado de Minas
raes, em Belio horizonte, aos iõ de setembro de 1013.

JULIO BUENO BJIANDAO.

De/fim Moreira da Costa Ribeiro.

Seilada e publicada nesta Secretaria do interior, do Estado
de Minas, em licIto 1-loria.oute, aos 16 de setembro de 1013. -
O director, João Carvalhae-S de Paiva.

LEI N. 609, de 16 DE SETEaIUR0DE 1013

Fixa a Força Publica do Estado de. Minas GeraeS para o exerciciO
de 1914

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

Art. 1.0 A Força Puldica do Etarlo de Minas G praeS, no
exercicio de 1914, constará de tres md praças, inclusivé cento
e dezesete officiaes, e serão distribuirIaS de conlormidade com
alei da respectiva organização.	 der com a

Ant. 2. 0 Fira o govern o crictorizado a despen
manutenção da Força Publica. de accordo com a tabeila an-
nexa, a quantia .de 3 .521:490$000.

Art 30 A Força Publica. srnpr e que o governo julgar
necessario, poderá ser elevada a quatro mil praças de pret e
respectiva olficialidade e organizada como lhe parecei mais
conveniente.Art. 4.° O governo poderá abrir credito extrordinario
para occorrer ás despesas DO caso do artigo anterior.

Art. 5° E' o governo do Estado auctorizado a contra-
ctar instructOreS militares para a Força Publica.

Art. 6. 0 Continúa em seu inteiro vigor o urt. 5. da lei
n. 57, de 34 de agosto de lal 1.

Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e ececucãO desta lei pertr000ieiTl que a cumpram
e laçam Cumprir tão inleii'ametite como nella se contém.

i Secretario de Estado dos Nr gocios do interior a faça im-

primir, publicar e correr.
Dsda no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Cc-

racs, em licito Horizonte, aos 16 de seicmh o de 4913.
JULI0 BUEO FtDANÍ)'O.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Seliada e p 0 blicada ni sta Sccr tarin do Interior do Estado
de Minas, em BeIjo HonizcntP, 16 de si tenrhro de 1013--0 di-
rector, João Carrol/iaCS de loira.

L. M —2

faça

Ge-
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Tabeila para a fixação da Força ]Publica para o exercido de 1914
:1)
o
	

Vencimentos
o

Classificações	 Total
z
	 Por dia 1 Por anno

a) Pessoal da Força Publica:
1 Coronel commandante .......... ............ ....... .......... ..4 Tenentes-coroneis .............. .... ......... .... ...........6 Majores, sendo um assistente e um commandante do corpo de

cavailaria.....................................................
Major-medico chefe do serviço de saude e	 ospitadirector do hl
militar........................................................5	 .. ..Capitães- niedicos...............................................

1 Capitão auditor.........................................................
1 Capitão fiscal do corpo de cavailaria............................

25 Capitães, sendo 1 secretario, 1 quartel-mestre geral e 1 comman-
dante de bombeiros............................................

25 Tenentes, incsivõ 1 cirurgião dentista e 1 pbarmaceutico.....
47 Alferes, inclusivè 1 veterinario e 1 picador......................
5 Sargentos ajudantes............................................
5 Sargentos quarteis-mestres ........................................18 Primeiros sargentos amanuenses .................................

18 Segundos sargentos amanuenses.............	....................4 Corneteipos-móres.......................	...............
1 Clarim-mór .......... ............................... ..............
6 Cabos corneteiros e clarins....................................
4 Cabos tambores..................................................
1 Director de musica.............................................
2 Mestres de musica...............................................

2 Contra-mestres de	 .....................................
20 Musicos de i.	classe ..............................
20 Musicos de 2.	

classe.........................................
20 Musicos de 3. classe.......................................
19 Primeiros sargentos.....................................
76 segundos sargentos.........................................
19 Forriels ........ ............... ............................220 Cabos de esquadra..........................................
222 AnspeSsadas.............................. ...............
44 Cornetei	e clai1n5 ..................................
16 Tambores .................................................

2.259 Soldados ........... .000. rpaças de pret	n.........a $900.... . a. média.............
b) Etapa para	

.......
C) Gratificações arceilgaiaclo s , a $200..
d) Fardamento para 3.000 praças.......................
e)

Forragem, ferragem e medicamentos para os animaes e
forragem para os dos ofiiciaeS montados.............

-	f) Ajuda de custo a offlciaes ...........ila.....e..dosdos
...

g) Remonta dos aniniaes do corpo de cava .la 
officiaes montados ..........................

h) Compra de armamento, concerto de armafliento, muni-
ção e equipameflt0 ...... .......... t ........1) Aquartelamento: enterramento, epediefl e, luz e l:000$000
pala 0nservação da ,Linha de Tiro" ................

j)	Bombeiros..........................

Som m a..... ..................................

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Belio Horizonte, 16 de setembro de 1913-
JELIO BUENO BBANDAO.
Delfim 3joreira da Costa Ribeiro.
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Primeiros sargentos
Segundos sargentos	 ao
Forrieis

Cabos de esquadra

Anspessadas

Soldados a
Corneteiros
Tambores
Major commandante
Capitão fiscal	 O
Tenente ajudante	 'o
Alferes quartel-mestre	 O	o-

O

aAlferes secretario
Alferes picador	 aAlferes veterinario	 a
Capitães
Tenentes
Alferes

o-Sargento ajudante	 a
Sargento quartel-mestre	 a
Primeiros sargentos amanuenses	'oo
Segundos sargentos amanuenses	ao-
Clarimmór	 O,a

a
co

PO

—	- -	—	Capitão auditor
Alferes ajudante de ordens
Major medico chefe do serviço

e director do hospital militar
- 1	 Capitães medicos

—	1	—	Tenente cirurgião a
—	- 1	- Tenente pharmaceutico

Teii entes coroneis com mandantes
Majores fiscaes	 a	a
Capitães ajudantes

-	1	 Tenentes secretaries
Alferes quarteis-mestres	°

 Capitães	 a

1	 Tenentes
w_ Alferes

Sargentos ajudantes aSargentos quarteis-mestres
Primeiros sargentos amanuenses
Segundos sargentos amanuenses
()orneteiros-máres
Mestres de musica
Contra-mestres de musica o
Cabos corneteiros
Cabos tambores
Musicos

•ra	o

a
o	 a Especificações

—	1	—	Coronel commandante
—	 —	Major assistente
—	- 1	—	Capitão secretario
—	-	—	Capitão quartel-mestre geral

o

oo
a

a
rna
a

o
a

c.
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o
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-	 Cabo ferrador
—	 Cabo corrieiro

Primeiros sargentos
Segundos sargentos
Forrieis
Cabos de esquadra

z
	 Arispessadas	 e'

Anspessadas ferradores	 e'

1	 Anspessadas corrieiros
Soldados ferradores

	

	 e'
e'
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(',i.nitCo commandante

—	1	 1	1	—
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 Alferes
Primeiro sargento
Segundos sargentos	 -.e'

Forrie
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—	—	 Cabo corneteiro
_____________ •1

Anspessadas
So ldados -	o
Corneteiros

Offlciaes

Praças
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oe'
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LEI N. 610, DE 18 DE SETEMBRO DE 1913

Perdôa o ex-collector de Lavras, José Antonio Dias Ministerio e
bem assim o alferes Pio Philadelpho de 1iranda e o ex-tenente
da Força Publica, Mut.heus Ribeiro da Silva.

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

Art. 1.° Fica o ex-collector de Lavras, José Antonio Dias
Ministerio, perdoado do resto da pena de privação da liber-
dade que lhe foi imposta por sentença do juiz de direito da-
quella comarca, de 18 de setembro de 1914.

Ai-t- 2. 1 Fica egualinente perdoado do resto da pena de
privação de liberdade que lhe foi imposta por sentença do
juiz de direito de Beilo Horizonte, de 28 de setembro de 1942,
o alferes Pio Philadelpho de Miranda.

Art. 3•0 Fica lambem perdoado o ex-tenente da Força
Publica do Estado, Matheus Ribebo da Silva do resto da pena
de privação de liberdade, que lhe foi impos t a por sentença do
juiz de direito desta Capital.

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

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
façam cumprir tão inteiramente corno neila se contém.

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

Dada no Palacio da Prcsidcnca do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, aos 18 dias de setembro de 1913.

JUL1) IIUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.

Sel!ada e publicada nesta Seci etaria, aos 18 dias de se-
tembro de 4913.— 0 director, João Carval/iaes de Paira.
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LEI N. (iii, DE 48 na SETEMBRO DE 1913

Dispõe sobre os vencimentos dos funccionarios publicos
do Estado

O povo do Estado cio Minas Gemes, por seus representan-
tes, decretou, e eu, em seu nome, saneciono a seguinte lei

Art. 4 • 1 Aos desembargadores da Relação e ao procurador
geral do Estado, abonar-se-á mensalmente a quantia de 300000
para despesa de representação.

Paragrapho unico. Essa verba que não constitue ordenado
ou gratificação não poderá ser addicionada aos vencimentos des-
ses funccionarios nem computada para os effeitos de licença re-
munerada, gratificação addicional e aposentadoria.

Art. 2. 0 Aos juizes de direito em exercicio nas comarcas
de L I e õ. , entrancias abonar-se-á mensalmente a quantia de
50000 para despesa de expediente de seus cargos, não poden-
do ser lambem addicionada aos vencimentos nem computada
para os effeitos de licença remunerada, gratificação addicional
e aposentadoria.

Pararapho unico. Esse auxilio á limitado aos juizes de di-
reito que percebem vencimentos pela t.bella annexa á lei n.
370, de 49 de setembro de 4903, e não aproveita aos que, em
virtude de decisão judiciaria e por motivo de desclassificação
das comarcas em que tenham exercicio, são pagos actualmente
pela tabelia da lei n. 48, de 28 de novembro de 1894.

A-rt. 3. 1 Os vencimentos de todos os funecionarios do Es-
tado continuam a ser os fixados nas leis e tabeilas em vigor,
salvo as alterações constantes das tabeilas annexas.

Art. 4. 0 As disposições contidas nos arts. 4. 0 e 2. 0 sobre
auxilies para despesas de represenlação e de expediente e as
tabellas annexas entrarão em vigor no aia 40 de julho de 4914.

Art. 5. 0 Os funecionarios das Secretarias de Estado e re-
partições annexas ou subordinadas, que são sujeitos a ponto,
ficam obrigados ao trabalho no exercicio de seus cargos, em
qualquer serviço cxlraordinario, seja de organização de dados
estatisticos para mensagens e relatorios, seja de outra natureza,
e fóra das horas de expediente ordinario, sempre que assim o
exija o serviço publico, sem que por esse trabalho possam rece-
ber remuneração ou gratificação.

TAB1UJAS

Secretaria do interior

Secretario......................................
Director.....................................
Official de Gabinete da Preside.cia.... ......
Official de Gabinete do Secreta io................
Chefe de Secção.................................
primeiro Official ................................
Segundo Official..................................
Amanuense......................................
Almoxarife.......................................
Porteiro.....................................
Continuo.........................................
Servente..........................................

4rehi vo Publico

Director (incluida a gratificação da Revista).....
Chefe de secção..................................
Primeiro official..................................
Segundo official ................................ ..Amanuense.......................................
Guarda-portei ro ........................... ......

Secretaria da PoliciO

Chefe de policia..................................
Delegado auxiliar................................
Delegado de policia..............................
Chefe de secção...............................
Director do Gabinete de identificação

.
 ...........

Primeiro official .................... .............
Segundo	o
Encarregado de estatistica .................... .....

» o identificação....................
Amanuense.......................................
Auxiliar de estatistica ... . ...... .. ........ ..

» identificação..........................
Porteiro...........................................
Continuo........................................
Servente..........................................

Força Publica

Commandante gera l .... ................ .......	
10:400$000
7:21)0500(1

Tenente-Coronel	................................. 5:100500(1Major............................................. 
Capitão-cirurgião ... ..... .................

.......5:0005000
5:000$00()Capitão auditor............................... 

Capitão ......................................1:4005000
Tenente (inclusivô dentista e pharmaceutico)	 3800$000

Alferes— .... ..... ................................	
3:0008000

18 :000$000
10:4005000
10:4008000
7: 2005000
6 :ãOO$000
4:600$000
3: 8005000
2:800$000
2:1005000
1:8005000
1:1108000
1:100$000

10:100501)0
6:500$000
4:6W5,000
3:800$000
2:8008000
1:800$000

14:400,5000
6:01)05(00
2:8005000
6:500$000
6:50(15000
4:6005001)
3:800$001
3:600$000
3:0005000
2:800500(1
2:400$000
2:1008000
1: 8005000
1:440500(1
1:100$000

1
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Tribunal da Rclaçíío

Secretario
Escrivão ............ ..................... .....
Amanuense....................................
Porteiro..........................................
Continuo.......................................
Servente. .....................................

Magistratura

Juiz municipal de 3. 1 entrancia............. ... .
Idem, idem de 2. entrancia......................
idem, idem de 1. , entrancia e termos annexos

Escola de Phar,na eia

Amanuense ......................................
Porteiro........................................
Continuo .................... ... ..
Servente.........................................

Externato do G,n,iasio Mineiro

Amanuense ........................................
Inspector......................................
1' octeiio ......................................
Continuo........................................
Servente........................................

Escola Normal da Capital
Porteiro...........................................
Continuo..... ................... ............. ..
Servente.........................................

Iitstriicço primaria
Director do grupo escolar da Capital .............
Director da Escola Infantil......................
Director de grupo escolar de cidade ou villa.....
Director de grupo escolar de dist ricto .............
Professor do Grupo Escolar da Capiial..........

da escola Infanlil.. ..................... .
Professor da escola primaria annexa :i Escola

Normal..................................
Professor de Escola singular da Capital .........

» de escola singular do cidade ou villa.
Professor de grupo escolar de cidade ou villa..
Professor de grupo escolar cio disliicto ........

»	de escola singular de disiricto.. .. ..
Professor de ccola cio colonia ou povoado rural

Diree(oria da Jtyicne

Director Geral ....................................
Medi co -ana ii ia r....................................

ereLario ............. ...........................

6:600S000
3:000$000
2: 80OOOO
1: SOUS000
1:410$000
l:1O000O

5:100$OUÕ
4:uOOuO0
3:800$000

1:720$000
1 :S0O$O0O
1:440$000
1:100$000

2:400$000
2:200$00()
1:800,5000
1:440,50001 100s00

1 :80(»J00
1:440$000
1:100$000

3:960$000
3:96OOO)
3:300000
2:200$000
2: eUOOO
2:200$000

2:200$000
1 :tEOÜOCi
1 :O6Oj0í0
1:960$000
1 :540S000
1:540$000
1. 320,5000

• 10:460060
8:OCO,O0O

• 6:6CO$000

Amanuense. ....................................
Desinfectador— ...............................
Continuo..........................................
Servente.........................................

Secretaria das Finanças
Secretario........................................
Inspector do Thesouro ...........................
Sub-Procurador Geral do Estado................
Auxiliar juridico.................. . ..............
Auxiliar do Chefe de Contabilidade	........
Oflicial de gabinete do Secretario...............
Thesoureiro (inclusivê quebras ...............
Fiel do Thesoureiio (inclusivè quebras)..........
Guarda-livros ............ .........	.... ... .....
Chefe de secção...........................
Primeiro escripturario ........................
Segundo	»
Terceiro
Solicitador dos feitos da Fazenda .............
Porteiro ........................................
Continuo ....................................
Servente..........................................

Directoria da Fiscalizaçuio

Director ........................................
Sub-director ....................... ......
Servente	................. .......

Impreilsa Official

Director..........................................
Caixa-Secretario.... ..............................
Mestre de officinas .............................
Auxiliar de redacção—titulado ............... ...
Contra-mestre .................................
Machinista... .......... ... ............ ..---
Impressor.......................................
OfBcial da sala de cornposiçl.o.. .............. .
Revisor...........................................
Paginador.................. ... ........... ......
Expeditor ........................................
Conferente .......................................
Porteiro

Secretaria da Agrienl(UriL

Secretario ..........................................
Oflicial de Gabinete do Secretario ...............
Porteiro...........................................

Directoria de Agricultura

Director..........................................
Chefe teclinico...... ............... ............ ...
Che fe de secção.................................

2:800$000
1:440$000
1:4405000
1:100$000

1S:uO0jO0O
10:400$000
I3:200i0(Xl
1O.400$000

6:G0OOOO
7:200$000
9:600j0O0
5:500$000
6:600$000
6:500S000
4:600$000
3:800$000
2:8005000
3:000$000
1:800$000
1:440$0t1
1:10000O

lO:400000
9 :000000
1:100S000

10:40000O
4:600000
4:8005000
4:800%000
3:000$000
3:000000
3:000$000
3:GOOS000
3:000$000
2:S00000
2:40000O
1:800$000
1:800$000

18:000O0O
7:20000O
1.800$000

10:400000
9:000$000
6:500000
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4:600$000
3:800$000
2:8000000
1:440$000
1:100$000

10:400$000
9:000$000
6:5005000
4:6005000
3:800$000
2:800$000

10:400$000
6:5005000
3:800$000
2:8008000
1:100$000

4:000$1)00
3:800$000

• 2:800$000
1:800$000

Director..........................................
Chefe technico...................................
Chefe de secção..................................
Primeiro offlcial ......... .........................
Segundo	»
Amanuense ......................................

Directoria de Epansío Ecojiouilca
Director............................................
Chefe de secção............................
Segundo official..................................
Amanuense.......................................
Servente.........................................

.11111 ta Conunerci ai
Secretario........................................
Official ...................................... ......
Amanuense.......................................
Porteiro...........................................

Ari; 6. 0 Revogam se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
façam cumprir 130 inteiramente como nella se contém.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior, das Fi-
nanças e da Agricultúra, Industria, Terras, Viação e Obras Pu-
blicas a façam imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes,
em BelIo Horizonte, aos 18 de setembro de 1913.

- -	
Juuo BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Gosta Ribeiro.
Arthur da Silva Bernardes.

José Gonçalves de Sousa.

Seliada e publicada na Secretaria do Interior do Estado de
Minas Geraes, em Belio Horizonte, aos 48 de setembro de 4913.
—O director, João Üarvvalhaes de Paira.

Auctoriza a dar organização ás Caixas Beneficentes da Força Pu-
blica e dos Fueccionarios e torna os favores desta extensivos
aos funcelonarios da Prefeitura.

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

Art. l.° Fica o governo auctorizado a dar organização
á Caixa Beneficente dos Funecionarios e da Força Publica
em seciio anuexa (i Secretaria das Finanças.

Art. 2.0 Ficam extensivas aos funcciotiarios da Prefei-
tur.i da Capital as disposições da lei a. 588, (te O de setembro
de 1012, que instituiu a Caixa Beneficente dos Funccionarios
Publicos, desde que satisfaçam as prestaes, a partir da data
em que entrou em execução a lei n. 1388, de 6 de setembro
de 1912.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as auctoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da presente lei pertencerem, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neila se
contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Cc-
raes, em Bello Horizonte, aos 18 de setembro de 4013.

JULIO BUENO BRANDÃO.

A rih-ur da Silva Bernardes.

Setlada e publicada nesta inspe-toria d Thesouro do Es-
tado de Minas Geraes, aos 18 de setembro de 1913.

O inspector do Thesouro, Francisco de Castro Rodrigues
Campos.

Primeiro oílicial	 .
Segundo	o
Amanuense........................................
Continuo..........................................
Servente ........................................

Directoria de Viaçíio

LEI N. 612, DC 18 DE SETEMBRO DE 1013
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LEI N. 613, DE 18 DE SETEMBRO de 1913

Estabelece o imposto a cobrar-se na oxportaçao cio aguas mine-
racs e outros generos de producção do Estado

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

Art. 4. 0 As aguas mineraes 1e fontes situadas no Estado
ficam sujeitas ao imposto de 1O00 por caixa a exportar-se,
além do selio de garantia.

Art. 2. 0 As disposições que regulam a exploração de
aguas mineraes das fontes do Estado extenderu-si não só és
empresas que têm contracto com o mesmo, como tambem ás
demais exploradas sem sua intervenção, ás quaes são appli-
caveis o seilo de garantia, a taxa (te exportação creacta nes-
ta lei e a quóla que lôr accordida para a fiscalização.

Paragrapho unico. O governo, a bem da saude publica
e da defesa da legitimidade das aguas do Estado, impedirá a
exportação de aguas mineraes de empresas que não se sub-
metiam á disposição deste artigo, ás quaes será imposta, no
caso de infracção, multa até cinco contos de réis.

Art. 3.° Duranl.e o mesmo exercicio, o imposto de expor-
tação de couros crus e de cascas tanosas destinadas a cortu-
me cc couro será de 20 / «ad-valorem».

Art. 4. 0 Será, desde já, de 8 /o «ad-valorem» a taxa do
imposto de exportação da borracha, e de 40 o;0 ad-valorem»
a do imposto de exportação dc lenha e madeira de lei e de
construcção, em lóras, pranchões ou dormentes.

Art. 5. 0 Fica limitada a 400 kilos a isenção do imposto
de exportação sobre amostras de casas commerciaes, de que
trata o ant. 14 da lei numero 570, de 19 de setembro de 4941.

Art. 6. 0 Fica elevada a 50 0 ! a taxa de exportação do
diamante bruto, mantida a actual para a exportação cio bit-
1h a ri te.

Art. 7.° Continúa o governo auctori7.adO, desde já, a laro-
rogar por mais um anno, a contar de 31 de dezembro do cor-
i ente anuo, o prazo de que trata o dec . ii. 2.673, de 5 de no-
vembro de 4909, para que os adquirentes de propriedades
immoveis inter-vivos, por titulos particulares, effcctuem o
pagamento do respectivo imposto de transmissão e os aver-
bem part os fins do imposto territorial, independentemente
da multa de 50$000, de que trata o art. 1 3 da lei ii. 271, de.
1. 0 de setembro de 4890, observando-se as disposições dos
arts. 2, 3, 4 e 5 do citado decreto e lavrando-se novos cdi-
taes, lindo o prazo do ar L. 4. 0 do mesmo decreto.

Art.. 8.° E' o governo auctorizado, desde já, a estabele-
cer multas até 2:000000 para os casos de infracção dos regu-
lamentos tiscaes que expedir.
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Àrt. 9.° Os titulos para a concessão de aposentadorias
estão sujeitos aos mesmos impostos que são devidos pelas
mesmas nomeações e serão arrecadados do mesmo modo.

Art. 10. A taxa de exportação do minerio de ferro é de
'200 réis por tonelada e a de ferro gusa ou de aço é de 400 réis,
ficando revogada a lettra a do art. 10 da lei n. 493, de 11 de
setembro de 1909, que a fixava em cinco réis.

Art. 11. As duas primeiras fabricas que se fundarem
dentro do Estado para a reducção do minerio de ferro, empre-
gando capital realizado no minimo de 2.000:000$000, ficam
isentas por cinco annos do imposto de exportação, quer so-
bre minerio que exportarem, até meio milhão de toneladas,
por anno, quer sobre ferro gusa ou aço.

Art. 12. A taxa de exportação de chifre continúa a ser
de 15 réis por kilograrnma.

Art. 13. Os favores concedidos pela lei n. 468, de 14 de
setembro de 4907, que ficam extensivos ao toucinho prepara-
do e acondicionado em barris e aos oleos em gera), vigorarão
pelo prazo de dois annos.

Art. 44. São isentas do imposto de exportação as telhas
fabricadas de cimento e amiantho e as peças isoladas de ma-
chinas destinadas á lavoura e á industria, quando despacha-
das para serem reparadas.

Art. 15. Os escrivães não poderão entregar ás partes
certidões ou documentos sujeitos ao selio do Estado, sem a de-
vida inutilização, sob pena de multa de 50000.

Art. 46. Os contractos superiores a 4 .000:000000, paga-
rão de novos e velhos direitos a taxa de 8800 por conto de
réis, até áqueila quantia, e dahi em deante, pelo excesso, a de
2$000 por conto ou fracção de conto.

Art. 47. Em processos criminaes, cujas custas devam ser
pagas pelo Estado, os ot'ficiaes e escrivães que tenham de
repetir algum serviço, por ter sido infructifera a primeira di-
ligencia, não vencerão custas pela repetição.

Art. 18. O imposto de lo o/o, a que se refere a tabella
II. 2, do regul. n. 4.378, de 7 de abril de 1900, recahirá tambem
sobre os allivios de quaesquer multas em que a parte tenha
incorrido por culpa propria.

Art. 19. Será de mil réis a taxa dos seilos dos attesta-
dos para qualquer fim, excepto as isenções legaes e aquelias
que forem especificadas em instrucções expedidas pelo go-
verno.

Art. 20. As certidões para as aposentadorias, reformas e
quaesquer gratificações addicionaes, quando extrahidas de
folhas de pagamento da Secretaria rias Finanças, pagarão de
raza, por vinte e cinco linhas, 4000, de busca, por anno ou
fracção de armo, 20O0, ficando revogada a observação 3.a do
§ 4.° da tabelia b, do regulamento annexo ao dec. n. 4.381,
de 4900.

Paragrapho unico. As certidões, quando extrahidas de fé
de olficio para reforma de offlciaes e praças da Brigada Po-
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licial, pagarão de raxa, por vinte e cinco linhas, quatro mil
réis, e de busca, quinhentos réis, por anno ou tracção de
anno.

Art. 21. 
O cumprimedt) de requisições, portarias or-

dens, saques e outros papeis, auctorizandO pagamentos que
transitarem pel;s caixas da Secretaria das Finanças

tições paga	

e pelas

demais repardoras do h ,.-Estado, mado, co	excepção de
vencimentos de funccioriariOs, fica sujeito ao pagamento da
taxa	

serã cobrade expediente de quatrocentos réis, que	 da

em estampilhas.
Ari. 22. 

Continuam isentos do p;gameflt.O de taxas e au-
nuidade os alumnoS que, até a data da publicação da Lei 

Or-
ganica do Ensino, frequentavam gratuilaifleflt° o GymnasiO
Mineiro, em virtude de disposições do Codi g do Ensino re-

vogado.Art. 23. Fica o governo auctOri7;do, desde já, a modifi-
car as taxas cio imposto de exportação da manteiga, podendo
reduzil-as do maximo actual ao minimo de 3 1/2 por cento,
estabelecendo regras par qu' o imposto recára directamente
sobre o peso liquido da manteiga a ser export da, e de lór-
ma que estas regras se xtendaifl ao modo de cohran;a do
imposto ora existente sobre o leite e outros productos de li-
cliciniOs em exportação, o qual, para todos os prodiiutOs p0-

derá ser pago na estação do destino.
Paragrapho unico. Para os fins do disposto neste artigo.,

será nos envolucros declarado o seu peso bruto e estado de
pureza do produlO extenclendo esta providencia a todos os
productoS mnufiictur,d0s da industria agropecUflria, obser-
vando-se lambem o que dispõe sobre o asurnptO a lei n. 493,
no que não tiver sido alterada por esta e lhe não for contra-
rio, ficando O infractor ou infractores sujeitos á multa de cem
mil réis e ao dobro na reincidencia.

Ait. 24. 
A disposição do n. 23 da tabeila .b, do dec. n.

2.993, de 24 de novembro de 1910 (imposto de iudustria e pro-
fissão), extende-se aos presidentes e g	

egerentes das socidades
mutilas, ficando extensiva aos demais memb: os da d recto
ria a disposição do n. 10 da mesma tibeila.

Art. 25. A dispos i ção do numero 13 da tabella b, do dcc.

n. 2.993, de 24 
de novembro de 1940 (imposto de industria e

profissão) applica-se aos agentes ou representantes das com-
panhias de seguros, mutilas ou não, que tenham séde ló do
Estado.

Art 26. Fica restabelecido o art. s.° com o respectivo

paragrapbO, da lei n. 39, de 22 de agosto de 1904, relativa'

ao pagamento da taxa judiciaria.
Art. 27. Ficam isentas de qualquer imposto e taxa de

expotacã0 s amostras de café e de outras mercadorias até
cinco kilogrammas. uma vez qu sejam divididos em volu-
mes de ãOO grammas cada um; aos infractores será imposta a
multa de 200$000, elevada ao dobro na reinci encia.

-

Art. 28. Sem prejnizo do sello e dos emolumentos actual-
mente cobrados, cobrarão mais a Junta Commercial ou Os car-
torios de registro das comarcas as seguintes taxas Iiscaes,
em sellos:

a) pelo archivamento de contractos ou estatutos de socie-
dade, 4OOOO

b) pelo re gistro de firmas, 5000;
c) pelo registro de marcas para qualquer fim, 20000.
Art. 29. Nos estabelecimentos de instrucção secundaria

ou profissional equiparados aos do Estado, ou que gosem de
favores ou subvenções do Estado, será arrecadada a taxa de
5000 de sello, pelo exame em qualquer série do curso; e, nos
de ensino superior, em identicas condições, a de 10000, sem
prejuizo do sello a que estão sujeitos os diplomas expedidos
por esses estabelecimentos, que são egualmente devidos.

Paragrapho unico Não serão adrnittidos a registro em
qualquer repartição do Estado, os titulos ou diplomas que não
tenham pago os sellos estadoaes devidos, quando expedidos
por estabelecimentos particulares, ficando os infractores das
disposições deste artigo e paragrapho sujei(os ás multas de que
cogita o regulamento do selio.

Art. 30. Fica revogado o art. 3.° da lei n. 505, de 22 de
setembro de 1909, sobre isenção de imposto territorial.

Art. 31. A taxa de 8 4/2 por cento sobre o café mineiro,
que se exporta pelo porto do Rio de Janeiro, será calculada
pela pauta semanal em vigor, no dia da descarga do café nas
estações e pontos fiscaes a cargo da Recebedoria de Minas, no
Rio de Janeiro.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as auctoridade, a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencerem, que a
cumpram e façam cumprir lã ,) inteiramente como nella se
contém.

O Secrel 'rio de Estado dos Negocios das Finanças a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada rio Palacio da Presidencia do Estado de Minas Go-
ra p s. em Bello Horizonte, aos 18 dias do mez de setembro
de 4913.

JULIO BUENO BRANDO.

A rlhur da Silva Bernai'des.

Selladá e publicada nesta Secretaria das Finanças do Es-
tado de Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos 18 dias de se-
tembro de 1911.

Pdlo inspector do Thesouro, João de Souza Leal.
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LEI N. 614, DE 18 DE SETEMBRO DE 194

Auctoriza o governo a entrar em accordo com o da União, para

regularizaçã o do serviço de Registro e Ai'chivO de marcas para

anlmaeS.

O poro do Estado de Minas Geraes, por seus reprçsefltan-
tes, decretou e eu, em seu nome, sancci000 a seguinte lei

Art. 1. 0 Fica o governo auctorizado a entrar em accordo
com o da TJnio, para regularização do ser 'iço de Registro
e Archivo de marcas para animaeS, a que se refere o dec.
n. 9452, de20 de março de 4912.

Art. 2. 0
 Revogam-Se as disposições em contrario.

o Secretario de Estado dos Negochs da Agricultura a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Patacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beijo Horizonte, aos 29 de setembro de 1913.

Juuo BUENO BRANDO.

Jose: Gonçalves de Soasa.

Seliada € publicada nesta Secretaria da Agricultura em
BeIlo Horizonte, aos 29 de setembro de 1913. - O director da

Agricultura, Terras e Colonização, Carlos Prates.

LEI N. 615, DE IS DE SETEMBRO DE 113

Àuctoriza a contractar a construcção e o arrendamento das es-
tradas de ferro do Estado

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

Art. 1.° Fica 
o Presidente auctorizado a contractar a

constucÇão e o arrendamento das estradas de ferro do Estado
pelo systema da lei federal n. 1.126, de Is de dezembro de

493.
Art. 2. 0 Nos contraclos o governo estabelecerá os prazos

para a apresentação dos estudos definitivos, inicio e con-
clusão das obras, as condições technicaS das linhas e todas
as *Mais que julgar necessarias para garantir a fiel execução
dos contraclOS, respeitadas as disposições da presente lei.

Art. 3. 0 . O Prazo do arrendamento nãõ poder ex-
ceder de 90 annos, devendo o governo tomar por base para
sua determinação o tempo necessario para o resgate dos titu-
los emittidos para a construcção da estrada, a juros de 50/a
accrescidos com a taxa cumulativa precisa para o completo
resgate dentro 00 pfa7O do arrendamento.

Art. 4.° (i preço do arrendamento será composto : - a)
de. uma taxa lixa constituida pelos juros de 5°/a sobre OS ti-
tulos emittidos para a construcção da. estrada, mais a taxa
de amortização cumulativa que for estipulada; b) - de uma
,porcentcgem sobre a dilferença da renda bruta, que por-
venturt produzir a estrada, acima da somma da quota kilo-
metrica, que for, pelo governo, de accordo com o arren-
datario, fixada para õ custeio annual da estrada, e mais
o quociente da parte fixa do preço annual do arrendamento
pelo divisor kilometrico.

Paragrapho unicm— Para o calculo da differença da ren-
da bruta a que se refere este artigo, será considerado:

a) como renda bruta, a somma de todas as rendas or-
dinarias, extraordinarias e evenluaes proveni&nteS do tra-
fego:

b) como despesas de custeio, todas as relativas ao trafego,
á conservação ordinaria e extraordinarlI da linha e luas
dependenciaS, renovação e augrnenio de material fixo e ro-
dante, as da administração geral e technica da empresa e as
da fiscalização por parte do governo, pago pela empresa ar-
rendataria, acerescidas do preço lixo do arrendamento, de-
terminado no artigo 40.

Art. °.—Feito o contracto, não será elle consid grado em
vigor,para os efíeitos estipulados, sinão depois da apresenta-
ção á approvação do governo, dos estudos definitivos, pelo
menos da secção da linha que deve ser aberta ao trafego no
primeiro anno, e de cumprida pelo arrendatario a disposição
do artigo seguinte.

Art. 6 0 .— A apresentação dos estudos definitivos para a
donstrucção da secção da Estrada que deve ser aberta ao
trafego dentro do primeiro inno, será acompanhada de certifi-
'dado official, passado pela repartição competente, de haver
o arrendatario recolhido aos corres publicos, em moeda
torrente, ou em apolices do Estado de Minas, a quantia cor-
respondente em caução ao pagamento dos juros á razão de
5oJ accresci4os da taxa de amortização ,cumulativa, durante
um armo.

O calculo para o valor da caução terá por base o capital
estimado no orçamento apresentado com os estudos definiti-
Vos á approvaçâo do governo para a construcção do primeiro
trecho da estrada, com todos os seus edificios, linhas tele-
graphicas, cercas e todo o material fixo e rodante, e mais
despesas correspondentes ao dito trecho.

L.M.-3	.
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- Paragrapho unico. - Dependendo a validade do contracto,
nos termos do artigo 5.°. desta lei, do cumprimento da con-
dição imposta neste artigo, será, pela sua inobservancia, jul-
gado nulio o contracto ipso-facto, independente de declaração
fflcial, e sem direito paia o ai rendalario a indemnização al-

guma pels despesas e trabalhos porventura leitos ou sob
qualquer outro pretexto.

O Presidente do Estado poderá, neste caso, contractar li-
vremente com outro a coistrucção e arrendamento da Estra-
da, como si o. contracto não tivesse existido.

Art. '7.° Considerado o contracto definiiivo, nos termos
do artigo anterior, ficará o arrendatario desde logo obrigado a
-realizar semestralmente a parte fixa do preço do arrenda-
mento. dostin q da aos juros e amortização dos titulos emitti-
dos pelo Estalo, em pagamento das obras executadas.

Art. 8. 0 O preço do arrendamento será por semestres do
nno civil, e, pelo arrendatario, recolhido aos cofres do Estado:

a) a parte correspondente á quota fixa, dentro dos me-
zes de maio e novembro de cada anno
- b) a porcentagem sobre a diferença da renda bruta ve-
rificada. de accorclo com o diposto no art. 4.° desta lei,
(lentro de 30 dias da data da entregada guia pelo empregado
ou empregados do governo, incumbdos da tomada de con-
tas semestraes.

Paragraplio unico. Pela inobservancia desta clausula,
tanto em relação á quota fixa, como á porcentagem sobre a
diflerença da renda bruti, incorrerá o arrendatario na perdi
em favor do Estado, da quariti. recolhida em caução, na coo-
frmidade do art. .° desta lei, sendo obrigado a repeLika
dentro do prazo que lhe Íôr marcado, sob pena, a juizo do
governo, de caducidade do contracto, que poderá ser, pelo
governo, rescindido de pleno direito, independente de in-
trpellacão ou acção judicial, e sem direito, para o arrendata-
rio, a indemnização alguma inelusivã pelas obas feitas e
ainda não pagis, as quaes, com todas as outras já executa-
das, passarão a pertencer ao Estado, que deilas poderá dis-
por cumo lhe approver.

Art. 9. 1 Os trabalhos execut dos serão pagos, nos ter-
mos do art. 1 .°, em apolices da divida estado 1, de 5 Oh de
juros, e pelo seu valor nominal, á vista das avaliações trimea
sies provisorias calculadas sgun lo labeila de preços appro-.
vada pelo governo e que fará pai te integrnte do conlracto.

Na primeira medição serão computaias is despesas fei-
tas com os estudos já approvados pelo governo.

O material fixo e rolante encommendado com approva-
ção do governo, será pago pelo preço das respectivas facturas,
accrescido de todas as despesas até a sua collocação no logar
co destino.

Antes da npprovação dos estudos d finitivos de toda a es-
trada, as avali côes provisorias serão feitas segundo os estu•
dos definitivos dos trechos approvados.	 -
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Art. 40. O governo reterá O 0/ dos titulos correspondentes
a cada pagamento, para reforço da caução de que trata o
art. 6.0.

-Art. 11. Si, em vitude de multas ou . qualquer responsa-
bilidade em que tenha incorrido o arrendatario, nos termos
do seu contracto, fôr desfalcada a caução de que trata o art.
6 0 , accrescida pela fórma determinada no art. 10., será o arren-
datario obrigado a cornpletal a, entrando com a quantia cor-
respondente a cada desfalque, dentro do prazo que lhe fôr,
para esse efeito, lixado pelo governo.

Art. 12. Pelo systema auctorizado no art. 4.° desta lei,
poderá o governo contractar com as empresas concessiona-
rias ou arrendatarias de estradas de ferro do Estado, sob as
condições que julgar convenientes, a consirneção dos pro-
longamentos dessas estradas e dos ramaes a cItas convergen-
tes que julgar necessarios e arrendal-os ás ditas empresas,
mediante apenas uma porcentagem sobre a renda bruta, ra-
zoavel, em ordem a diminuir os onus do Estado provenien-
tes dessa construcção.

Art. 13. O preço do arrendamento das estradas construi-
das nos termos desta lei, será destinado ao resgate da divida
publica fundada do Estado, ao qual será semestralmente appli-
cado pelo governo, conjunctamente com os juros que compe-
tirem as titulos por esta lórrna resgatados.

Art. 44. Sendo estadoaes as eatrdas construidis e arren-
dadas em virtude desta lei, ficam isentas do pagamento de
impostos estadoaes.

Art. 15. Tendo em vista o plano geral de viação da Be-
publica e de accordo com elle, o governo Organizará O pla-
no geral de viação ferrea do Estado, podendo moniíicar ou
encampar as concessões existentes que não ficarem de accor-
do com esse plano.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram
e façam cumprir tão inteiramente como neila se contém.
- O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, In-
dustria, Terras, Viação e Obras Publicas a faça imprimir, pu-
blicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, aos 18 de setembro de 1913.

JUL1O BUENe BRANDÃO

Jose' Gonçalves de Sonsa

Seilada e publicada na Directoria de Viação, Obras e In-
dustria, em Bello Horizonte, aos 48 de setembro de 1o13. -
(Assignado) - O director, Arlhni cia C. Guimarães
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LEI N. 647, DE 48 DE SETEMBRO 1)E 4913

LEI N. 616, DE 18 DE SETEMBRO DE 1913

Auctoriza o governo do Estado a contractar com quem maiores
vantagens offerecer, o estabelecimento de arinazens geraes na
paça do Rio de Janeiro e nas margens das estradas de ferro
e a modificar o systema de arrecadação do imposto de expor-
tação do café.

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

Art. 4.° Fica o governo do Estado auctorizado a contra-
ctar, com quem maiores vantagens offecerer, o estabeleci-
mento de armazensgeraes, na prõça do Rio de Janeiro e nas
margens das estradas de ferro do Estado de Minas, além de
outras providencias de interesse para a producção mineira.

§ j .° Fica o governo auctorizado a entrar em accordo
com o governo feder 1, afim de obter que a Estr:da de Ferro
Central do Brasil ceca uma das secções do seu armazem, na
estação de Porto Novo, para ahi se estabelecer um armagem
geral.

§ i.° Para o fim deste artigo poderá o governo, além de
outros favores julgados necessarios, conceder a garantia de
-juros de 6 o/° por prazo nunca superior a vinte anhos e so-
bre o capital maximo de tres mil contos de réis

Art. 2.° E' o governo auctorizado a modificar o systema
de arrecadação do imposto de exportação do café, de modo
que o pagamento deste se faça na mesma occasifio que o da
sobretaxa, podendo, para esse fim, entrar em accordo com os
Estados interessados nessa exportação, (art. 40 da lei de 13 de
setembro de 1911.)

Art. 3•0 Revogam•se as disposições em contrario.
-- Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-
nhecimento e execução desta lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nelLt se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, In-
dusti ia, Terras, Viação e Obrs Publicas a faça imprimir, pu-
blicar e correr.
• Dada no Pal-acio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, aos 48 dias do mcx- de setembro
de 1913

JULIO BUENO BRANDÃO.

José Gonçalves de Sousa.

Seilada e publicada na Directoria do Commercio e Ex-
pansão Economica, em Bello Horizonte, aos 18 de setembro de
1913. 0 director, Fausto Ferraz.

Orça a receita e fixa a despesa para o exercicio de 1914

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

CAPITULO 1

ORÇAMENTO DA RECEITA

Art. 1.0 A receita do Estado de Minas Oeraes para e exer-
ciei de 114 ât orçada em 29.053:7á0$000 e se comporá os se-
gisintes titules

1 Renda ordinria
a) Impostos

Exportação.....................
Sobretaxa do café.............
Seilo, custas judiciarias e emo-

lumentos ....................
Novbs e Velhos Direitos ......
Transmissão inter-vivos, quota

de 3 ao Estado e doações
inter-vivos, sendo para extra-
nhos a taxa actual, e para os
demais casos 3 01 ............

Transmissão causa-mortis......
Passagens em estradas de ferro
Imposto sobre exportação de

ouro e diamantes.............
Taxa addicional de 10 0/ sobre

N o v o s e Velhos Direitos,
transmissão causa mortis, pas-
sagens em estradas de ferro,
industrias e profissões e con-
sumo de bebidas alcoolicas..

Imposto sobre aguas mineraes
(seilo).........................

Renda de feiras de gado........
Industrias e profissões .........
Imposto territorial.............
Imposto de consumo de aguar-

dante, bebidas alcoolicas,
ageas mineraes artificiaes e
outras taxas de coimsumo

2
3

lo
11
12
13
14

12.000:0003000
4.500:000$000

000 :000$00i
700:000$000

1.200:000$000
750:000$000
250:0003000

300:000$000

400:000$000

100:000$000
25:0003000

1.500:0003000
1.000:000$000

800:000$000

-	24.425:000$000
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b) Contribuições:

15 Matriculas, annuidades e pen-
sões em estabelecimentos of-
ficiaes ........................

16 Renda da Penitenciaria.
17 Renda da Imprensa Official....
18 Quotas de fiscalização por parto

de empresas ou institutos fis-
calizados pelo governo.......

§ 2.° Renda extra-
o r diii ana

a) Rendas:

1 Juros de dinheiros em Bancos e
de apolices federaes, do Es-
tado........................

2 Arrendamento de proprios do
Estado, alugueis, etc.........

3 Renda de terrenos diamantinos
4 Jures de emprestimos ás Cama-

ras Municipaes e empresas di-
versas.......................

5 Multas:
a) Contravenções..............
b) Fianças crimes..............

b) Reposições
6 Reposições e restituições do

quotas de orçamentos ante-
riores .......................

7 Indemnizações (liquidação de
debitos cio responsaveis) .....

8 Cobrança da Divida Activa or-
çamentaria....................

9 Amortização de emprestimos...
10 Venda de terras e proprios do

Estado........................
11 Vencia de vaccina, machinas

agricolas o sementes ....... .
12 Receitas de origens diversas,

etc ............................	400:0005000	1.817:000$000

Total. Rs..............-	29.053:700$000

Art. 2. 0 Fica o governo auctorizado a receber e a restituir
os dinheiros provenientes dos emprestimos do cafre de or-
phãos, dos bens de ausentes e de defuntos e de outras origens.

Paragrapho unico. Os saldos ou excessos entre os recebi-
mentos e as restituições poderão ser empregados em despesas
do Estado e serão levados ao balanço do exercício.
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Art. 3. 0 Durante o mesmo exercício, fica o governo aucto-
rizado a realizar a cobrança amigavel cui judicial da divida acti-
va, podendo entrar em accordo com os devedores, transigir e
alliviar multas, eliminando dó quadro os devedores insolvaveis,
resguardados os interesses do Estado.

CAPITULO II

ORÇAMENTO DA DESPESA

Art. 4•e Durante o exercido de 4914, fica o Presidente do
Estado auctorizado a despender a quantia de 28.963:651500
pelas tres Secretarias do Estado, com os serviços especWioados
nos seguintes paragraphos

§ 1. 0 Secretaria do Interior

1—.Presiclencia do Estado
a) Subsidio ao Presidente do

Estado........................
b) Representação ao vice-Pre-

sidente do Estado............
c) Ajuda de custo ao Presiden-

te do Estado................
2 Gabinete do presidente do Es-

tado..........................
a) Custeio do Palacio e suas

dependencias.................
b) Guarda do Palacio..........

3 Secretaria do Interior
a)	Pessoal.....................
0)	Expediente .................

1 Subsidio aos senadores........
5 Pessoal e expediente da Secre-

taria do Senado...............
6 Subsidio aos deputados........
7 Pessoal e expediente da Secre-

taria da Camara dos Deputa-
dos e apanhamento dos de-
bates

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

9 Magistratura e Justiça do Es-
tado

a) Tribunal da RelaçSo. ......
0) Justiçado 1. instancia......
c) Juizes em disponibilidade,

gratificação de 10a ma-
gistrados, mobilias para sa-
las de jury e aluguel de. casas
para forum.....................

1

70:000$000
10:000$000

100:000$000

140 :700500C)
- -
	320:7005000

8W:

70:0005000
20:0005000

1.450:0005000

150:000$000
1:000800f)

2.491:0005000

300:0005000

150:000$000

800:0005000
52:000$000

35:000$000

80:000$000
	 LI

30:0005000

12:000$000

6:0005000

12:000$000

12:00050000
3:0005000

178:718$000
15:00050' 0
88:320$000

70:6005000
176:640$000

86:1535000

42:000$000

239:7105000
1.276:640$10)

101:320$000



100:000$000

141: 9503000

114:100$000

124:9003000
2:000$000

38:337500

14:400$000

1:000$000
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10 Pessoal da Secretaria da Poli-
cia, sendo 3:600$000 ao medi-
co legista, 1:000$000 a uni ser-
vente, Gabinete de Identifica-
ção e suas fihiaes, delegados
auxiliares, ajuda de custo aos
mesmos, coila hora do res e
6:000$000 para expediente....

11 Pessoal da Penitenciaria de
Ouro Preto, alimentação dos
reclusos e acquisiç8o de ma-
terial para oficinas..........

12 Carcereiros das cadeias do Es-
tado...........................

13 Sustento, vestuario e curativo
a presos pobres..............

14 Diligencias policiaes e estatis-
tica criminal.................

15 Força Publica
a) Pessoal ......................
h) Etapa para 3.000 praças a

$900 iãa média................
C) Gratificação a reengajados a

$200...........................
d) Fardamento para 3.000 pra-

ças .. ......... ...............
e) Forragem, ferragem, medi-

camentos para os animaes e
forragem para os dos officiaes
montados....................

fl Ajuda de custo a officiaes..
g) Remonta dos animoes do

corpo de caval]aria e dos dos
officiaes montados ............

h) Compra e concerto de arma-
mento, munição e equipamen-
to............................

i) Aquartelamento, eu ter ra-
mento, expediente, luz e...
I:000$000 para conservação da
Linha de Tiro...............

j) Bombeiros..................
16 Guarda Civil da Capital .......
17 Soccorros publicos, sendo..

3:000$000 ao Instituto Pasteur
de Juiz de Fóra e 5:000$000
para a Liga Mineira contra a
Tuberculose, de Juiz de Fóra.

18 Assistencia a Alienados de Mi-
nas Geraes....................

l	Instrucção publica:
a) Pessoal ........ ................3.880:3703000
b) Fornecimento de livros e

mobiliario escolar ............	100:0003000
e) Construcção de predios es-
colares........................	200:0003000

d) Roconsfrucço e limpeza de
predios escolares .............

20 Escola Normal da Capital -
pessoal e expediente, sendo
70 contos para 2 escolas re-
gionaes.......................

21 Internato do Gymnasio Mineiro
pessoal titulado...........

22 Externato do Gvmnasio Mineiro:
a) Pessoal......................
b) Expediente..................

23 Escola de Pharmacia:
a) Pessoal ......................
b) Expediente, custeio de labo-

ratorios e 3:000$000 para offi-
ema e remonta do material
technico ................ .......

e) Bibliotheca e acquisição de
revistas scientificas ...........

24 Archivo Publico Mineiro
a) Pessoal e gratificação ao di-

rector paraos fins do art. 8.0

da lei n. 126, de 1895.......
b) Acquisição e copias de do-

cumentos e expediente.......
25 Expediente com eleições esta-

doaes ...................... ..
26 Seilos postaes para a corres-

pondencia official.............
27 Custas em processos crimes...
28 Expediente do jury.............
29 Eventuaes.......................
30 Auxilies o subvenções

a) Aos hospitaes de Ouro Pre-
to, Ubá, Queluz, Grão Mogol,
Carangola, Itabira de Matto
Dentro, Diamantina, Sabará,
Santa Luzia do Rio dasVe-
lhas, Barbacena, S. João d'EI-
Rey, Lavras, C.ldas, Marian-
na, Passos, Arassuahy, Serro,
Curvelio, Mar de Hespanha,
Sete Lagoas, Pará, Turvo,
Bomflm, Rio Preto, Campa-
nha,, Ponte Nova, Formiga,
Rio Branco, Leopoldina, Juiz
de Fóra, Dores de Boa Espe-
rança, Dores do Indayá, Mi-
nas Novas, Uberaba, S. Gon
çalo doSapucahy, Oliveira,
itapecerica, Montes Claros,
Cataguazes, Theophulo Ottoni,
Muzambinho, Itajuhá, Baepen-
dy, Araxá, Bom Despacho, Po-
ços de Caldas, Palnsyra, Rio

/

4

124:610$000

250:000$000

59:200$000

400:000$000

34:000$000

2.225:790$000

985:500$000

50:000$000

300:000$OCO

70:000$000
10:000$000

5:0008000

25:000$000

00:0003000
20:000$000

2413:3403000

27:0003000

100:000$000

28:050$000

3:500$000

6:000$000

12:000$000
347:6003000
10:0003000
10:000$000

•1
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Novo, Varginha, Guaranesia,
S. Sebastião do Paraiso, Cae-
t, Vilia Nova de Lima, Vil-
Ia Paraopeba, Piumhy, S.
João Nepomuceno, (para con-
strucção), Pouso Alegre, Pas-
sa Quatro, Christina, Monte
Santo, S. Salvador, em S. José
d'Além Parahyha, Casa de Ca-
ridade de Alfenas, Pavilhão
de Tuberculosos de Itajubá,
Santa Casa de Misericordia da
Vilia Braz, Santa Casa de Gua-
xupé, Hospital de. Januaria,
Pavilhão de Tuberculosos do
Hospital de Caridade de Ma-
rianna, Casas de Caridade de
Abre Campo, Taquarassú (mu-
nicipio de Caeté), Pitangu,y,
Ouro Fino, Santa Rita do Sa-
pucahy, Viçosa, Hospital de
Bom Successo, Orphanato da
Capital (da Associação do Pão
de Santo Antonio), Casa de
Caridade do Pequy, Asylo de
Maria Thereza, de S. João
d'El-Rey, Hospital de Itadna,
Collegio Maria Auxiliadora,
de Cachoeira do Campo, mu-
nicipio de Ouro Preto, Pa-
vilhão de Tuberculosos de Rio
Preto, Hospital de Santa Qui-
teria, Uberabinha, Santa Rita
de Cassia, Pedra Branca e Ca-
bo Verde; Asy lo de S. Vicen-
te de Paula, de Estrelia do
Sul, Hospital de Campo Bel-
lo; hospital da villa do Cla-
udio, de Antonio Dias Abai-
xo, do Rosario, de S João
dEl-Rey e de Caratinga, Pa-
vilhão de Tuberculosos da
Campanha; Asylo de S. Vi-
cente de Paula, de Aguas
Virtuosas ; Instituto de Sur-
dos-Mudos de Itajubá ; Cen-
tro Operario de S. Gonçalo
do Sapucahy, Casa de Carida-
de de Caxamhú; hospital de
S. João Evangelista, hospital
Cassiano Campolina, em En-
tre Rios, Asylo do Caridade
da cidade de S. Francisco e
de Jaboticatubas, municipio
de Santa Luzia do Rio das Ve-
lhas, de Piranga, de Salinas
(auxilio para construcção), do
Albergue S. Antonio, de S-

João d'El-Rey, hospital de Pa-
racatú, casas de Caridade de
Sylvestre Ferraz, (auxilio para
construcção); de S. Domingos
do Plata, (auxilio para con-
strucção) e de Rio Casca (au-
xilio para construcção), ao
Asylo de Mendigos, a cargo
da Conferencia de S. Vicente
de Paula . em Oliveira, a 2:00
para cada um.................

b) A' Associação das Damas de
Caridade de Beilo Horizonte,
á Associação de S Vicente
de Paula, de Bambuhy, ao In-
stituto Surdos-Mudos de Car-
mo do Rio Claro, ao Alber-
gue dos Pobres do Rio Novo,
ao Hospital de Caridade do
Rochedo e á Associação P r o

-tectora da Infancia de Dia-
mantina. 1:000%000 a cada um

c) Ao Hospital de Lazaros de
Sabará, 4:000$000 ; ao orpha•
nato Sant'Anna, do Passa Qua-
tro, aos asylos de orphãos de
Marianna, Barbacena e Juiz
de Fóra ; ao recolhimento de
S. João d'El-Rey, ao asylo
de S. Francisco da mesma ci-
dade, ao asylo de N. S. da
Conceição da cidade do Serro,
ao asylo de Santo Antonio de
Ouro Preto, ao asylo de San-
ta Izabel da mesma cidade o
ao de N. S. de Nazareth, de
Queluz, a 2:000g000 a cada um

d) Aos asylos de Macaliubas,
Diamantina, S. Luiz de Caeté,
e de Itambacury, a 4:000$000
cada um......................

e) Ao Lyceu de Artes e Officios
da União Operaria de Diaman-
tina, e á Assistencia á Pobre-
za da Capital, sendo ao pri-
meiro 2:000$000 e á segunda
3:000000, destinando-se desta
quantia um conto de réis
como auxilio á escola mantida
por essa assistencia--- - - - - -- - 

f) Auxilio á fundação da Ma-
ternidade da Capital..........

g) Ao Lyceu de Artes e Officios
de Ouro Preto, sendo 1:800000
para subvenção á cadeira de
instrucção primaria que man-
tém, 3:OOOOOO; ao Collegio
Maria Auxiliadora de Ponte

216:000$000

6:000$000

24:000$000

16:000$000

5:0003000

20:000$000
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7:000$000

50:000$000

12:000$000

2:000$000

31
32

33
34

35

36
37

Nova, e Associação Amante
da Instrucção e Trabalho de
Beilo Horizonte, a 2:000000
cada um.....................

h) Subvenção á Faculdade Li-
vre de Direito................

z) Ao Asylo cia Velhice Desam-
parada de Ponte Nova, ao Re-
colhimento dos pobres do Pão
de Santo Antonio de Diaman-
tina, ao Hospital de Saude de
Diamantina, ao asylo de or-
phãos da cidade da Conceição
do Serro ao Hospital de S.
João d'El-Rey (auxilio para
construcção) a 2:000i000 a cada
um e 2:000$0(10 ao asylo de
Invalides de Carangola .....

j) A' Escola Livre de Musica
da Capital....................

á) Auxilio para construcção da
casa de caridade de Conta-
gem (2:000000) para recon-
strucção do Asylo da Piedade
de Caeté (5:000000) ; pala a
consti-ucção da casa de cari-
dade da Vilia do Campestre
(2:000000) para a construcção
da casa de caridade da Vilia
de Perdões (2:000000) para a
construcção do hospital de
Paracatú ( 2:000$000) para
construcção do predio da Liga
Operaria Mineira (1:000000)
- ao hospital de S. Vicente
de Paula de Capellin]ia...
(2:000$000) - da Associação
Oito de Setembro, de Ubera-
ba (2:000000) ;— do pavilhão
de tuberculosos annexo á San-
ta Casa de P o a s  Alegre
(:000000); do novo predio do
Asylo de S. Vicente de Pau-
la, de Aguas Virtuosas (2:000);
- da enfermaria de tubercu-
losos do hospital de S. Rita
do Sapucahy (2:000000) ; do
novo predio da Santa Casa de
Dores do Indavá (2:000000);
- do Albergue Operario e
Orphanato Leigo cia Capital
(2:0005000) ;— do predio da
sociedade Amante da Instru-
c ção e do Trabalho da Capital
(2:0005000) ;— da Santa Casa
de Misericordia de S. Gonçalo
do Sapucahy (2:000$000) ;—da
casa de Misericordia do Araxá

(2:000$000) ;—á Associação Be-
neficente Typographica . da
Capital (1:0005000) para re-
construcção do Coliegio do
Sagrado Coração de Jesus, no
Sacramento (2:0005000); pala
construcção do pavilhão de
tuberculosos annexo á Santa
Casa de Misericordia de Mar
de Hespanha (2:000$000); e á
Faculdade de Medicina da Ca-
Capital, para construcção. -.
(50:0008000) ...................

1) Ao instituto Historico e
Geographico da Capital, au-
xilio de 2:000$000; á Escola do
Conimercio de Bello Horizon-
te, auxilio de 4:000$000, e á
Liga contra a Tuberculose de
Beilo Horizonte, 3:000$000; á
Escola de Odontologia de Bel-
lo horizonte (4:000$000); á As-
sociação Commercial de Mi-
nas Geraes (2:0005)..........

m)—Auxilio á Santa Casa de
Bailo Horizonte, 30:000$0(4], e
á Associação Beneficente fie
Cataguazes 3:000$000; lei n.
502 de 1900...................

si)— Auxilio ás associações Mu-
tua Beneficente Municipal de
Bello Horizonte* e Beneficen-
te da Escola de Aprendizes
Artifices de Bailo Horizontee,
5005000 a cada uma.........

o) —A' Faculdade de Medicina
da Capital, auxilio para ma-
nutenção......................

Inspeo regional do ensino.....
Directoria de Hygiene — pes-

soal, expediente, tres dele ga-
dos extraordinarios, sendo de
6:000$000 os vencimentos do
secretario.....................

Empregados em disponibilidade
Exercicios findos da Secretaria

do Interior ...................
Passes e telegrammas da Presi-

dencia, Secretaria do Interior
e Policia do Estado..........

Delegados de policia...........
Imprensa Official — Quota des-

tinada ao pagamento de en-
commendas da Secretaria do
Interior e repartições subor-
dinadas, inclusivè os traba-
lhos do Congresso...........

80:0005000

15:000$000

33:000$000

•	i:b00000

50:0005000
170:000$000

54:7105000
119:8608 000

- 50:0005000

80:000$000
170:000$000

200:000000 13.807:3185500
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285:480$000

81:000$000

40:000000

198:240$000

40:800000

2.632:060$000
4.590:000S000

25:000000
40:000,3000

900:000)000

248:440$000
3:000$000

400:000,5000

32: OoO$Õ00
400:000$000

250:000$000

60:000000

100.000$000
60:000000

720:000$000

40:000000
50:000000
15:000000 11.211:020$000

§ 2. 0 Secretaria das
Finanças

1 Secretaria das Finanças:

a— Pessoal.....................
b—Expediente (recolhimento de

saldos)........................
c— Passagens em estradas de

ferro e telegrammas..........
2 Recebedoria de Minas na Capi-

tal Federal
a— Pessoal....................
b-- Expediente, aluguel de pre-

dio, inclusivè gratificação a
oito collaboradores, a 1:800$..

3 Serviço da divida fundada:
a— Juros da divida interna....
b—Juros da divida externa......
c— Despesas accessorias do

serviço da divida.............
d—Diferença de cambio.......

4 Porcentagem a coilectores e es-
crivães........................

5 Directoria de Fiscalização de
Rendas

a— Pessoal.....................
b—Expediente...............

6 Pessoal de recebedorias e pon-
tos fiscaes....................

7 Aluguel de casas para recebe-
dorias e pontos fiscaes......

8 Porcentagem a estrada de ferro
9 Juros de emprestirnos de or-

phãos, de deposito da caixa
economica e de fianças......

10 Imprensa Offlcial:

a— Pessoal titulado e expedi-
ente...........................

b—Quota destinada ao paga-
mento de encommendas da Se-
cretaria das Finanças........

11 Restituições e reposições........
12 Aposentados e reformados.....
13 Exercicios findos da Secretaria

das Finanças.................
14 Custas em causas da Fazenda..
15 Eventuaes ..... .... ... ........

§ 8. 1 Secretaria da
Agricultura

1 Diiectoriade Viação, Obras Pu-
blicas e Industria

a-- Vencimentos do Secretario
e do oficial de gabinete..

b— Vencimentos do porteiro,
continuos e serventes.......

e— Engenheiros e conductores
cl— Pessoal da Directoria de
Viação......................

e— Gratificação addicional aos
engenheiros fiscaes de estra-
das de ferro, ao encarregado
da industria mineral, aos
designados para a secção
technica e aos auxiliares ex-
tra-numerarios ............. ..

2 Expediente.....................
3	Passes .....................
4 Commissão de limites junto aos

Estados vizinhos.............
5 Obras publicas ................
6 Terrenos diamantinos .........
'7 Feiras de gado...............
8 Gratificação aos prefeitos e fis-

calização de aguas rnedicinaes
OJventuaes.. ................. .

10 Pessoal da directoria de Agri-
cultura, Terras e Colonização

11 Custeio das colonias existentese
serviços ordinarios concernen-
tes á emigração e colonização

12 Colonias indigenas.............
13 Medição e demarcação de terras
14 Guarda e conservação de terre-

nos devolutos...............
15 Compra de vaccina anti-carbun-

culosa.........................
16 Institutos João Pinheiro, D. Bos-

co e Bueno Brandão..........
17 Escolas agricolas subvenciona-

das. - D. Bosco e Lavras.....
18 Instituto Polytechnico de Juiz

de Fóra, 5:0tJO$000, e instituto
Electro-Technico e Mechani-
co de itajubá, 10:000000

19 Aprendizados Agricolas: liam-
bacury, Ouro Fino e Uberaba

20 Aprendizados subvencionados:
- S. Luiz, S. José de Sapu-
caia e Leopoldina, annexo ao
Gymnasio do mesmo nome e
Campanha....................

21 Aprendizes no extrangeiro, fi-
cando o governo auctorizado

21.600$000

16:600000
156:000$000

90:S00$000

39:600000
15 :000$000
20:000000

20:000$000
1.000:000$000

5:1005000
22.200$000

30:000$000
3:000$000

153:763$000

30( (:0005C00
13:0005000
10:000$OCO

27:600$000

80:000$000

120:000$000

20:000$000

15:0005000

98:400$000

14:4005000



a augmentar de mais dois o
numero de aprendizes no ex-
trangeiro......................

Postos zootechnicos : Gaje1-
leira, Barbacena, Mar de
Hespanha, Itajuhá, Campa-
nua, Leopoldina, Juiz de F'óra,
Lavras, Ouro Fino, Santa
Barbara e na Colonia Fran-
cisco Salies de Pouso Alegre

Propaganda agricola, tanques
carrapaticidas, importação de
reproductores e mais serviços
concernentes ao desenvolvi-
mento de Minas, sendo 20:000
para premio a quem transfor-
mar industrialmente um mi-
lhão de hilogrammas de arroz

Rêde meteorologica.............
Collecta de dados estatisticos

agro-pecuarios................
Acquisição de machinas agrico-

las,semetes e adubos chimicos
Poços tubulares...............
Ensino agricola ambulante, com-

prehendendo o cultivo do fu-
mo, seu preparo em folha.....

Fazendas-modelo, campos do de-
monstração e de experiencias

Fazendas subvenciônadas.......
Directoria do Commercio e Ex-

pansão Economica— Pessoal
Agencia no Rio.................•	de Santos..............

•	de Anvers ............. -
Premios e propaganda, sendo

15:000000 como auxilio á mu-
nicipalidadede Caeté e ...... .
15:000$000 á do Serro, para
cornmem orarem o bi-centena-
rio da sua fundação...........

Junta Commercial..............
Exercicios findos da Secretaria

da Agricultura...............
Imprensa Oficial —quota desti

nada ao pagamento de en-
commendas da Secretaria da
Agricultura e repartições sub--
ordinadas.....................

Auxilio á Escola de Engenha-
ria da Capital................

Garantias de juros a empresas

Total.	Rs..............

22

23

24
25

26

27
28

29

3)
31

32
33
31
35

36
37

38

39

40

32:000000

80:000$000

150:000$000
l5:000000

l0:000000

130:00D003
l0:000$000

50:000$C00

100:0305000
36:000,5OCO

21:0005000
150:0005000
10:200$000
45:000$000

310:810$000
12:340$u00

20:000,5000

80:0005000

50:000$000
250:0005000 3.855:3135000

-	28.063:6515500
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Art. iJ .9. -Fica o Presidente do Estado auclorizado.
1. A abrir creditos supplementares com as formalidades

prescriptas lio art. 48 da lei n. 2.8-14, de 41 de junho' de
4876, observadas as disposições dos paragrãphos do art. 30 da
lei n. 49, de 26 de novembro de 1801, ás seguintes rubricas do
art. 4. 0 da presente lei, caso se verifique não terem sido suifi-
cienternente dotadas.

Ao § 1. 0 , n. 43—Sustento, vesluario e curativo de preses
pobres.	 -ros publicos.Ao ri. 17 do mesmo pa.'agrapho : —Soccor

Ao n. 18 do mesmo paragrapho :—.Assistencia a Alienados.
Ao ri. 35 do mesmo paragraplio :- Exercicios findos da Se-

cretaria do Interior.
Ao § 2. » , ri. 3 , :—Serviço da divida fundada.	 -
Ao n. 4 do mesmo pãragrapho :-- Porcentagem a cõliecto-

res e escrivães.	 -
Ao ri. 8 do mesmo pargapho : —PorcentIgens a estradas

de ferro.
Ao ri. -9 do mesmo paragrapho :---Juros de emprestimoS de

orphãos etc.
Ao n. 12 do mesmo paragrapho :—Aposentados e reforma-

dos.
Ao ri. 13 do mesmo paragraplio :—ExecicioS findos da Se-

ctetaria das Finanças.	 -
II. A realizar operações de credito para cobrir o «deflçit»

que se verificar, caso a renda 'orçada hão seja suficiente para
as despesas ordinarias.	 -
• 111. A realizar operações de credito para occorrer ás des-
pesas com garantia de juros, subvenções a empresas que de
taes favores gosarem, iriclusivé o Banco de Credito Hypothe-
cano e Agricola de Minas Geraes, caso seja insuficiente a do-
tação orçamentaria.

IV. A real zar operações de credito liquidaveis dentro do
exercicio financeiro, como antecipação da receita, não exceden-
doa terça parte da receita orçada.	 - -

Art. 60 . São manuidas, por mais dois annos, a contar da
data da publicação desta lei, as disposições constantes dos arts.
18, § 1. 0 e 2. 0 e art. 55 do dec. ri. 2.680, de 3 de dezembro
de 1909. 

•	Art. 70 . E' o governo auctorizado
a) A ceder á Camara Municipal de Monte Santo o preio

de instrucção daquelia cidade, depois da inauguração do gru-
po escolar.	-

á) A ceder gratuitamente, á Camara Municipal de Viçosa,
o predio sito á praça Silviano Brandãn, na cidade de.Yiçosa
e que servia de cadeia, para neile funecionar o Gymnasio
daqueila cidade.

Art. 8. 0 Fica o governo auctorizado a transformar o- Inter--
nato do Gymnesio Mineiro, caso não seja em outro estabeleci-

L. M.-4
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mento , aproveitado o respectivo pessoal, em externato, dando-
lhe as vantagens e regalias do Externato do Gymnasio Mineiro
deBelio Horizonte, dentro dos limites da verba do n. 21, § 1.0
do art. 32, sem outro onus para o Estado.

§ t.° As cadeiras da mesma série que se vagarem serão
annexadas umas ás outras e regidas por um só lente, não exce-
dendo, para cada um, de duas disciplinas diferentes e quatro
horas de serviço por dia.

§ 2. 0 O pessoal não aproveitado na transformação ficará
em disponibilidade, na fôrma da lei.

Art. 9. 0 As subvenções e auxilios concedidos por esta lei,
só serão pagos ás associações constituidas legalmente, e os des-
tinados a construcções, provada a applicação dos recebimentos
anteriores.

Art. 10. E' o governo do Estado auctorizado a pagar inte-
gralmente ao Asylo de Nossa Senhora de Nazareth, de Queluz, a
quantia de dois contos de réis, de que trata a lettra b do n. 30, do
art. 15, § -1. 0 ,da lei n. 570, de 19 de setembro de 1911, que cahiu
em exercicio findo, e a de 12:000000 ao «Aprendizado Bueno
Brandão», de Campanha, abrindo para isso o necessario credito.

Art. 41. A uctorização constante do art. 30, di lei n. 596,
de 19 de setembro de 1912, é referente a cada desdobramento
das cadeiras do curso do Gymnasio Mineiro.

Ari. 42. Fica approvado o regulamento mandado observar
pelo dec. n. 2.994, de 29 de novembro de 1910, sobre impostos
de consumo de aguardente ou alcool e de outras bebidas alcooli-
cas e aguas mineraes artificiaes.	 -

Art. 13. E' o governo auctorizado a rever a actual classifi
cação das collectorias.

Art. 14. Fica desde já aberto o credito necessario para
pagamento do excesso de despesa que se verificar nos ns. V e
VII, § 1.', do art. 14, da lei n. 596, de 19 de setembro de 4912..

Art. 15. Fica o Presidente do Estado auctorizado a refor-
mar os regulamentos das feiras de gado do Estado, podendo
estabelecer a obrigação da pesagem 'do gado vaccum para a
venda nas feiras ou para a exportação, de modo a evitar lesão
ao fisco e garantir o boiadeiro contra as especulações dos com-
pradores de gado (marchantes).

§ 4. 0 A taxa de pesagem que terá de ser paga elo doto o do
gado, não deverá exceder de 003 por kilo de peso bruto.

§ 2.° Nos coritractos para esse serviço, que poderão ser fei-
tos para cada uma das feiras existentes ou ponto fiscal, de-
vem ficar estabelecidas as vantagens offerecidàs ao Estado e as
obrigações dos contractantes, entre as quaes a-de prestar fiança

E
garantir o pagamento das multas e a de fazer funccionar a

balança diariamente, sob fiscalização do governo.
Amt'. 16. Fica o governo auctorizado a conceder o premio

de 30:000$000 á - empresa que transformar, industrialmente, no
miuimõ um milhão de kilogrammasde milha annualmente.

Art.'rt 17. Ficam mantidas as disposições do art. 16 (privi-
legios de linhas telephonicas)	17 (fundação de colonias agrl_
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colas, immigração e colonização por operação de- credito);—,
18 (accordo com os magistrados, lentes e empregados da Es-
cola de Pharmacia, que sot'freram reducção de vencimentos,
ficando o governo auctorizado a pagar as quantias a que for.
condemnado o Estado por sen'.ença judicial);-40 (accordo com-,
as camaraS InunicipaeS que contrahiram t-mprestimflO no sen-
tido de se novarem os contractos para exonerar ou limitar
as responsabilidades de districteS desmembrados) ;-20 (ele-
vação do prazo do art. 4.° da lei ri. 572, a quai'enta annos para
as Companhias — E. F. Victoria a Minas e Itabira lron Ore
Company Lirnited);— 21 (sobre a exposição em BelloHorizonte,
ficando esta transferida para 1914) ;— 25 (relativa á isenção do
art. 57, n. 7, do dec. n. 4.703, de 1905, aqual não compre-
hende os immoveis dos accionistas das sociedades anonymaS);.
—26 (sobre a faculdade de pagamento do imposto territorial
no logar que approuver ao contribuinte, quandoeste possuir
immoveis em diversos municipios) ;-29 (relativa (o expedição de
titulos a colonos) ;— 31 (relativo aos impostos em prestações,
que devem pagar os funccionariOs puhlicos) ; 32 (relativo á re-
visão com sociedades ou empregos) ; e 33 (relativo a favores á
industria de cimento), todos da lei n. 596, de 19 de setembro
de 4942, e bem assim a disposição do arti 13 da mesma lei.

Art. 48. E' o governo auctorizado a pagar ao hospital do
Rio Novo os auxi-lios votados em leis de orçamentos anteriores,
que tenham cahido em exercicios findos, ficando aberto o. ne-
cessario credito.

Art. 19. E' o governo auctorizado a encampar - a estrada
de ferro de Christiano Ottoni ao Cocuruto - construida pela
Companhia Belga.

Art. 20. E' o governo auctorizado a adquirir ou desapro-
priar o predio situado na praça do Senhor de Mattosinlios, na
cidade do Serro, denominado «Casa dos Otionis » , para funda-
ção de um asylo profissional.	 ..

*00

Art. 21. Fica o governo auctorizado a mandar fazer os es-
tudos das aguas mineraes no logar denominado, « Fervedo1.rO »,
no municipio de Santa Luzia do Carangola, e a entrar em ac
cordo com a Camara Municipal desse municipio para constru-
cção de uma estrada de rodagem, que ligue a cidade as refe-
ridas aguas.	 *

Art. 22. Continúa em vigor o art. 31, da Lei ii. 533, de
24 de Setembro de 4910, relativo a custas a escrivães do crime
em comarcas de 30 •entrancia.	 -

Art. 23. Fica o governo auctorisado a novar os contra
ctos celebrados com o Banco de Credito Real de rotinas Ge'



mento, e ade dez, será conferido o premio de vinte contos de reis, mao a
titulo de auxilio para suas operações, quando não tenham re-
cebido o auxilio pelo funccionamento isolado.

Paragrapho unico. Ao governo do Estado será remettido o
requerimento para o premio, acompanhado dos estatutos da
caixa, de sua instaliação e o balancete de suas operaõeS um semes-
Ire pelo menos, visado pela primeira auctoridade judiciaria da
comarca.

Art. 30 Os premios de que trata o artigo antecedente se-
rão conferidos por decreto do governo do Estado e publicados
no « Minas Geraes ».

Art. 40 Para a execução da presente lei, fica o Presidente
do Estado auctorizado a abrir, na occasiãO opportuna, o credito
que for necessariO.

Art. 50 E' o governo auctorizado a conceder os favores de-
clarados no dec. n. 43, de 28 de janeiro 'de 4890, a uma empre-
sa nacional ou extrangeira que, depositando uma parte do Seu
capital no Thesouro do Estado e offerecendO outras garantias
mais de completa idoneidade,se propoimha realizar o objecti-
vo previsto nesse decreto e ampliado pelo art. 2.°. do dec. n. 138,
de 8 de julho do mesmo auno.	-

Art. 6. 0 Revogam-Se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctqridade, a quem o conheci-

mento e execução da referida lei pertencerem 1 que a, cumpram
e façam cumprir tãõ inteiramente como nella se contém.

LEI N. 618, DE 48 DE SETEMBRO n1" 1913
raes, podendo estipular novos prazos para o reembolso do	1
emp estimo feito a esse estabelecimento, alterar a taxa de juros

	

prazos para as operações da carteira agricola e estabelecer	 Estabelece concessõõs dê favores ás caixas de credito rural flue
outras clausulas que convenham aos interesses da lavoura e do	 se fundarem no Estado
Estado.	 1	

1

Art. 24. Continúa em vigor a ouctorisação contida no art.
16, n. V, da Lei n. 533, de 24 de setembro de 1910, relativa á	 1-	 O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representantes
substituição de apolices ao portador.	 decretou, e eu; em seu nome, sancciono a seguinte lei.

	

Art. 25. Os fiscaes ambulantes, cujos vencimentos foram	 Art. 4.° As cooperativas ou caixas de credito rural que,
reduzidos pelo Dec. n. 1.78 1, de 5 de janeiro de 1905, passarão	 sob responsabilidade illimitada e systema Raiffeisefl, se funda-
a perceber os vencimentos fixados no § 4. 0 , do art. 16, do	 rem no Estado, constituidaS legalmente, gosarão, pelo prazo de
Dec. n. 911, de 3 de março de 1896, sem direito a diarias.	 t	 vinte annos, dos seguintes favores:

Art. 26. E' o governo auctorizado a fornecer a dez Ca- ão do imposto do selto estadoal
maras Municipaes do Estado uma cotlecção completa de machi-	 a) Isenç 
nas agicolas para a formação de mostrador municipal, obri-	 b) Isenção do imposto de novos e velhos direitos para SeUS

garido-se as Camaras a fornecerem accommodações apropria-	 contractos
das e a secundar a vulgarização do ensino agricola no muni-	 1	

c) Publicação gratuita no Minas Geraes » de seus traba-
cipio, podendo para esse fim pedir auxilio á Secretaria da	 lhos e balancetes, á requisição da Secretaria da Agricultura.
Agricultura.	 1	 Art. 2. 0 As vintes primeiras dessas caixas que se fundare1

	

Art. 27. Fica o governo auctorizado a mandar organizar	 j	 na fórma da lei, será conferido, a cada uma dellas, o premio
e imprimir na Imprensa Official os Annaes da Academia Mi-	 de cinco contos de réis, depois de seis mezes de seu fuíiccio
neira de Lettras.	 1	 ..	 rcao que delta se fizer, em conjuncto

Art. 28. Fica o Governo auctorizado a rever as concessões
para construcção de estradas de ferro, podendo modificar, ccmo
julgar conveniente, as suas condições, traçados e garantias de
juros, desde que os onus resultantes das alterações não exce-
dam aos das respectivas auctorizações legislativas, que conti-
nuam em vigor.	 *

Art. 29. Fica o governo auctorizado a ceder á Camará Mu-
nicipal de Barbacen3 os terrenos situados nas proximidades
da "Estação de Registro' da Estrada de Ferro Central do
Brasil, para serem povoados.

Art.. 30. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nella se contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Go-
raes, em Beilo Horizonte, aos 18 de setembro de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Arthur da Silva Bern,ardes.

Sáilada e publicada na Secretaria das Finanças do Estado
de Minas Geraes, em Belio Horizonte, aos, 18 de setembro de
1913.

Pelo Inspector do Thesouro, João de Sousa Leal.
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O S'cretario de Estado dos Ngocios (Ias Finanas, a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes,
em Beilo Horizonto, aos 18 dias do mez de setembro de 1013.

JuLio BUENO BRANDÃO

Arthur cia Silva Bernardes

Seliada e publicada nesta Secretaria das Finanças, aos 18
de setembro de 1013. - Pelo inspector, do Thesouro, Iodo de
Souza Leal.	-

LEI N. 8, DE .1.0 DE SETEMBRO DE 1913, ADDICIONAL A' CoNs'rn'uicÂo

F7\'^'E T 0 SI
Revoga o art. 107 da ConstituiçLoido Estado

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Le-
gislativo, decretamos e promulgamos, a seguinte lei

Artigo unico. Fica revogado o art. 107, da Constituição do
Estado, de 15 de junho de 1801.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o co-
nhecimento e execução desta lei pertencerem, que a executem
e façam executar eobservar fiel e inteiramente comonella se
contèm.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de
Minas Geraes.

Sala das sessões do Congresso Legislativo do Estado de
Minas Geraes, em Belio Horizonte, 1.0 de setembro de 4913.

Levindo Ferreira Lopes, presidente do Senado.

Eduardo Carlos yilhena do Amaal, presidente da Camara.

Dr. José Pedro Drummond, 1.0 secretario do Senado.

-	José Vieira Marques, 1.0 secretario da Camara.

Gomas F'reire de Andrade, 02. 0 secretario do Senado.

José Alvas Ferreira e Mello, 2.° secretario -da Camara.

Publicada nesta Secretaria do Senado, 4 .o de stvrnbro de
1913.	O directo:, Antonio Augusto Pereira da Costa. -.



1	 DECRETOS

DO

Estado de ffifinas Geaes

DECRETO N. 3.786 - DE 1 . 0 DE JANEIRO DE 1913

Comrnuta penas	 li

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe é outorgada pelo § 4•0 do art. 57 da Con
stituição, resolve, em homenagem á. data de hoje, comuutar
em doze (12) annos de prisão simples a pena que está cum-
prindo o reu José Luiz Sanches, em virtude da decisão do
jury da comarca da Viçosa, de 9 de junho de 1903; em sete
(7) annos de prisão simples a pena imposta, ao re'i Antonio
Loyola do Nascimento pelo jury da comarca do Serro, em 4
de inato de 1907; e em seis (6) annos de prisão simples a
pena a que foi condemnado o reu Josias Muniz Barreto, pelo
jury da comarca de Santa Luzia do Rio das Velhas, em 20 de
outubro de 1908.	 .

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 1.° de janeiro de 1913-

JuLIo BUENO BRANDO.

José Gonçalves de Sousa.



Quadro da distribuiçã o de creditos para as despesas da Secretaria da
Agricultura, Industria, Terras, Viação e Obras Publicas no semestre de

janeiro a junho de 1913.

o
o
E

z
Directoria de Viação,

Obras Publicas e
Industria

a) Vdnrimefllos do Se-
cretario da Agridul
tora e do Oflicial
de Gabinete.......

b) VCflCliflCflt0S do por-
teiro, contiflUOs e
serventes.........

e)	 mVencientos do pes-
soai da Directoria.

li	Expedieflio..........
Passes e telegram-

mas..............
IV Obras Publicas, sen-

do 50:0005000 de
auxilio 6 constr11-
cç6o da Faculdade
de Medicina da Ca-
pital e 0:000 (t Es-
cola de Engenharia

V	Terrenos diamanti-
nos ............ ...

vi	Feiras de gado........
VII Giatificaçdo addiciO-

uni aos prefeitos
de estaçõe s de
aguas rniflerIeS e
pessoal da fiscati-
zação dis IfldSIflIS,
expediente e dia-
i'ia s...............

viii	EventuaeS ...... ... .
ix Directoria de Agri-

cultura, Terras e
o1onização : Pes

soai...............

	

10:800000	21 :6O000O

	

8:300000	10:000000

	

128:300000	250:600000

	

7:500000	15:000000

	

45:000O00	30:000S000

00:000000	1 .000:000000

Natureza da	ÇrediLos	DeOr6ameflt01

despesa	para
semestre	setembro de 1912.

9:55Ob000
li,: W13$000

5: io05000
29:SOOS000

4 :000000
4:W0$000

%0:000O0O
:3:000$000

65:0108,000
	1 iO:020)0t

—ti —

DECRETO N. 8.787 - DE 1,0 DE JANEIRO DE 4013

Indulta praças da Força Publica

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando cia at-
ti'ibuiçiio que lhe confere o § 4.° rio art. 57 da Coiislituiç6o,
resolve, em homenageiri data de hoje, indultar das penas
a que est6o sujeitas pelo crime de deserção simples as seguin-
tespraças da Força Publica : Adalberto Pereira da Silva, Jogo
Appolinario Antunes, Firmino Barbosa de Sonsa, Marionno
Gonçalves dos Santos, Olegario Felix, Sebastião Januario de
Moura e José Godofredo dos Santos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gemes, em
Bello Horizonte, 1. 0 de janeiro de 1013.

,IULT0 BUENO BRANDÃO.

José Gonçalves de Sonsa.

DECRETO N. 3.788 - DE 3 DE JANEIRO DE 4913

Distribue creditos pala as despesas da Secretaria da Agricul-
tura, industria, Terras, Viação e Obras Publicas, no semestre
de janeiro a junho de 1913.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
o disposto no art. 56 do regulamento que baixou com o de-
ereto n. 3.160, de 17 de abril de 1911, resolve approvar o qua-
dro que a este acompanha, da distribuiçdo de creditos da Se-
cretaria da Agricultura, industria, Terras, viação e Obras Pu-
blicas, no semestre de janeiro a jIInlIO de 4913, e determina
que pela Secretaria das Finanças sejam ellbctiiados os respe-
ctivos pagamentos, de accorrlo com as ordens expedidas.

(Is Secretaries de Estado dos Negocios da Agricultura e
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Patacio da Presidencia (lo Estado (te Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 3 de janeiro do 4913.

JULTO BUENO BRANDÃO.

Jose' (;onçalvl's de Sonsa.

1



Natureza da
despeza

X Commjssão de limi-
tes junto aos Esta.
dos vizinhos.......

XI Custeio das colanias
existentes e servi-
ços ordinarios con-
cernentes á immi-
gração e Coloniza-
çao ...............

	XII	Colonias indigenas..

	

Xlii	Medição e demarca-
ção de terras.....

	

XIV	Guarda e conserva.
ção dos terrenos
devolutos ...........

	

XV	Compra de vaccina
an ti-carbuncu 1 osa.

	

XVI	Institutos João Pinhei-
ro, Dom Bosco e
Mar de Hespanha,
inclusjvé	60:00O
p:ra obras novas..

Xvii Propaganda, premios
agricolas, 5:000000
ao instituto Polyte-
chnico de Juiz de
Fóra, annexo á
Academia de Com-
mercio, introduc-
ção de reproducto
res, postos zootech-
nicos, subvenção á
Escola Agricola de
Lavras, ás escolas
de D. Bosco em Ca-
choeira do Campo
e ao aprendizado
agricola de ltam-
bacury, 20:000$000
de auxilio á Expo-
sição de S. João
d'EI Rei, 4:OOO000
á Escola de Com
mercio da Capital e
mais serviços Con-

	

Creditos	De orçamentoLei

	

para o 1..	n. 596, de 19 de

	

,emetre	setembro de 1912

	

43:380$000	26:760000

	

1Ji0:000$000	300:000000

	

6:500$000	43:000000

	

5:000$000	10:000$000

	

7:200000	1 4:4OOOOO

	

35:000000	70:000000

	

80:000000	1C0:000000

a

Mw

-

fl\

—7-

o
Natureza da	Creditos	De orçamento. Lei

despesa	para o 1. 0	n. 596, de 19 de
Z	 semestre	setembro de 1912

cernentes ao des-
envolvimento eco-
nomico de Minas...	it;O:OOOOOO

XVIII Fazendas - modelo,
campos de de-
monstração (1 expe
riencias, fazendas
sub ven cio na das,
poços	tubulares,
acquisição de ma-
ehinas agricolas,
sementes, adubos
chimicos e ensino

	

agricola ambulante	200:000000

	

XIX	Collectade dados para
a esl,atistica agro-
pecuaria ........... 42:5OflOOO

	XX 	Rêde ineteorologica	12:O0800()
XXI, Directoria do Com-

mercio e Expan-
são Economica ;-

	

Pessoal ...............	1(l:9O$OOO

	

XXll	Agencia no Rio
a) Pessoal .........	4O:61OOOO
b) Despesas diver

sas e pessoal bra-
cai, contractado	2:000000

	

XXlil	Agencia de Santos

	

Pessoal .............	3:6OOOOO

	

Xxiv	Agencia de Victoria
- Pessoal.	 1:!300$000

XXV Agencia de Antuer-
pia - pessoal, ex-
pediente, despesas
diversas e impre-
vistas....... ......... . 30:7950OO

	

XXVI	Premios, fiscalização
P propaganda das
cooperativas no Es-

	

tado ....... ... ........	15O:OOOOOO

	

XXVII	Junta Commercial

a	Pessoal ........... 5:92OOOO
b	Expediente	 25000e

oO:OOOOOO

4OO:OOOOOO

2i:OOOUOO
25:OUOOOO

21 :9OOOOO

81:220$000

O:CoOOOO

7:2OOOOO

3:000S000

61:5908000

3OO:OOOOOO

14:8408000
;Oí)OOO

—II

E.



—x -	 —9—
o

Natureza da	Credi os	Deortamente.Lejcio s pesa	para, O 1.0	n 596, de 19 deZ	 somstre	setembro da 1911
	XXVIII	Exercicjos findos da

Secretaria da Agri
cultura...............1 0:000000	20:000000

	

XXIX	Imprensa Official -
quota destinada ao
pagamento de eu-
COmmenclas (Ia Se-
cretaria da Agri-
cultura e reparti-
ções subordinadas	40:000000	80:000000

1.759:565000	3.519:130000

Secretaria da Agricultura, Industria, Terias, Viação e
Obras Publicas do Estado de Minas Geraes, 3 de janeiro de
4913.— O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Jose' Gonçalves de Sonsa.

JECRETO N. 3.789 - DE 3 DE JANEIRO DE 4913

DECRETO N. 3.790 - DE 9 DE JANEIRO DE 4013

Alce um ciedi(o siippiomenlar de 90:000$000 ci. rubrica Exerci-
aios-findos" da lei n.570, cio 19 de setembro cio lOil, art. 15, § 1
ri. XXX1V.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
a demonstração que a este acompanha, resolve, usando da
auctorizaçíto que lhe confere o art. 16 da lei ii. 570, de 19 de
setembro de 1914, abrir um credito supplementar da quantia
de noventa contos de réis (90:O00000) rubrica «Exei'cIclos
Findos» do ir[. i, § 1. 0 , n. XXXIV, da mesma lei.

Palacio da Presiclencia cio Estado de Minas Gemes, cm
Beilo horizonte, aos 9 de janeiro de 1913-

JULIO BUENO BRANDXO.

Arthur da Silva Dernardes.

Approva os estudos e orçamento da 1. secção da estcàda de
ferro concedida ci. Companhia E. F. Fecieraes Brasileiras, 1-cada
Sul-Mineira, partindo dias divisas deste Estado com o de S.Paulo e enlroncanclo-se ria E. E. Goyaz.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
o disposto na clausula 3.z ' , lettra a), do Contracto (10 26 de
outubro de 1011, resolvo approvar os esludos apretentados
pela Conipantna Estradas de Verro Federues Firazileiras, Ilôle
Sul-Mineira, dos pdilfleirOS cento e meio hilometros (I00,000111)
de sua linha, a partil cia cidade de Ouro Fino, bem como o
respectivo orçamento, na importancia tohil de (1.501;: 20t4I
ou 6'p :720$29i por hilonietro, de accorcio com as modificações
.nelle feitas pela Secretaria da Agricultura, Industria, Terras,
Viação e Obras Publicas.

Palacio da Presidencia do Eslaclo de Minas Geracs, em
Belio Horizonte, :t de janeiro de 1913.

JULTO BulcNo BRANDXO

Jo5cf Gonçalves de S0113-t.

ExERCC1O DE 1912

Demonstração do estado da verba e. XXXIV, § 1°. art. 15, lei n'
570, de 19 de setembro do 1911, afim de ser concedido pelo go-
verno o preciso credito supplementar, para cobrir o excesso
que se deu na mesma rubrica.

N.da Rubrica1 De o r ç a- D e s p e mi- A pagar-se	Credito
Menlo preciso dido

XXXIV § 1°	5O:000000 03:097804 ",G:30281()0	9Q:000000

Quinta secção da Secretaria das Finanças, em Beilo Flori-
zon lo, aos	de janeiro de 1013.— T3eujamin 1'erreira

Vislo.— F. I1h'riuq. (Ilmofe de sertão.

L
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DECRETO N. 3.793 - DE 44 DE JANEIRO DE 1913

Reconhece a jurisdicção, neste Estado, do sr. Luigi Provana dei
Sabbione, nomeado consul da ltaiia, nesta Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vis-
ta o aviso da sub-Secretaria d'Estado das Relações Exterio-
res, de 31 de dezembro proximo findo, sob n. 20, de ter sido
concedido exequatur á nomeação do Sr. Luigi Provana dcl
Sabhione, para consul da italia, nesta Capital, resolve reco-
nhecer sua jurisdicção em todo o Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Cera", em
Beilo 1-lorizonte, 14 de janeiro de 1913-

JULIO BUENO BRANDÃO.

Jose Gonçalves de Sonsa.

DECRETO N. 3.794 - DE 16 DE JANEIRO DE 4943

CrOa lima colectoria na vilia de São Miguel do .Jequitinhonlla

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das at-
tribuições que lhe confere o art. ii. » da Constituição deste
Estado, resolve crear uma coilectoria no municipio da villa
de São Miguel do Jequitinhonha.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e o faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, cm
Belio Horizonte, 46 de janeiro de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

FIEI

1

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 13 de janeiro de 1913.

Arthur da Silva Bern ardes.
lIJ
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DECRETO N. 3.791 — DE ODE JANEIRO DE 4913

CrOa uma colectoria na vila João Pinheiro.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
huição que lhe confere o art. 5.° da Constituição Mineira,
resolve crear uma collectorja na vilia João Pinheiro.

O Secretario de Estado dos Negocioz, das Finaneas assim
o tenha entendido e o Iiça executar.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Rello horizonte, 9 de janeiro de 1913.

.Ttjijo BUENO BRANDO.

A rtlinr da Silva Bernarc/es.

DECRETO N. 3.792	DE 13 DE JANEIRO DE 4912

Dá ao SI'. João Baptista Monteiro dos Santos, ou empresa que or-
ganizar, concessao para exploração de,transportes por meio
de automovejs na estrada de rodagem União e Industria»,
pio prazo de 25 annos.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
o requerimento em que o sr. João Baptista Monteiro dos San-
tos pede, para si ou empresa que organizar, concessão para
exploração de transportes por meio de automoveis na estra-
da de rodagem «União e industria» e ramaes que forem con-
cedidos posteriormente, resolve fazer-lhe essa concessão pelo
prazo de 25 annos, de conformidade com o regulamento
approvado pelo decreto n. 1.018, de 30 de março de 1897, li-
cndo o mesmo senhor obrigado a assignar na Secretaria da
Agricultura o respectivo contracto.

JULIO BUENO BRANDiO.

Jose Gonçalves de Sonsa.
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DECRETO N. 3.793 - DE 21 DE JANEIRO DE 4913

Reconhece a jurisdicçEo, neste Estado, do sr. Barandon, como en-
carregado do Consulado Gela] da Aliemanha, no Rio de Ja-
neiro, durante a ausencia do respectivo consul, sr. Munzen-
tha]er.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
o aviso 11. 0 21, de 31 do mez passado, da Sub-Secretaria de
Estado das Relações Exteriores, resolve reconhecer a jurisdi-
cção, neste Estado, do sr. Barandon, corno encarregado do
Consulado Geral da Alternanha, no Rio de Janeiro, durante a
ausencia do respectivo consul, sr. Munzenthaler.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 21 de janeiro de 4913

, jA —

DECRETO N.	—	E JANEiRO 1111 191

ApprO\a os estatutos da Sociedade Cooperativa Pastoril e Lacti-
cinioS de S. João NepOmucenb

O Presidente do Estado de Mines Gemes, no exercido da
attribuição que lhe é conferida pelo art. 37, n. 1, da ConstitUI
çdO Etadoal, considerando que se acha organizada, de accordO
com as legislações da Unido e deste Estado, a Sociedade Co~
operativa Pastoril O 

LacticinioS de 5. João NepomUcenO, com

séde na cidade do mesmo 
o noe, resolve apprOvar os respe-

ctivos estatuto s , datados de 22 de setembro de 1912, ficando

assim reconhecida a associação
para auferir os benefidiOS of-

ficiaes garantidos pelo Estado.
Palacio da Presidenciado Estado de Minas Geracs, em

Belio Horizonte, 25 . de janeiro de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.	 JULTO BUENO BRANDÃO.

Delfina Moreira da Cosia Ribeiro.	 JOS(í GoflÇaiVeS de SOnSO.

DECRETO N. 3.796	DE 22 DE JANEIRO DE 19I

CrOa um grupo escolar na cidade de S. João Baptista

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o dec. n. 3.191, de 9 de julho de 4911, resolve crear
um grupo escolar na cidade de S. Jouio Baptista.

Palacio da Presidencia, em Belio Horizonte, 22 de janeiro
de .1913.

JULI0 RUENO BRANDO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.798— DE 25 DE JANEIRO DE 1913

Concede licença á amara Municipal de Vilia Platina para fazer
os estudos technicOs da quéda d'agua denominada «Salto do
Moraes, no iio TIJuCO.

O Presidente rio Estado (te Minas	
erles, tendo CIII vista

o requerimento da Carnara Municipa l de Vila Platina, datado

de 12 de novembro ultimo, resolve conceder á ifleãm'3.	

(a-

mura, de conformidade co o decreto 11.	35, de 20 de Ou-
m

tubro de 4912, 
a necessaria licença para lszer os estudos

teelmicos (10 queda (l'agua denominadaSalt.o do MoFaeS » , no

rio I'ii!I C O, afim (1 que lhe Seia dada a con	desta data,
cessão definitiva,

ficando marcado o prazo de 12 meles, a contar

para a apresentação desses estudos.

Palacio da presidencia do Estado de Minas Gemes, em
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 1943.

,IULIO BUENO BRANDÃO.

ios' GunçalVCS de ousa

o
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DECRETO N 3.799 - DE 28 DE JANEIRO DE 4943

Auctorjza a emissão de 2.500 apolices do valor nominal
de 1:000$000 cada uma

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe é conferida pela Constituição Mineira e art.23 da lei n. 596, de 19 de setembro de 1912, e no intuito dedar execução ao estipulado na clausula 43a do centracto fir-mado a 24 de dezembro do mesmo anno pela Companhia Me-
iliorarnentos de Poços de Caldas, resolve;

Art. 4.° E' auctorizada a emissão cIo duas mil e quinhen-
tas apolices nominativas, da divida interna do Estado, do
valor nominal de 1:000jo00 cada urna, ao juro de 5 O/ aoanno, pagaveis de accordo com os arts. 59 e seguintes do dec.n. 2.224, de 23 de maio de 1908.

Art. 2. A amortização se fará mensalmente, em tio annos,por parcellas eguaes, a começar em janeiro de 1917, na fórmados arts. 71 e seguintes do citado decreto (regulamento para
o serviço da divida).

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assimo fará executar.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Gentes, emBello Horizonte, 28 de janeiro de 1913.

JULIO .BUENO BRANDÃO.

Art/rur da Silva Berncrdes.

DECRETO N. 3.800 - DE 28 DE JANEIRO DE 4913

APProva o termo de rectificação do contracto de 3 de agosto de1895, entre a «Leopoldina Railway Company Limited» e o Es-tado de Minas Geraes, para a cobrança do imposto mineirode exportação.

0 presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
huição que lhe confere o art. 57 da Constituição, resolve
approvar o termo, que a este acompanha, de reclificação docontracto de :i de a gosto de 1895, entre a «Leopoldina RailwayCornpany Lirnited» e o Estado de Minas Geraes, para a co-
brança do imposto mineiro de exportação, teri-nQ que foi
assignado pelos srs. dr. Theophilo Ribeiro, director da fis-
calização das rendas mineiras, e Mc. C. Milier, superinten-
dente geral da alludida Companhia.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, aos 28 de janeiro de 1943.

Juaio BUENO BRANDÃO.
Arfhu' da Silva Bern ardes.

Termo de rectificação do contracto de 3 de agosto de 1895,
entre a «Leopoldina Railway Company Lunited» e o Es-
tado de Minas Geraes, para a cobrança do imposto mineiro
de exportação.

Aos 24 dias do mez de janeiro de 4943, no escriptorio da
«Leopoldina Railway Co rnpariy», nesta cidade do Rio de la-
neiro, reunidos os representantes do Estado de Minas Gcraes,
o dr. Theopliilo Ribeiro, director da fiscalização das rendas
mineiras, pelo Estado de Minas, e o sr. Mc. C. MilIer, pela
supra mencionada Companhia, como seu superintendente
geral, accordaram modificar o contracto de 3 de agosto de
1895, celebrado entre as citadas partes contractanteS, para a
cobrança dos impostos mineiros incidentes sobre os ge.neros
e mercadorias de producção do Estado, exportados por suas
linhas, substituindo a sua clausula 3. a e paragraphos pelas clau-
sulas seguintes que estipulam e acceitam, como parte inte-
grante do supracitado contracto.

Primeira

De todo pagamento de impostos os agentes de estações
darão aos contribuintes um conhecimento extrahido do livro
de talões, mencionando no mesmo, em algarismos, o numero
da nota de expedição, e em numeração escripta por extenso,
a quantidade ou peso da mercadoria ou o numero de rezes e
a importancia do imposto pago.

Paragrapho unico. Os talões a que esta clausula se refere
serão fornecidos pela Secretaria das Finanças do Estado de
Minas, a qual adopLrá o typo que mais lhe convenha, sem
prejuizo, entretanto, da facilidade e promptidão do serviço.

Segunda

Do café destinado ao Rio de Janeiro ou a qualquer das
estações em Nicthero nenhum imposto será arrecadado pela
Companhia devendo sei-o pela Recebedoria Mineira. Paia
este fim o agente da estação que fizer o despacho desta mer-
cadoria extrahirá urna guia da qual constem o numero e mar-
cas dos volumes, o peso, a procedencia, o destino, o remet-
tente e destinatario.

Esta guia será extrahida do livro de talões fornecidos
pela Secretaria das Finanças e será rernettida á Recebedoria
Mineira para conferencia cornos conhecimentos de oespachos,
não podendo a Companhia dar livre franquia ao café sem
previa apresentôi ãO do respectivo documento de pagamento
do inipoto devido.

1.'

1
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Terceira

De todos os mais generos despachados para o Rio de Ja-
neiro ou estações em Nictheroy, bem corno dos que tiverem
outros destinos que não os especialmenfe indicados nesta
clausula, inclusivé, neste caso, o café, a Companhia arreca-
dará integralmente o imposto devido e com elIe lambem a
sobretaxa de francos 3 quando se tratar de café.

Quarta

No caso de mercadorias em transito, a Companhia obser-
vará o disposto no decreto o. 3.018, de is de novembro de
1910, exercidas por seus agentes as funcções (l flC incumbem
aos vigias flscaes, nas estações aonde o Estado não tenha
vigias.

Quinta-

Pelo serviço de fiscalização do café destinado ao Rio de
Janeiro ou ás estações em Nictheroy e expedição das guias
a que se refere a clausula 2_a, a Companhia perceberá a com-
missão de 3 O/ sobre o producto do imposto respectivo, como
si pela Companhia fosse arrecadado, exceptuada a importan-
eia da sobre-taxa crehda para a valorização do café.

Sexta

Nenhum frete ou cornmissão cobrará a Companhia pelo
transporte dos supprimentos em dinheiro (f na fizer as asia-
ções l[scaes do Estudo, por ordem da Secretaria das Finanças.

Setiiva

A comnpatiliia fará levantar, OnvialiLio-a (,-011t O halajicele
mensal, uma relação dos prodnctos mineiros exportados li-
vi-es de impostos. Nestas relações deverão figurar não sé a
especie como tam bem o peso dos prod netos, pagando os des-
pachos 300 ráis de esfatistica.

Oitava

A presenfe rectificação entrará em vigor dentro de 3{)
dias, depois de sua approvaç5.o, por decreto do Presidente
do Estado e durará de accordo com o disposto na clausula
43°- do contracto de 3 de agosto de 189b.

Para os eficitos do seilo accordam iS partes contractanles
darem ao lireselite ius(iunmeIllO o valor de, 	contoa, e por

se acharein assim ajustados. o firmam em dois xemplare,
sendo só um seliado.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1913.

(Assignado) Theophilo Ribeiro. - Pela Tite Leopoldina
Railway Gompmny, Ld.— (Assignado) Mc. C. MiUer, Superin-
tendente Geral.

Testemunhas : i&dolplio P. de Figueiredo.— Antonio Ca-
vour Pereira de Almeida.

Achavam-se devidamente inutilizidas duas estanipilha
federaes, 110 valor de	!OO.

DECRETO N. 3.801 - DE 28 DE JANEIRO DE 1913

Approva o contracto celebrado entre o Estado de Minas Ucraes
e a Nova Companhia Estrada do Ferro ilatila o Minas para
arrecadação dos impostos mineiros.

(t Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição, resolve
approvar o contracto celebrado entre o referido Estado.e a
Nova Companhia Estrada de Ferro lia hia e Minas, para arre-
cadação dos impostos mineiros, contracto que a este acom-
panha e que foi assignado pelos si-s. dr. Theophilo Ribeiro,
director da tiscalização das rendas mineiras e ipão A. Ame-
rico Machado, presidente da sipracitada Companhia.

Pulado da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
ReIlo Horizonte, aos 28 de janeiro de 4913.

.luLlo BUENO BRANDÃO.

Arthur da .Silva flernardes.

Contracto celebrado entre o Estado de Minas Geraes e a Nova
Companhia Estrada de Ferro Bahia e Minas, para arrecadação
dosimpostos mineiros.

Aos 17 dias do mez de jaJleiro de 4913, á ruada Quitanda,
n. 120, nesta cid de do Rio de .í oleiro, no escriptorto da
Cornanhia reunidos os representantes do Estado de Minas
Geraes e da Nova Companhia Estrala de Ferro Bahia e Mt

D. M. —2
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nas, o dr. TleophiIo Ribeiro, director da fiscalização das
rendas mineiras, pelo Estado de Minas, e o sr. João A. Americo
Machado, pela supracitada Companhia, como seu presidente,
accordaram em que d'ora em deante fossem pela referida
Companhia arrecadados os impostos mineiros sobre os ge-
neros exportados por suas linhas e de accorcio com as clau-
sulas -que se seguem, is quaes estipulam e acceitam para
todos os effeitos na execução do presente contracto.

1.'

Á Nova Companhia Estrada de Ferro Bahia e Minas, por
intermedio dos agentes de suas estações e seus propostos, em
Iodo o percurso de suas linhas, fisc:lizará e arrecadará os
impostos mineiros sobre e ncoinmendas, bagagens, mercadorias
de todo genero, gado e vehicii!os procedentes do Estado de
Minas cine se destinarem para fóra cio Estado e tiverem de ser
transportados em suas linhas, cingindo-se estrictamente nos -
te serviço ás leis e regulamentos do Estado e ás instrucções
que lhe forem fornecidas pela Secretariadas Finanças de Mi-
nas Geraes.

- 49 -

A Companhia obriga-se a recolher ao banco ou estação
fiscal, que pela Secretaria das Finanças lhe for indicado, den-
tro de 0 dias,-a contar da data fixada para apresentação do
balancete mensal, a importancia do saldo respectivo. Do sdo
lado, o Governo liquidará no mesmo prazo e pela formi qeu
!br irtdicad peiaa Companhia, qualquer saldo que se veriuti
que a seu favor.

A infracção desta clausula sujeita a Companhia ao paga-
meilto do juro de ao anno sobre a imporlancia indevi-
damente retida e a execução immediata.

fia

A Companhia fica exonerada da responsabilidade pelos
erros e enganos commetticlos em seus halancel.es, si' dentro
de 90 dias, a contar da data do recebimento deites e dos do-
cumentos que devem acompanhal-os nos lermos da clatistila
4, a Secretaria das Finanças não fizer qualquer reclamação.

a

A-arrecadação será feita á vista do que constar dos doeu-
mentos de despachos realizados em as suas estações.

•	3a

De todo o pagamento de impostos os agentes de estação
darão aos contribuintes um conhecimeiito extrahido de livros
de talões, mencionando no mesmo, em algarismos, o numero
da nota de epedição é, em numeração escrita por extenso,
a quantidade ou peso da meréadoria ou o numero de rezes
e a importancia do imposto cobrado.

Paragrapho Unico.— Os talões a que esta clausula se re-
fere serão fornecidos pela Secretaria das Finanças do Estado
de Minas, a qual adoptará o typo que mais lhe convenha,
sem prejuizo, entretanto da facilidade e prornPtidão do
serviço.

A Companhia o1arigi-e a rerrietter á Secretaria das Fi-
nanças, em Belio Horizonte, até o dia 30 de cada mez, um ba-
lancete da receita e despeza do mez anterior, organizado de in-
teira conformidade com o modelo adoptado pela: mesma Se-
cretai-ia, acompanhado das sgundas vias dos ëonhecimentos
de-talões a que se refere a claLsula 3 e de todos os documen
tos Lomprobativos das despesas dc' que se tivei indemnizado
por auc1orizaçes ourequizições legaes.,

ACompanhia poderá restituir aos contribuintes as quan-
tias que verificar ler cobrado indevidamente, remettendo,
com as contas i-spectivas, Os recibos das restituições.feitas.
Depois, porem :de apurados os saldos, só a Secretaria poderá
lazer ou aucLorizar as restituições, madiante provas apresen-
tadas, não soflrendo a Companhia, neste caso, prejuiQ na
cominissão que tiver cobrado.

8a

Do café destinado ao Rio de Janeiro nenhum imposto será
arrecadado pela Companhia, devendo sêl-o pela 'Recebedoria
Mineira. Para este fim, o ageáte da estação, que fizer -o dos-
pacho desta mercadoria, extrahirá uma guia da qual constem
o numero e marcas dos volumes, o peso, a procedencia, o
destino, o remetiente e ciestinatai'io. Esta guia será extraliida
do livro de talões fornecido pela Secretaria das Finanças e
será reinettida á Rcebedoria para conferencia com OS Co-
nhecimentos de despacho, não podendo a Companhia -dar li-
vre franquia ao café sem previa apresentação do respectivo
documento de pagamento do imposto devido.

9a

De todos os mais generos despachados para o Rio de .la-
neiro, bemcomo dos que tiverem outro destino, -Inclusive,
neste caso, o cdté, a companhia arrecadará integralmente o
imposto devido. Do mesmo modo arrecadará omdrnposto do



facilitando-lhes, além disto, o exame dos livros respectivos,
que julguem necessario.

16."

O presente contracto entrará em vigor dentro de 60 (ses-
senta) dias depois (te sua approvaçâO por decreto do Presi-
dente do Estado e durará em quanto convier ás partes con-
traclanteS, não podendo, porém, ser rescindido sem previo
aviso de 90 dias

Par os efloitos dp sello, accordam s partes cotctafl-
tes darem ao presente eontractn o valor de dez cOntos e por
se acharim assim jostudas firmaram o presente contracto,
pua que produza todos os seus etfeitos.

O presente contracto é assignado em duas -v ias, sendo

uma dellis seh1ada

- 21 -

Rio de Janeiro, fl de janeiro de 4913.

(AssignadOS), Theophilo Ribeiro.
João A Americo Machado.
(Testas.) Auto de Sá.

to	 Alfredo Rebouças.
Achavam-se colladas duas estampilhas federaes no valor

de onze mil reis, devidamente inutilizadas.

um DECRETO N. 3.802 - DE 28 DE JANEIRO DE 4913

Converte em escola para o sexo masculino a mixta do logar de-
nominado Ponte de Anna de S, mirniciPio de Ouro Preto

O Presidente do Est do de Minas Geraes, de conformidade
coi.ii o n. 4 do art. 3,0 do regulamento que baixou corr

i o

dec. n. 3.191, de 9 •de junho de 4911, resolve converter em
escola para o sexo masculino, a mixta do logar denominado
Ponte de Anna de Sá, municipio de Ouro Preto.

Palacio da Presideucia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 28 de Janeiro de 1913.

mEio BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribei?o.

fl- 20 -

café, cujos donos o retirem das mãos da Companhia em qual-
quer das suas estações.

loa

Pblo servi ço de arrecadação dos impostos mineirosper-
ceberá a Companhia a porcenIaem de 8/ 0 • sobre o total ai-
recadado, e pelo de fiscalização, corno nos casos do café des-
tinédo ao Rio de Janeiro ou no de mercadorias em transito,
a de 4/2 7 . ' sobre o producto do imposto respectivo, corno
se pela Companhia aPrec dado, exceptuada a sobretaxa
creada pari valorisação do café, deduzindo a Companhia as
duas comrnissóes do total do imposto que arrecadar.

10

No 'cso de mercadoriasem transito, ã Companhia ob-
scrvarú o disposto' no de. 3.018, de i de' Novembro de
19:10, exeridas Por seus ãgeétes as funcçôes que incumbem
aos vigias fiscaes, nas estações- aonde o 'Estado não tenha
vigias.

12.0

Ao director da fiscalização das rendas mineiras será conce-
dido passe hire de i.° classe permanente para transito nas
linhas e vapores da Companhia em serviço de fiscalização,
bem cômno transpomte de bagagem atè 100 kilos Aos demais
funccionarios do Estado, incumbidos do serviço de tiscaliza-
ção, sei'ão fôrncdidisauctõrizaçôes para requizição de passes,
tambem de 1.a classe, conforme for annualmenterequisitado
pelo director da fiscalização, inclusive bagagem até 100 kilos.

430

Chipuhia obriga- 'sé a cumprir, nos limniie. laarreca-
dação que reclizai', os saques, que càntr:t dIa fizera Se-
cretaria dás Finanças do: Estado, deduzindo a iiiportancia da
mesma arrebadação.

14."

As duvida . Suscitada na' applidação das leis • e regula-
mentos mineiros, i que se pmende o pr' . ente contracto, serão
resolvidas por consultas á Secrctai'ia da Finanças por inter-

- medmo do director da lmscalin10 da i end is

450

Ao director da fiscalização das rendas mineiras e aos
funccionarios por elle ou pela Secretaria das Finbnças, com-
missionados em serviço de íiscalização junto a estrada, a
Companhia fornecerá todas 'as infomaçes e esclarecimentos
reIatiios aos negocios quê s& pendiTi ao presente cohtratto,

1.
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DECRETO N. 3.80 - DE 28 DE JANEIRO DE 1:913

Crêa um grupo escolar na cidade de- Ponte Nova

O Presidente do Estado de Minas Gera es, usando das at-
tribuições que lhe confere o dec. D. 3.191, de 9 de junho de
4941, resolve crear um grupo escolar na cidade. de Ponte

*	 Nova.
Palacio da Presidencia, em Beilo Horizonte, 28 de janeiro

de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.806 DE 28 DE JANEIRO DE 4913

rêa um grupo escolar na vilia de Rio Espera

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das at-
tribuições que lhe confere o decreto n. 3.191, de Ode junho
de 1914, resolve crear um grupo escolar na villa de Rio
Espera.

Palacio da Presidencia, em Beilo Horizonte, 28 de Janeiro
de 1913-

JULIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.801 - DE 28 DE JANEIRO DE 1913

Crêaum grupo escolar na vilia de Mdrcôs

O Presidente do Estado de Minas Geiaes u7.andO das
attribuiÇõe que lhe confere o dcc. n. 3.191, , de 9 de junho de
1914, resolve crear um grupo escolar na villa deMeFCês

Palacio da Presidencia, em Beilo Horizonte, 28 de janeiro
de- 1913.

uuo BUENO BRANDA0.

- . Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

JULIO RUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

o
DECRETO N. 3.804	DE 28 DE JANEIRO DE 1913

Crêa um grupo escolar na cidade do Pará

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das
atiribuições que lhe confere o dec. ri. 3.191, de O de junho de
1914, resolve crear um grupo escolar na cidade do Pará.

Palacio da Presidencia, cm Beilo 1-lorizonte, 28 de janeiro
de 1913-

.JULIO I3UENO BRANDÃO.

Delfim Moreira (Ia Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.803 - DE 28 DE JANEIRO DE 1913

Converte em escola para o sexo feminino a mixta de Inhapim,
municipio de Caratinga

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o n. 4 do art. 3. do regulamento que baixou com o
decreto n. 3.491, de 9 de junho de 1914, resolve converter
em escola para o sexo feminino a mixta de inhapim, munici-
pio de Caratinga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerues, em
Belto Horizonte, 28 de janeiro de 1913-

1
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DECRETO N. 3.808  - ne 99 uE JANi:Ino DE 4913
	 DECRETO N. 3.810 - DE 1.° DE EEVEIIEIBO DE 1913

Converte cm mixta a escola do sexo masculino de Santo Antonio
do I'ort.o. Inunicipio do Turvo

O Presidente do E1ado de Minas Geraes, de conformidade
com o ri. IV do art.. 3." do regulamento a que ce refere o dec.
n. 3.191, da 9 de junho de 1911, resolve converter em mixia a
escola do sexo masculino de Santo Antonio do Porto, municipio
cio Turvo.

Palacio da Presidencia cio Estado de Minas Geraes, ciii Hei lo
horizonte, 229 de janeiro de 1913.

JuLio Iluaxo J3JIANDÃO.

Moreira da Cosia J-dbeiro

DECRETO N. 3.809 - DE 31 DE JANEIRO DE 1013

Marca o dia 10 de fevereiro promo futuro para a realização
das eleições de vereador e juizes de paz do districto de Ser-
rania, municipio de Alfenas.

O Presidente do Estado de Minas Gemes, usando da at-
tribuição que lhe confere o pragrapho unico do art. 2. 1 das
disposições Iransitorias do regulamento eleitoral, approvado
pelo deu. n. 3.331, de 2 de outubro de 191.4, resolvO marcar o
dia 40 de fevereiro proximo futuro pari a rea1i7.açõo das
eleições de vereador e juizes de paz do districto de Serrania,
Iflunicipio de Alfnas, só devendo o 1neslno ser installado
depois de cumpridas as firinalidsdes exigidas pelo ad. 16 da
lei n. 556, de 30 de agosto de 4911.

Palacio tia Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 31 de janeiro de 1913.

luLIo lluENo BRANDÃO.

Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.

@rôa uma colonia agricola no intinicipio de S. Domingos do Pra-
ia e nas teias da Fazenda Dois Corrego», com a denomi-
nação de «Colonia Agricola Guidoval'.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri
bniçõo que lhe confere o art. 57 da Constituição Mineira e de
coiifrirmidade com o disposto 110 art. 1.0, § 1. 0 , da lei n. 438
d (,.de setembro ele 1906, resolve crear no municipio de 5'
Domingos do Prat 1 e nas terras da Fazenda Dois Corregos
unia colonia agricola com a denominação «Goidoval»

la lacio da Presitiencia cio Estado de Minas Geracs, em
13d1 horizonte, 1. 0 de fevereiro de 4913.

ItILIO BIJENO BRANDÃO.

José Gonçalves de .Sousa.

I)EURETO N. 3.811 -- DE .1. 0 DE FEVEREIRO DE 1913

Con ,de licença á Cainara Municipal de Tiradente» pala fazer o»
estudos teclinicos da queda d'agua denominada dos Guerras»,
no rio Carandahy.

O Presidente do Estado de Minas GeraeS, tendo em vista
o rqueritrientO da Camara Municipal de Tiraclentes, datado
cli 23 de novembro do anuo findo, resolve conceder á lues-
ina Camara, de conformidade com o deu. 3.735, de 26 de
outubro le 1912, a necessaria licença pala lazer os estudos
technicos da queda d'agua denominada «dos Guerras", no rio
Carandahy, aIim de que lhe seja dada a concessão definitiva,
ficendo marcado o prazo de 12 mezes, a contar desta data,
para a apresentação desses estudos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, 1. 0 de fevereiro de 1913.

JuLio I3UENO BRANDO.

José Gonçalves de Sousa.

Delfim
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DECRECTO N. 3.812 —DE 7 DE FEVEREIRO DE 4943

Declara sem effeito o decreto n. 3.080, do 31 do janeiro í3ndo, mar-
cando eleição no districlo de Serrania, inunicipio do Alfenas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das
attribuiçôes que lhe confere o art. 57 da Constituição, resolve
declarar sem effeito o dec. n. 3.809, de 31 de janeiro último,
pelo qual foi designado o dia 40 do corrente para a realiza-
ção das eleições de Vereador e juizes de paz do districto de
Serrania, municipio de Alienas.

Palacio da Presidencia do Estadõ de Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, 7 de fevereiro de 1913.

JuLIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro

- 27 -

cessionario, a planta de reconhecimento da zona, para o que
fica fixado o prazo de 60 dias, a partir da data da publicação
deste.

Antes da assignalura do contracto e para garantir a sua
execução, deverá o concessionanio depositar nos cofres do
Estado a importancia da caução que será opportunarneflte
determinada.

Palacio da E'residencia do Estado de Minas Gemes, em
Beijo Horizonte, 8 de fevereiro de 4913.

.Juuo BUEN0 BRANDÃO.

Jose; Gonçalves de Sousa.

DECRETO N. 3.814 - DE 8 DE FEVEREIRO DE 4913

1

DECRETO N. 3.813 - DE 8 DE FEVEREIRO DE 1913

Concede privilegio para construcçao de uma estrada dé ferre; do
districto de Santa Rita Darão, municipio de Marianna, ás di-
visas do Estado do Espirito Santo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da au-
ctorizaçáo que lhe conferem as leis numeros 148, de 26 de
julho de 1895, e 465, .e 44 de setembro de 1907, resolve con-
ceder no cidadão dr. Francisco Ferreira Alves Junior privile-
gio para construcção, uso e goso de uma estrada de ferro, de
bitola de um metro e sessenta centimetros, e linha dupla que,
partindo do districto de Santa Rita Durão, ifluflicipio de Ma-
rianna e seguindo pelo rio Gualaxo até o valie do rio Doce,
desça até a Ponte Queimada e passando pelas localidades
denominadas Sant'Arina do Taboleiro, Santo Antonio do Ma-
nhuassd e Pockrane, vá ás divisas deste Estado cora o do Es-
pinto Santo, nas proximidades da villa de S. Pedro, naquelle
Estado, ficando, porém, resalvados os direitos de terceiros,
adquiridos em virtude de concessões federaes ou estacloaes,
porventura existentes.

O Secretario da Agricultura, industria, Terras, Viação e
Obras Publicas fica auctorizado a celebrar o respectivo con-
tracto, observadas as disposições da legislação em vigor, e es-
pecialmente, as do decreto n.4.018, de 30 de março de 1897,
depois de submettida á approvaçiio cio Governo, pelo coa-

Declara caduca a concessão de uma estrada de ferro de Santa
Rita Durão, municipiO de Marianfla, ás divisas do Estado do
Espirito Santo, feita pelo decreto n. 3.264, de 5 de agosto de
1911, aos srs. Philippc Hartembach e John ilays 1-Iammond.

O presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no art. 41 do decreto n. 1.018. de 30
de março de 1897, declara caduca a concessão feita aos srs.
Philippe HartembaCh e João Hays Hammond, pelo decreto
n. 3.264, , de 5 de agosto de 4911, de uma estrada de ferro
do districto de Santa Rita Durão, municipio de Marianna, ás
divisas deste Estado com o do Espirito Santo, visto não ter
sido assignado o respectivo contracto dentro do prazo legal.

Palacio tia Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, 8 de fevereiro de 1913.

JUL1O BUEr4O BRANDÃO.

Jose; Gonçalves de Sousa.

ti,
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DECRETO N. 3.815 - DE 8 nE FEVEREIRO DE 4913

Approva os estudos e orçamento da linha de bondes entre Tres
Co.-açôes e Cambuquira

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto na clausula segunda do contracto cele-
brado entre o Governo de Iinas e o cidadão ArtAiur Monteiro
de Queiroz, o s de março de 1912, para con1rucçáo, uso e
gozo de uma linha de bondes, na extensão de 23 kiloinetros
e 520 metros, ligando a cidade de Tres Corações do Rio Ver-
de á vilia de Camhuquii-a, resolve approvar os estudos apre-
sentados e o respectivo	 c 	na imjaortancia total de
654:614S309.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gemes, em
Beilo Horizonte, 8 de fevereiro de 4913.

Jumo BIIENO BRANDÃO.

José; Gonçalves de, Sousa.

DECRETO N. 3.816 - DE ii DE FEVEREIRO DE 4913

Cra um 2. 1 Jogar de adjunoto no grupo escolar da cidade
de Prados

0 Presidente do Estado de Minas Gera resolve, de au-
cordo com o regulamento n. 3191, de 9 junho de 19-1I, arcar
um segun?lo lagar de adjuncto no -grupo escolar da cidade de
Prados.	 -

Ealacio da Presidencia, em BeBo FLorzonte, 11 de feve-
reiro de 1913.

JTJLJO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira cia Costa Ribeiro

- 29

DECRETO N. 3-81-1 - DE 11 DE FEvEilEnso DE 1913

Croa um 2. 0 Jogar de adjunclO no grupo escolar de Caeté

O Presidente do Estado de Minas GeraeS, de conformidade
com o regula- cuto que baixou com decreto 3.191, de 9
de junho de to-ti, resolve arca r um segundo Jogar de adjunctO

tio grupo escolar da cidade de CactO.
Palacio da Presidencia, em Bello Horizonte, 11 de feve-

reiro de 1913.
JEJUO BUENO BRANDO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.318 - DE -li DE FEVEREIRO DE 494:t

Cri-a uru Jogar de adjuneto no grupo escolar de Palni.yi'a

O Presidente do Estado de Minas GeraeS, usando das at-
tribuiçõeS que lhe confere o decreto n. 3.191, de 9 de unlio
de -1911, resolve arcar um Jogar de adjuneto no grupo escolar
-da cidade de Palmyra.

Paldeio da Presidencia, em Bebo Horizonte, li de teve-

reiro de 1913.
,JULLO BuãNO BRANDÃO.

Delfim Moreira da. Cosia Ribeiro.

DÉCRETO N. 3.819— »E 44 DE FEVEREIRO DE 4943

Transfere a escola do sexo masculino da localidade denominada
MoreiraS, do municipiO de Queluz, para Ponte Alta, distriCtO

de S. ,IoSo do Carrapicho, daqueile mesmo municipiø.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o u. 4 do art. 3 ° do regulamento a que se refere o de-
ereto n 3.19-1, de O (te junho de ioit. resolve transferir a
escola (lo sexo masculino da localidade denominada Moreiras,
do municipiO de Queluz, para Ponte Alti, districto de S. João
do Carraljicho, daquelie mesmo municipiO-

Palacio da PresidenCia do Estado de Minas GeraeS, em

	

- BailO Horizonte, 41 de fevereiro de 4943. -	 -

Juuo BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira cia Costa Ribeiro
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DECRETO N. 3.820 - DE 11 DE FEVEREIRO DE 4943

Transfere para a localidade denominada Passagem, do munici-
pio de Queluz, convertida em mista, a 2. a escola para o sexo
masculino da cidade daqueile nome.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 3•0 do regulamento a que se refere
o decreto n. 3.491, de 9 de junho de 1914, resolve transferir
para a localidade denominada Passagem, do municipio de
Queluz, convertida em rnixta, a 2 a escola para o sexo mas-
culino da cidade daquelle nome.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 11 de fevereiro de 1913.

.Juaio BIJENO BRANDO.
Delfim Moreira da Cola Ribeiro.

DECRETO N. 3.821 -- DE 11 DE FEVEREIRO DE, 1943

Converte em escola para o sexo masculino a mixta deAgua
Vermelha, municipio de Salinas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o n. 4 do art. 3 do regulamento a que se refere o
decreto n. 3.491, de 9 dejiilhode 1914, resolve converter em
escola para o sexo masculino a mixta do districto'de Agua Ver-
melha, municipio de Salinas.

Palacio da Presideucia do Estado de Minas Gentes, em
BelIo Horizonte, ii de fevereiro de 4913.

JULI0 BUENO BRANDJO.
Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.

DECRETO N. 3 822—DE 11 DE FEVEREIRO DE 4943

Marca o dia 24 do corrente para a installaçã.o da Villa
de Capellinha

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve, de con-
formidade 'com o regulamento a que se refere o dec. n. 3.331,
de 2 de outubro de 1911, marcar o dia 24 do corrente para a
instaliação da Vilia da Capellinha, creada pela lei n. 556, de
30 de agosto d'aquelle anuo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 41 de fevereiro de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.823 - DE 48 DE FEVEREIRO DE 4913

Manda observar, em parte, na escolas normaes equiparadas, o
regulamento n. 3.138, de 5 de novembro de 1012

O Presidente do Estado de Minas Ge.raes, usando da ai-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do Estado,
e attendendo á conveniencia de ser liniformisado o ensino
normal nas escolas regionaes e nas equiparadas, decreta

Ari. 1. As escolas normaes equiparadas deverão, no to-
cante ao ensino, observar os titulo  1, II, 111 e 1V do regula-
mento expedido pelo decreto no 3.738, de 5 de novembro de
1912, exceptuadas as disposiçes dos capitulos 4. e 6., do
Til,. , e bem assim as que, por sua natureza, se referem uni-
camente ás escolas normiles mantidas pelo Estado.

Art. 2. Fica ao arbitrVo da administraçao (Ias escolas
equiparadas

a) adoptar o regimen de internato ou de externato;
6) admittir á matricula alumnos de um e de outro sexo

ou somente de um dos sexos
c) encarregar um professor do ensino de duas ou mais

disciplinas do curso normal
d) mudar o periodo do anno lectivo, que será sempre de

oito mezes, e concomitanternente a época da matricula e dos
exames

e) modificar o horario ri. 1, anriexo ao citado regulamento,
comtanto que as aulas funccionem das oito ás dez horas da
manhã e das duas ás quatro da tarde.

Art. 3.. Si na séde de alguma das escolas equiparadas
houver grupo escolar, poderá o governo, caso julgue conve-
nienté e lhe seja requerido, convencI-o em pedaqogium, para
nelle praticarem os aIo innos-mP.stres da mesma escola, deven-
do para isso o Secretario do interior expedir as instrucções
que forem necessarias a bem do ensino.

AI ,(. 4.' As alumnas approvadas nos exames linaes das
disciplinas mencionadas no arIio 60, numeros 1 e 11 do
regulamento expedido pelo decreto n. .3.836 de 34 de maio
de 4910, ficam dispensadas de repetir as mesmas disciplinas.

Ai't. ii. No anno lectivo que se seguir depois da publica-
ção do presente decreto, o ensino será ministrado em licções
semanaes,.theoricas e praticas, disl.ribuidas conforme a se-
guinte tabella de caracter transitorio

Annos

	

4. 0	2.0	3 0	4.0

	

Portugue7. .................... ............3	2	2	-

	

F'rance7. ........ ..........................	2	2	2

	

Arithn1etic ................................... 3	2	-	-
3Geometria ....... ... ....... ........................

	

-	- 	—



-J

Ii

-

A nu os
.°	2."	40

Geographia geral	 2	2	3	--
Chorographia do Brasil .... . ............... -	1	--
Noções decosmographia ...................-	-
Historia geral .................................. -	3	-
Historia do Brasil..............................-	-	3
Elementos de physica.....................-	-	2
Elemedtos de chimjea	 -
E1ementos de historia natural	 -	-	-
Elementos da hygiene.......................
Melhodologia	 2
Pedagogia. ................................ ... ..-	--	-
Instrucção moral e civica	 -	-	2
Musica............................................2	2	1	-
Canto.......... .......................... .......... _	.,	--	-
Desenho ...................................2	2	1	-
Calligraphia ............. .................4	4	4	-
Economia domestica para alumu'	--	1	-	-
Costura para atumnas ....................	2	4	-	-
Trabalhos manuaes para alumnos	2	-	-	-
Trabalhos manuaes para alumnas.....-	4	-
Gymnastica................................2	2
Pratica no pedagoqium....................-	-	--	2

20	20	20	14
Art. 6.0 Revogdm-se as disposições em contrario.
Q Secretario de Estado dos Negocios do Interior assim o

tenha entendido e laça executar.
Palacio da Presidencia, em Bello Horizonte, 18 de léve-

reiro de-19,13.

JULIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.824— DE 18 DE FEVEREIRO DE 1913

Ciba um logar de adj udo no grupo ecoIar da cicIado de
Rio Novo

O Presidente do Estado de Minas Geraus, de conformida-
de com o Rcg. n. 3.191 de 9 de junho de 1911, resolve crear
um logar de adjuncto no grupo escolar da cidade de Rio
Novo. 'or o.

Palacio da Presidencia, em Bello Horizonte, 18 de feve-
reirode 1913.

JuLIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.

—33--

DECRETO N. 3825— DE 48 DE FEVEREIRO DE 4943

Crêa,um 2. 8 logar de adjuncto no grupo escolar de Guaranesia

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das
attribuições que lhe confere o Regulamento que •baixou com
odecre.to n. 3.194, de:9 de junho deIOIL'resdiVe crear um
segundo dogar de adjuncto no 'grupo escolar de Guaranesia.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 18 de fevereiro de 1913.

1.

Juato BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeira.

DECRETO N. 3.826 - DE .18 DE FEVEREIRO IDD:49l

Crêa um logar de adjunto á escola mista do districtode Piangi-
nho, municipio de Vilia Braz

.0 Presidente do Estado de Minas Geraes,deconformi-
dade .om o Regulamento escolar, em vigor resolve crear mm
ligar de dj unto a escola mista do districto de Piranguinho,
Município de ViliaBraz.

Pzlacio cta Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 18 de fevereiro de. 1913.

.	.•	''.	.	 .	:1.

1 Juiio BUENO BRANDÃO.''

Delfim .Yorira da Costa Ribeiro.

e HL".

1

D. M.-3
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DECRETO N. 3.827— DE 18 DE FEVERE1EO DE 4943
	

DECRETO N. 3.829— DE 22 DE FEVEREIRO DE 494

p

Ir

Converte em mistas as escolas masculina e feminina do Calafate,
suburbio da Capital

O Presidente do Estado de Minas -Geraes, de conformi-
dale com o Regulamento expedido com o decreto n 3;491;
de9 de junho de 1914, resolve converter em mistas as escolas
masculina e feminina do Calafate, suburbio da Capital.

Palácio da Presidencia do- ,Esto de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 48 de Fevereiro de 1913.

.IULIO BUENO BRANDO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.828 - DE 22 DE FEVEREIEO DE 4913

Abre. o credito de -100; 000$00o para occorrer ao pagamento
de estudos 'de obras de melhoramentos municipaes

--"'O Prsidente dó Estado de Miis Geràes, de conformi-
dade," com o artigo 3 0 da Lei n. ii4C, de -27 de setembro de
1910, 'resolve abril' mais o credito de 1OP:00O000 para oc-
correr ao pagamento de estudos de obras de	lnmelhorentos'
municipaes, de que trata a lei acima citada e das despesas
com o pessoal da Comrnissão de Meihoramentos Municipaes,

li 1creadas pelo Decreto n.3.195, de 17 de Junho de 1911. -	-

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, aos22 de fevereiro de 1913.

-JULIO BUENO BRANDÃO.

José Gonçalves de Sousa.

Concede ao cidadão João A. Amorico Machado ou á empreza que
o mesmo organizar, privilegio para construcção de uma es-
trada de ferro que partindo de Theophilo Ottoni ou outro

- - ponto mais . conveniente da E. F. Bahia e Minas vá entroncar-se
- na E. F. Central.	 - -

O Presidente. do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com as leis 148, de 26 de julho de 4895, 465, de 14 de.
setembro de 4907 e 553, de 22 de agosto de 1940, resolve'
conceder ao cidadão João A. Americo Machado os áempreza
que este organizar, privilegio, por cincoenta annos, para con
strucção, uso e goso de uma estrada de ferro, de bitola de
um metro entre trilhos, que partindo de Theophilo Ottoni ou
outro Õntomais conveniente da Estrada de Ferro Bahia e:
Minas e passando pelos municipios cio Peçanha e Guanháes,
vá encontrar á Estrada de Ferro Central do Brasil no ponto
julgado mais conveniente pelo governo do Estado, sendo-lhe
tambem reservado o direito de preferencia para a constru-
cçao de ramaes.

- O Secretario da Agricultura, industria, Terras, Viação e
Obras Publicas fica auctorizado a celebrar o respectivo con-
tracto que deverá ser assignado dentro do prazo de seis me-
zes, contados desta data, sob pena de caducidade : da presente
concessão, observadas as disposições das citadas leis e dos
regulamentos expedidos para sua execução, depois de sub-
mettidos á approvaçâo do governo as plantas e- perfis da- es
trada ora concedida . e relatorio descriptivo da zona por dia
atravessada.

Antes da assignatura do respectiv0 contracto, e para ga-
ra'ntia de sua execução, deverá o doncessionario 'fazer o de-
posito, nos 'cofres do Estado, da caução a que se refere, o ãrL
5..,, 2.-do-regulamento que baixou com o decreto
de 11 de novembro de 4914. - -'-	- - -	- -	-

- Palacio da Presideflclis do' -Estado de MíhasGtira	em
Beilo Horizonte, 22 de fevereiro de 1913.

-	- --	.luio flUENO flRANDXO.

-- »-	-	- - •- '- -.MsGonçattees de Sousa.
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DECRETO N. 3.830 - DE 24 DE FEVEREIRO DE 1013

Indulta praças da Força Publica

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando.da at-
tribuição que lhe confere o § 4 0 . do artigo 7 da Constituição,
resolve, em homenagem data de hoje, indultar das penas a
que estão sujeitas as seguintes praças da Força Publica lo-
norãtõ de Oliveira, Walcour Ladibert, Antenor Pereira de
Sant'Anna, Americo de Castro, Lafayette Pereira Duarte, in-
tioceficio da Costa Guimarães, Dyoniio de Carvalho, Clyto
Raphael Dutra, João Pereira de Brittõ, Jôão Moreira e Joa-
quim Rodrigues Teixeira.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gre é1í
Belio Horizonte, 24 de fevereiro de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim lIlore ira da Cola RibeLi.

DECRETO N. 3.831 - DE 24 DE FEVEREIRO DE 4943

Crêa um legar de adjuncto no grupo escolar de Dores de Campds,
municipio de Prados

O itesidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
ddecom o regulamento n. 3.491, de 9 de junho de 1911, re-
solve crear um IQgar de adjuncto do grupo escolar de Dores
de Campos, municipio de Prados.

Palacio da Presidencia, Bailo Horizonte, 24 de feveeiro
dei 913.
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DECRETO N. 3.832 DE 6 DE MARÇO DE 4913

Converte em escola para o sexo feminino a mista de S. Miguel
de Ponte Nova, municipio de Sacramento

O Presidente do Estado de Minas Ceraes, de •conformi-
dade com o n. ' do art. 3 0 . do regulamento a que se refere o
decreto n. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve converter
em escola para o sexo feminino a mista de S. Miguel da Ponte
Nova, município de Sacramento.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, 4 de março de 1913.

JULI0 BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.833— DE 6 DE MARÇO DE 1913

Transfere para a cidade de Manhuassu', convertida em mista, a
escola do sexo masculino -do distrícto de S. Antonio do Am-
paro, municipio de Bom SuccOsso.	 -

O Presidente do Estado de Minas &eraes, de conformi-
dade com , o art. 3° n. 4, do regulamento expedido com o de-
creto .r. 3.491 de9 de junho de 1911, resolve transferir para
i cidade de Manhuassú, convertida em mista, a escota do
sexo mascutii do districto de S. Antonio do Ampãro, muni-
cípio de Bom Successo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 4 de março de 1913.

1

.

JULIO BUENO BRANDÃO.	 JuLio BUENO BRANDÃO.
Delfim jlloreira da Cosa Ribeiro.	 -	Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.884 --DE' 6 DE -MARÇO DE 4913

Crêa uma coliectoria na vilia de Arceburgo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das at-
tribuições que lhe confere o art. 5. • da Constituição deste
Estado, resolve crear uma coliectoria no municipio da vilia de
Arceburgo.

O Secretario das Finanças do Estado de Minas GeraeS as-
sim o tenha entendido e o faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas GeneS, 0ÍÜ

Beilo Horizonte, 6 de março de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Arthur da Silva Bernardes.

1	:vi	•'''.	.	J' -.
DECRETO N. 3.835 - DE 6 DE MARÇO DE 1913

Proroga o prazo JJaI o pagamento, sem multa, dos impostos do
industrias e profissões e bebidas alcoolicas

O Presidente dd Estado de Minas Geraes, usando da fa-
culdade que lhe confere o art. 57 da Constituição do Estado,
resolve prorogar por mais 30 dias o prazo para pagamento,
sem multa, dos impostos di,, industrias e profissões e con-
sumo de bebidas.

Palacioda Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, ôde março de

:
 1913.

-	-	JULTO BUENO BRANDÃO.

Arlhnr da Silva Bernardes.
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DECRETO N. 8.836'" DE 41 DE MARÇO DE, 1943::

• Crêa um grupo escolar na, cidade de Bambuhy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das at-
tribuiçôes que lhe confere o regulamento que baixou com o
dec n:'34'91,de'9 de junho de 1911, resolve Crear um' grupo
escolar na cidade de Bambuhy.'-	•'	'»	--	.	.

Palaõioda Presidencia, em BelloHorizonte, 41 de-março
de 1913.	 ,'	-

-	JULIO, BUENO BRANDÃO.
1 'Delfim-Moi-eira Ida. Costa Ribeiro. -

DECRETO N. 3.837 - DE 11 DE MARÇO DE 1913

Crêa um logar de adjunctono grupo de Passa Quatro

O Presidente do, Estado de Minas, Geraes, 1 usando das
attribuiçõei qbellie"onfere' o dec. n.'3.191', de9 'de junho de
1911, resolve crear um logarde adjuneto no grupo escolar de
Passa Quatro. -,.	•-	 -•	- 	'

3palacjo::1d4 Pesidencia,' Em Bèlld .iIrionté, 11 de março
de 1943.	 .

- JULIO'BUENO BRANDÃO.,
'Delfim Moi ema da Costa Rib tio

DECFEÚO IN'.'3.838 L'DE 44LE MARÇO DE 4913 , hut -

Crêa um' legar de adjunto no grupo escolar de Carangola"

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das at-
tribuições que lhe confere o regulamento que baixou com o
dec. n. 3.491, de-9 d! junho- de 4911, resolve crear um logar
de adjuncto no grupo escolar de Carangola.

- Paiacio da Presilncia dó 'Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 11 de marco de 1913.

JULTO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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' DECRETO N 3,839 - DE 14 DE MARi0 DE 4013

Converte em mista a escola do sexo feminino de S. João

do Paraiso, municipio de Rio Pardo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida
de com o n. 4 do art. 3.' do regulamento que baixou com o
dec. n. 3.491, de 9 de junho de 1911, resolve converter em
mista a escola do sexo feminino de S. João do Paraiso, muni-
cipio de Rio Pardo.

Palacio da'Presiciencia do Estado de Minas Geraes, em
l3ello Horizonte 41 de março de 4943.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

'DECRETO N. 3.840 - DE 41 'DE MARÇO DE 4943

Transfere para a localidade denominada Carandahy do Livra-'
mento, municipio de Prados, a escola mista de Aymorés, mu-
nicipio de Theophilo Ottoni.	 r

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 3. do regulamento a que se refere o
dec. n. 3.491, de 9 de junho de 4914, resolve transferir dara
a localidade denominada Carandahy do Livramento, munici
pio de Prados, a escola mista de Amorés, municipio de Theo
philo Ottoni.

Palacio da Presidencia do Estado , de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 41 de março de 1913.

Juaio BUEN0 BRANDÃO.

Delfim Moreira da .. Costa ii6éiro.

DECRETO N. 3.844 - DE 11 DE MARÇO DE 4943

Transfere para S. José da Aurora, municipio de Conquista, a
escola mista do Cassú, municipio de Uberaba

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o n.' 4 dó art. 3.° do regulamento a que se refere o
dec. n.'3.191, de 9 de junho de 4911,, resolve ' transferir pari
S. José da Aurora, municipiO de Conquista, a escola mista do
Cassú, municipio .deUberaba.

Palacio da presiddncia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte,44 de março de 1913-

•	JULTO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.842— DE 42 DE MARÇO DE 4913

Faulta uma matricula suplementar. em todas, as escolas
e grupos escolares. dO Estado

O Presidente do Estado de Minas Geraes,.usando da at-
tribuiçãO que lhe confere o art. 57 da Constituição .10 Estado,
resolve facultar em todas escolas e grupos escolares uma ma-
tricula supplemefltar no presente anno lectivo, sem prejuízo
dos Irah8lhos escolares, que se não suspendem, a qual devera
ser feita no periodo que decorre de45 a 30 de junho vin-
douro.

Palacio da Pre,sidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeUo Horizonte, 42 de 'março de 4943.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Mõreira da C6 ta 'Ribeiro.

11

-. -
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DECRETO N. 3.843 - DE 17ia MAR0 DÊ 4943

Crêa um logar de adjnnctc, no grupo escolai da vilia de Perdões

O Presidente do Estado de Minas Çeraes, de conformi-
dade com o regulamento approvado belo dec. ri. 3.191, de 9
de junho de 1911, resolve crear um logar de adjuncto no gru-
po escolar da vilia de Perdões.

buição que lhe conferem os arts. 57 da Constituição do Es-
tado e 48 da lei n. 596, de setembro de 1942, abrir um cre-
dito extraordinariO de 100:094614 para pagamento dos ven-
cimentos dos lentes da Escola de Pharmacia de Ouro Preto,
postos em disponibilidade, em virtude da lei n. 318 e dec.
II. 4.480, de 1901.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas GeracS, em
Beilo Horizonte, 25 de março de 4913.

JULTO BUENO BRANDO.

mi

Palacio da Presidencia, 47 de março dê 1913;

JiLtO BUEO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N, 3.844 —DE 21 DE MÀBO DE 1913

In'dlta praa da Força Publiea fi:

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da. at-
tribuição que lhe confere o § 4. 0 do art. 57 da Constituição,
resolve indultar do resto das penas a que estão sujeitas as
seguintes praças da Força Publica Adjecto Idorino do Car-
mo; Leibenta Gonçalves Braga, Octavio OsoHo, Carlos de
Lima, HrmenegiIdo Gomes de Castro, Mano Pereira da Silva'
João Pereira de Eritto e João Martins.

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 21 de março de 1913-

JULIOBUENO BRÃNDÃO.	
,

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N ..-,3.845 -,»E,2-5 DE MARÇO DE 4943

Abre um credito extraordjnarjo de 100:094614

O Presidente do Estado de Midas Geraes, tendo em vista
o accordão do Tribunal da Relação, de junho do anno Passa-
do, e o quadro que a este acompanha, resolve, usando da attni-

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Quadro demonstrativo da importancia necessaria para abertura cio
credito extraordiflariO para pagamcnto dos lentes em disponi-
bilidade da Escota de Pharmacia de Ouro Preto, de que trata
o art. 18 da lei n. 596, de setembro de 1912

Dr. Antonio Ribeiro da Silva Braga, de 4.° de

	

novembro de 1902 a 28 de fevereiro de 4913	2:800000
Dr. Levindo Eduardo Coelho, de i.° de novem-

	

brode 4902 a 28 de fevereiro de 1913 ......	ib:499S98O
Dr. Eduardo Machado de Castro, de l. de no-

	

vembro de 1902 a 18 de junho de 4942....	14:320822
Dr. Antonio Felicio Magaldi, de 4. de novem-

bro de 1902 a 30de julho de 1903... 	1:125$000
Dr. Cornelio Vaz de Mello, de 1. de novembro•

de 1902 a 28 de fevereiro de 1913........ . 2800000
Dr. Ragosinhio Alves deLima, de 4. de novem-

bro de 1902 a 22 demarço de 1009 ............ 9:58786
Dr. Francisco de Paula Magalhães Gomes, de

1. de novembro de 1902 a 42 de agosto de
1904 ............................ 4:273$320

Custas da responsabilidade .de do Estado
..
 ri-

	

meira e segunda entrancia .................	438S060
Vencimentos a que tem direito o lente em d.s-

ponibilidade, dr. Antonio Ribeiro da Silva
Braga, de 1. de março a 31 de dezembro
de 1913 .................... Mehi

..........2:000000
Idem, idem, ao dr. Cornelio Vaz de	o ........	

.
2:000000

Vencimentos de lente substituto preparador, em
disponibilidade, dr. Levindo Eduardo Coe-
lho, de 1. de março a 31 cie dezembro de

	

1913 .................. ....................	 1:2bOS000

Somma ............................	io0S614

Secretaria do Interior, em Beilo Horizonte, 48 de março
de 1913.— Paulo Andrade.

Visto.— O. Simoneili.

o
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DECRETO N. 3.846 —DE 25 DE JULHO DE 1913

Reconhece a jurisdicçEo, neste Estado, do sr. Janies von derHeyde, corno encarregado da gerencia do consulado geral da
Aliemanha, no Rio de Janeiro, durante a ausencia do sr. Mun-zenthaler.

O Presidente do Estado de Minas Ger:es, tendo em vista
a communioação constante do aviso do Ministei'io das Rela-
ções Exteriores, de 1.0 do corrente, sob n. 2, resolve reco-
nhecer a jurisdicçto, neste Estado, do sr. James von der
Heyde, corno encarregado da gerencia do consulado geral da
Allemanha, no Rio de Janeiro, durante a ausencia do Sr.Munzenthaler.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 25d'e março 'de 1913.'

JuLIo BUENO,BRANDXO.

Delfim Móreira da Costa Ribeiro.

í.

DECRETO N. 3.847 - DE 25 DE MARÇO DE 4943

Reconhece a jurisdicçEo, neste Estado, do sr. Adolfo Diaz Romero,
consul geral da Bõlivia, em Belém

O Presidente do - Estado de Minas Geraes, tendo em vista
a comrnunicaçéo constante do aviso circular n. 5, de 22 do
mez passado, do Ministerio das Relaçes Exteriores, de ter
sido concedido « exequatur » á nomeação do sr. Adolfo Diaz

'emRomero, para consulgeiilda Boliçia, m Belém, resolve' re-
conhecer sua jurisdicçêo neste Estado.

Palacio da Presideneja do Estado de Minas Geraes, em
Belo Horizonte, 25 'de março 'de 4913.

JULI0 BUENO BRANDÃO.	-

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

—, 45—

DECRETO N. 3.848—DE 25 DE MARÇO DE 491,3

Marca o dia 21 de abril proximo futuro para a installaçEo
do districto de lpuyuna, municipio de Caldas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o Regulamento Eleitoral a que se refere o' dec. n-
3.331, de 2 de outubro de 4911, resolve marcar o dia 21 de
abril proxiino futuro para a instaliação do .districto de lpuy-
una, Inunicipio de Caldas.

Palacio da Presidencia do Estado de Miias Géies, cru
Bello Horizonte, 25 de março de 4913.

3 ULIOBUENO BRANDÃO.
Delfim ,Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.849 —DE 25 DE MARÇO DE 4943

Crêa dois logares de adjunotos no grupo escolar de Cataguazes

O Péeidente do Estadó de Minas Geroe, de conformi-
dade com o regulamento approvado pelo dec. n. 3.491, de 9
de junho de 1914, resolve crear dois logares de adjunetos nogrupo ,

escoW da cidade de Catauzes.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em

Belo Horizonte, 25 de março de 1913.	':I

JULÍ0 BUENO'RA1bÂO. -.	1'
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.850 - DE 25 DE MARÇO DE 4913

Crêaíhigi4ipo escolar na yilla de Capellinha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento approvado pelo dec. n. 3.491, de 9
de junho de 4911, resolve crear um grupo escolar na vilia
de Capellinha.

Palacio da Presidencia, èin Beilo Horizonte, 25 de março
de 1913-

JuLIo BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.851 - DE 26 DE MARÇO DE 1913

Declara sem effeito o decreto sob n. 3.841, de 11 do corrente

• O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com a legislação em vigor, resolve declarar som effeito
o decreto sob n. 3.841, de 11 do corrente, que transferiu a
escola mista da Fabrica de Tecidos do Cassú, municipio de
Uberaba, para S. José da Aurora, municipio de Conquista.

Palacio da Presidencia cio Estado de Minas Geraes, em
fleilo Horizonte, 26 de março de 1943.

JULIo BUENO BRANDÃO.

Deifim Moreira da Costa Ribeiro.

•	DECRETO N. 3.852 —DE 28 DE MARÇO DE 4943

êa mais dois logares de adjunctos no grupo escolar de Uberaba

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento a que se refere o decreto n. 3.191,
de 9 de junho de +911, resolve crear mais dois logares de
adjunctos nó grupo escolar de Uberaba.

Palacio da Presidencia, Beilo Horizonte, 28 de março de
4943.

JULIO BUENO BRANDO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro,

DECRETO, N,. 3.853— DE 29 DE MARÇO DE 491

Approva o, regulamento do Gyrnnasio Mineiro

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri
buiço que lhe confere o.ait. 57'da Constituição do Estado,
e para execuctio da lei n. 589, de 3 de setembro de 1912, na
parte referente ao Gvrnnasio Mineiro; resolve approvar o re-
gulamento que-com este baixa, assignado pelo Secretario de
Estado dos Negocios do Interior, que assim o tenha enten
dido e o faça executar.

.,Pa1acFo da, Presidencia : do Estado de Minas Geraes, Beilo
Horizonte, 29 de março de 1913.

-	 •' Juiio BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Reglilalileuto do Gymllasio Wneiro

-	TITULO 1 ...........
DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO	'1

cAPrru!io

DOS CURSOS

Art. 1.0 O Gymnasio Mineiro funecionará come externato
e, além do curso secundario. geral, .terá airnxos um curso pe-
dagogico, e um aprendizadode trabalhos nanuaes.
- Art.. 2. 0 Cada um dos cursos referidos no artigo preceden-

te 'terá regulamento especial no tocante ao ensino, ao regimen
dasaulas e ao processo de exames ..................

:Art. 3. 0 . 0 curso secundario geral será dividido em curso
fundamental , e curso complementar, destinando-se o primeiro
a proporcionar a cultura inteilectual necessaria para a ma-
tricula no curso pedagogico, e o segundo a, completar o primei-
ro para o exame de admissão nos cursos de ensino superior.

Art. 4•0 :0 curso fundamental será de.tres, annos, e com-
pre'heriderá o ensino de portuguez, francez, arithmetica,. alge-
bra, .geometria, .trigonometria, geographia geral, chorographia
do Brasil, noçbes de qosmographia, historia .geral e do .Bra-
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si!, physica, chimica, historia natural, noçes de hygiene, dê-
veres nlPaeS e civicos, regalias ediréito dÓ cidddão (instru
cção moral e civica), desenho, gymnastica e exercicios mili-
tares.

Art. 5.° O curso complementar será de do'is' annos, e
comprehenderá o ensino de latim, inglez, allemão, francez
(pratica de faltar e escrever), grammatica h isto rica; formação do
vernaculõ eestylo, litteratura portugueza e brasileira, psycbo-
logia e logica.

Art. 6.° O ensino será ministrado em licções semanaes,
1heoricas e praticas, dadas de accordo com as seguintes ta
beI!s: 1

CURSO FUNDAMENTAL

Portuguez.....................
Francez........................
Arithmetica............ ...........
Algebra.......................
Geometra..........................
Trigonometria ................ >
Geographia geral..............
Chorographia do Brasil........
Noções de cosmographia.......
Historia geral.!'."	. .
Historia do Brasil..............
Physica.......................
Chimica ..................... ..
Historia natural..............
Noções de hygiene.............
Deveres moraes e cívicos.....
Regalias e direitos do cidadão
Desenho ......................

Total..........................

4.°anno 2.°anno .3.0anno

3	-.
4	4	-

4	-
-
-	3

4	2

-	4

6
4

2
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CURSO COMPLEMENTAR

4.° anno. 2.°ânno
Latim ............. •à,••...-. ..............
inglez ou aliemão .............. .. .......
Francez (pratica de falar e escrever)..
Grammatica historica formação do verna-

-	culoeestylo.. ........ .
Lilteratura põrtugueza e brasileira.
Psychologia........................ .......
Logka...............................

Total . .......... ...... . .-. . . • .. . . . . . ..

6
	

a
6
	

3
4	.4.,,.

ti

'2

Art. 'i.° Os alumnos do curso fundamental farão semanal
mente exercícios de g3imnastica e evoluções rnilítai:eS, estas
urna vez e aquelles duas.

1.0 Os exercícios de que trata opresente artigo serão
feitos em dias e horas que o instructor marcar, respeitando o
horario anriexu e a boa ordem do estabelecimento.

2.0 Para os exerciciÔs militares poderão ser reunidos
os alumnos dos -tres annos, quando todos'conhecerem as
mesmas manobras.	 ' '

§ 3.° Si houver 'àhimnaS rnãtriduladá.flO cuiso 'fundã-
ibental farão, reunidas n'uma só turma, exdr ciei os callisthe-
nicos, em vez de exercicios de gymnastipa e evoluções militares.,

Art. 8. 0 No curso cornplemófltr será' optativo o'estudo
de' lngle7 ou allernão caso não queira o alumno' estudar
urna e outra lingua

ArL 9 o Parado ensino das diversas disciphnas;do curso
fundamental haverá urna cadeira de portuguez, uma dc fran-:-.
Ce7, urna de arithintica e alge.bra, urna de geometria etrigono-
metria, urna de geographia geral, chorog raphia do Brasil e
noções de cosmographhl, urna de historia, geral ,e do. Brail,.
um i,de physic e chimici, urna de historia natural e noções
dê hygiene, urna de deveres rnoraes e civicos, regalias e,di-
reitosdos . cidadãoS, e urna de desenho.

Art. 10 Ilavera um prepnrador para o ensino pratico de
physica, chimica e historia natural, •e um instructor , para os
exerçicios de gym'nastíca e evoluções militares, o qual terá
sob sua guarda e cuidado, o réspCtlVO material de ensino.,

Art. 11. Para o ensino das diversas disciplinas do curso
complementar haverá urna cadeira de latim, uma.de.inglez,
uma de aliernão, uma de francez (pratica de faltar e escrever);
urna de grarnrnatiCa histurica, formação do vernaculo, estylo,
litteratura portugueza e brasileira, uma de psychologia e lo-
gica

CÀPITIJ[.O ii

1)pgdGnAA flt ENSINO' '
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Art. 12. O ensino de qualquer, disciplina, em cada anuo,
será regulado por um prograrnma organizado pelo respectivo
docente, revisto pela comrniSsãp competente e approvado pela
congregação.Art. 13. Na organização do programifla dever-se-á ter em
altenção. :.,u	 .	.	, /	Cl

a) o numero das licçes theoricas da disciplina norespe-
ctivo.anno

6) o maior desenvolvimento que se poderá dar, ao ensi-
no, attendendo ao numero das ,referidas licções

D.M.-4
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car
C) os pontos de utilidade pratica que mais convem expli-

.d) a gradação e unidade do ensino da disciplina nos annos
do curso;

e) 1adependencia que o ensino de uma materia tem do
de..outra.

Art. 14. O reitor, logo que tiver recebido os .progr.ammas,
norneart duas coip[ssões, cada Zunia . de ires professores e
um substit.ut9,.,uma para rever os prqgr'm1nas de linguas e
outra os de scíencias e desenho. Os professores nomeadosnã
podeLo, Sol) nenbum prelexto, recusar o encargo.

• § 4.° As cowinissôes corpete, tendo em vista .0 disposto.
no artigo antecedente, .acceitaro,u modificar os programmas,
súbstiWil-os ou organ,izal-os mfaUa do professor.

§ 2. 0 Devero emiltir seus pareceres deiro do prazo im-
prorogaveí de quinze dias, •a codtarda data da nomeação.

Art. 15. Cada uma das commissões de que tratao aítigo
antecedente' reunir-seá logo depois de nomeada,'.e 'elegerá
s eu presidente, ao qual competirá:

a) distribuir e dirigir os trabalhos da comrnissão;
b) inirdaros dias -e horas em que se deverá ellareunir no

editicio do Gyiinasio;
c) represenlai' ao reitor sobre qualquer irregularidade que

OCcorrér;
d) redigir o parecer relativo a cada programma, de accor-

do com o que tiver sido approvado mediante vota cão;'
Ai-t. 16. Si tres dias depois de nomeada, a cominissão nãô

se reunir para e1egci o respectivo presidente, será este nomea-
do pelo reitor,'d'entre os membros da mesma.

'Art. 17. Quando.a commissào tiver de discutir e approvar
o.prograrn.ma da cadeira de um de seus membros, tunccionará
emlogur do mesmo o substituto. Si o substituido.fo .r opre-
sidente, servirá de presidente, neste caso, o mis antigo dos
membros da co.mmnissão.

Art. 18. Os programmas serão revistos hiennalmenteno
ultimo mnez do anno lectivu, e apresentados ao reitor até o dia
1°. do referido mcx para o cumprimento do disposto no art. 14.
Na impossibilidade de ser cumprido o prescripto neste capi-
tulo, serão os progratnmas de ensino expedidos pelo secretario
do interior.

CAPITULO III

DA MATRICULA

Ari. 19. A matricula abrir-se-á no dia i. 0 de maio, e en-
Cerrar-seá dois dias depois de terminados os exames da 2.°
epoca e os de admissão. Será anflunciada por edital publicadõ

.nafolha oficial do.Estado diversas vezes, a primeira com an-
tecedencia pelo menos de trinta dias.
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Àri. 20. Amatricilta será requerida ao reitor pelo proprio
matriculando, por seu pai ou por quem a este representar de
modo legal. O requerimento respectivo e todos os documentos
com que fôr instruido, serão seliados com estampilha do Es-
tado.Art. 21. O candidato á matricula no 1°. anno do curso fun-
damental deverá requerer, antes exame de-admissão, dentro do
prazo marcado no art. 7o, § unico, e . não será chamado se-
não depois que houver juntado ao requerimento o talão de
pagamento da taxa respectiva.

§ 1°. O exame de admissão constará: a) de prova escripta
de , portuguez (dictado, analyse lexicologica e syntactica)e de
prova oral, que versará sobre leitura e interpretação de um
trecho sorteado; b) de prova oral de rudimentos de chorogra-
ph.iae historia do Brasil; c) de prova pratica de arithmetica
elementar.

§ 20 . Classificado mio exame de admissãofla conformidade
do § 2 0 , do artigo 25, será o candidato matriculado mediante
requerimento, acompanhado dos seguintes documentos: 

4.0

certidão de, nascimento, extrahida do registro civil, ou docu-
mento legal equivalente com que prove tem no minimo doze
annos de idade; 2. 0 attestado medico de haver sido vaceinado
dentro dos ultimos cinco annos, e de não soifrer de molestia
contagiosa ou repugnante; 3. 0 talão de pagamento da taxa de
matricula.

Art. 22. Ao estudante extranho ao Gymnnasio será permitti-
do, observada a disposição do artigo 25, matricular-se em
qualquer anuo do curso fundamental, sujeitando-Se ao exame
dás disciplinas estudadas nos anno precedente.

§ 1°. Parà ser admittido ao exàme de adaptação apresenta-
rá, além do talão' de pagamento da taa de matricula, os dois
primeiros documentos exigidos no §2.° do aitigo antecedente.

§ 20 O exame de cada disciplimia constará das especieS de
provas exigidas neste regulamento.

§ 30..Approvado no exame de adaptação, será matriculado
depois de pagar a taxa de matricula.

Art. 23. Para matricula nos annos'snbseqUefltes'ao _1.0,

bastará que o matriculando a requeira, juntando ao requeri-
mento o talão de pagamento da taxa respectiva.

Art. 24. Ao requerimento de matricula no 1'°anno do cur-
so complementar juntará o matriculando, além do talão de pa-
gamento da taxa respectiva, certidão de conclusão do curso
fundamental-

Art. 25. Em cada um dos annos dos cursos não poderão ser
matriculados mais de cincoenta atumnos, além dos repetentes.

§ 40 Si os alumnos matriculados e repetentes excederem de
cincoenta e os de. desenho, de quinze serão divididos em duas
ou tres turmas, que serão leccionadas em horas diferentes.

§ 20 . Si os candidatos á matricula no 1.° anno do curso
fundamental excederem de cincoenta, serão todos, sem exce-
pção alguma, submettidos ao exame de admissão, e matricu-
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lados os que houverem obtido as melhores notas de approva-
ção. Em igualdade de condições, serão preferidos os que fo-
rem mais velhos, e, si dois ou mais forem da mesma idade,
será preferido o que tiver requerido com maior antecedencia.

§ 31 Não poderão ser matriculados no 1.0 anno mais
de cincoenta alumnos, com prehendjdos nesse numero os repe-tentes, si os houver.

Art. 26. Será perznittida a matricula de alumnas até o nu-
mero de dez em cada armo, além das repetentes, observado o
disposto nos § § 2.° e 3. 0 do artigo antecedente.

Art. 27. Despachado o requerimento do matriculando,
inscreverá o secretario o nome do mesmo no livro de matrcu1a,
com declaração de sua idade, naturalidade e filiação, si for estaconhecida.

Art. 28. No dia determinado para se encerrar a matricu-
Ia, escreverá o secretario em seguida á ultima inscripção o
termo de encerramento, e o assignará com o reitor.

Art. 29. Não serão admjttidos á matricula os alumrios que
tiverem sido reprovados tres vezes consecutivas nos exames
do mesmo anuo do curso.

CAPITULO IV

DOS OUVINTES

ArI. 30. Nas aulas em que houver menos de cincoenta
alumnos, poderá o reitor, durante o primeiro me-- do anuo le-
ctivo e mediante o pagamenlo da taxa do matricula, adirnttir
ouvintes até completar aquelle numero.

Art. 31. Os alumnos não Promovidos ou não approvados
em alguma disciplina, no anuo lectivo anterior, terão preferen-
cia á admissão como Ouvintes nas aulas do anno para o qual
não tiverem passado.

Art. 32. Os ouvintes não poderão frequentar senão as u-
Ias theoricas e praticas do anuo do curso em que tiverem sido
admittldos, ficando lhes todavia salvo o direito de pa gar novataxa de matricula para frequenlar aulas de outro anuo.

Art. 33. Ficarão sujeitos às penas disciplinares definidas
no capitulo Xtl; mas, no caso de se tornarem incOrrigiveis,
poderio ser despedidos pelo reitor sem mais formalidades,
nem direito a qualquer reclamação.

Art. 34. Deverão submetter-se ao regimen estabelecido,
no artigo 43, si foi' isso exigido pelo professor da aula; mas
não serão promovidos, nem adtniftidos a exames, salvo o dis-
posto no artigo 22.

Paragrapho unico. Os ouvintes de que trata o artigo, 31,
poderão ser admittidos a exames de todas as disciplinas do
Uno, cujas aulas houverem frequentado.	-

Art. 35. Ao requerimento de admissão, si forem extra-
nhos ão Gymnasio, deverão juntar attestado medico de não
soifrer de inoleslia contagiosa ou repugnante.

Art. 36. Para os ouvintes havrra livro especial de assen-
tamentos, do qual conste a declaração dh data e das aulas em
que tiverem sido admiltidos.

CAPITULO V

DOS TRABALHOS LECTIVOS E DOS FERIADOS

Art. 3. O anuo lectivo será dividido cm dois periodos
intercalados de quinze dias de ferias: o primeiro correrá de
16 de maio a 15 de setembro, e o segundo de l o . de outubro
a 31 de janeiro.

Paragrapho uruco. Si no dia 16 de maio não estiverem
terminados os exames da 2. epoca, de admissão ou adapta-
ção, continuarào a sr effectuadus, sem prejuizo das aulas, em
horas em que não coincidam com as das lições.

Art. 38. Ás aulas durarão ciricoent; minutos, com inter-
vallo de dez minutos de unias para as outras, e serão dadas de
accordo com os horarios annexos.

Art. 39. O professor efíectivo que houver de substiluir a
outro, poderá, si for necessario, dai' as aulas do substituído
em outra hora, fora do horario, que for marcada pelo reitor,
respeitada a commodidade dos alumnos.

Art. 40. As aulas de trabalhos praticos de physca no se-
gundo anuo, e de chimica e de historia natural no terceiro
poderão começar uma hora antes da marcada no horario,
quando taestrabalhos, por sua natureza, não puderem ser
executados em uma hora.

Art 41. No primeiro bimestre do anuo lectivo, as aulas
destinadas, no horario, a exercicios e trabalhos praticos, se-
rão convertidas em aulas theoricas, até que os alumnos ad-
quiram conhecimentos que os habilitem para a execução de
taes exercicios ou trabalhos.

Art. 42. Além das ferias 'de 16 a 30 de setembro e das que
decorrerem do encerramento dos exanius da 1° época á aber-
tura dos da 2°., serão feriados os domingos, os dias de festa
nacional ou do Estado e os consagrados pelo costume.

CAPITULO VI

DO REGIMEN DAS AULAS

Art. 43. A frequcncia será obrigatoria, cumprindo aos alu-
mnos assistir ás aulas, i -esnonrler ás lições ou arguições e fa-
zei' os exercicios escriptos ou trabalhos pralicos que lhes to-
rem prescriptoS.	 -

1
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Art. 44 Haverá para cada aula uma caderneta em que o re-
pectivo professor registrará com toda a clareza e regularida-
de:

a) o dia do mez;
b) o numero e o objecto da licção, arguição ou outro tra-

balho;
e) as faltas dos alumnos;
d) as notas de licção, arguição, exercicios, trabalhos pra-

ticos e provas escriptas;
e) o procedimento de cada alumno na aula;
f) as medias de aproveitamento e procedimento em cada

periodo lectivo.
§ 1.0 A caderneta será escripturada conforme o modelo

que for adoptado, e conterá o programma de ensino da disci-
plina e, em columnas distinctas, os nomes de todos os alu-
mnos da aula, precedidos dos respectivos numeros de matri-
cula.

§ 2.0 No registro das :notas e faltas dos alumnos serão os
mesmos indicados na caderneta pelos respectivos nurneros da
matricula.

§ 3. 0 Ao começar a aula, fará o professor chamada nominal
de todos os alumnos, pela lista da caderneta, marcando falta
aos que não houverem comparecido.

.§ 4. 11 , Ao que, sem licença, se retirar da aulatantes de ter
minada, marcará falta o professor.

Art. 45. O merecimento das liçcões, arguições, composi-
ções, exercicios,provas escriptas ou trabalhos práticos dos alu-
mnos será julgado por graus expressos por algarismos, desde
zero até nove, indicando zero nota ma; 1, 2 ou 3, nota sof-
frivel; 4, 5 ou 6. nota boa; 7, 8 ou 9, nota optima.

§ 1.0 Ao alumno que se recusar á arguição, ou á execução
de prova escripta ou trabalho pratico, ou que faltar á aula
destinada a tal fim, marcará o professor no primeiro caso um
zero, e no segundo um zero, além da falta.

§ 2.° A' excepção dos exercicios de composição nas aulas
de linguas, não serão os alumnos obrigados á arguição, nem
á execução de prova escripta ou de trabalhos práticos, cuja
matei-ia não tiver sido marcada com antecedencia pelo menos
de vinte e quatro horas.

Art. 46 Concluidas as licções oraes sobre delimitada materia
do programma de ensino, fará o professor revisão da mesma
por meio de uma ou mais arguições.

§ f.° Após a revisão de que trata este artigo, farão os alu-
mnos uma prova escripta Sobre a materia da mesma, sob in-
specção do professor, e em papel rubricado por elle.

§ 2.° A prova escripta de cada alumno, depois de julgada
pelo professor, de accordo com o disposto no art. 45, será en-
tregue ao secretario e archivada para o fim teterminado no .§
.° do art 1.
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3° O trabalhos de desenho e car1ograp!1ia de cada alu-
mno ficarão sujeitos á mesma disposição do paragraphO ante-
cedente.

Art. 47. O procedimento dos alumnos na aula será julga-
do pela mesma forma estabelecida no art. 45, indicando zero
procedimento mau; -1, 2 ou 3, procedimento soffrivet; 4 5
ou 6, procedimento bom; 7, 8 ou 9, procedimento opti-

'no.
Paragraplio unico. Si o procedimento não for nOtdO,.prC

sumir-se-á em favor- doalumno o grau 6, tanlasVeZeS, quantas
forem as aulas em que tiver havido omissão de noth.

Art. 48. Até dois dias depois de terminadó qualquer, dos
periodos lectivos, lançará o professor na caderneta da dula as
medias de aproveitamento e de procedimento de-cada alunhilO
e o total das faltas que cada um houver dado.

Art. 4. Em livro especial denominado Curicu1um vito?-, e
escripturadopelO secretfrio, conforme o que frado-
pIado, registrar-se-ão com referencia-a cada período lecflVoO
a cada aula:

a) as medias de aproveitamento e de procediIiefltO- de
cada alumno;

b) o total dás faltas que houver dado;
c) os logares de distincção no anno que lhe houverem sido

conferidos;
d) as penas que lhe tiverem sido infligidas;
e) a media geral de procedimento e notas de promoções e

exames fiflaes.--
Paragrapho unico. O secretario organizará uni quádi'o ds

medias e faltas de todos os alumnos, relativas a cada periodo
lectivo, e o aflixará á •m-itrada . nlo estabelecimento, em logar
onde possa ser lido.

C.Pi'I'UL0 Vil

DAS PROMOCOES E ADMÍSSAO AOS EXAMES I'INAES

Art. W. Os alumnos passarão de um paraoutrO auno do
curso por meio de promoções e de- examesuinaes.

§ 4.° No curso fundamental haverá promoção, no 4.0-anno)
em .portuguez, francez, arithm.etica, geograplila-geral, desenho,
gymnastica'e evoluções militares, e no 2.°, em gnometri3, his-
toria geral, desenho, gymnastica e evoluções militares.

§ 2.° No curso complementar haverá no 4,0 anno promoção
em latim, inglez ou allemâo e Irancez.

Art. 51. Será promovido em cada disciplina o alumno qte
tiver obtido n mesma pelo menos 3 de.niedia gera de apro-
véitaffientO, e houver asistido no miTitflÔ a dois terços da li-
cçes dadasnocorer do anflo 1eCtivO
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§ f.° A media de aproveitamento para apromoção ou admis-
são ao exame final, será extrahida da somma das duas me-
dias do anno.
- § 2. 0 As provas escriptas de que tratam os §1.° e 2. 0 do art.
46, se.iâo presentes á commissão como adminiculo para apro
moção ou admissão ao exame final.
• § 3.0.A commissão poderá reformar as notas das provas a
que se refere o parngrapho antecedente, observando, no casa
de divergencia, o disposto no art. 74.

§ 4.° Oalumno que não for promovido por não preencher as
condições exigidas, neste artigo, será admittido a prestarxa-
me na época marcada no ari. 71.	 *

Art. 52. As promoções serãô feitas pelos profesores de cada
anno, reunidos em commissão presidida pelo mais antigo d'en-
tre os mesmos, em dia e hora que o reitor marcar, logo de'.
pois.A O eiicerraffiento do anuo lectivo.
• Art. 53. Para efectividade do disposto nos arts. 57 e 85,
alinea b, compete á cornmissão.de promoções formar a 1ista
dos alumnos que estiverem no caso de ser adxnittidos aos
exames finaes, e bem assim liquidar a media geral de procedi-
mento, b' qual será a rdsultdnte 'da" sofrima das 'medias obtidas
em todas as aulas, nos dois periodos lectivos,, dividida pelõ
numero das mesmas medias.

Art. 54Das promoções e não pronidçõés lviàrá o se-
cretario uma acia, subscripta por elIe e assignada por todo
os professores da cornmissão.

Parhgrapho unico. Na acta serão mencionadas as medias
de promoções, e as , medias geraes de procediinnto.

CAPITULO viii	 1	 1

DOS EXAMES FINAES

Art. 55. No curso fundamental haverá exame final ' de
deveres moraes e civicos,, no i.° anno; de portuguez, 'francea,
arithmetica, algebra, geographia geral, physica, regalias e di-
reitos do cidadão, no 2 0; de geometria, trigonometria, choro-
graphía do Brasil, noções de 'cosmographia, Instoria geral e
do Brasil, chimica, historia natural e noções 'debygiene;
no 30.

'ArL 56. Nó curso coinplemeniar haverá exame final de
grammatica historic forrnic, -to do \ ii iculo e etylo psy-
chologia, no 1.0 anuo ; de latim, inglez ou àllemão, francez,
litteratura portugueza e brasileira e logica, no 2°.	'
• ., Art., 57. Os exames findes constarão de' provâ.escrita e
orlobre a materia explicada tanto no 1.0 como no 2 0 nuno,'e . ao.s mesmos só se'ão admittidos na i.a epoca os alumnós
que satisfizera; as condições exigidas no ai-L. 54
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Art. 58. A prova escripta de portuguez constará de dis-
sertação sobre assumpto dado ; as de francez, inglez e alIe-
milo, de versão de um trecho em portuguez, tirado de orosa-
dor moderno; a de latim, tim, d traducção de um trecho facil; as
de arithmetica, algebra, gornetria, trigonometria, de reso-
lução de quatro questões formuladas pela commíssão exami-
nadora sobre o ponto sorteado, sendo duas 'theoricas e duas
praticas.

§ l o . Para as provas eseriptas de linguasacommissâo
examinadora organizará, na hora do exame, uma lista de dez
pontos, e para a de cada uma das outras disciplinas, o respe-
ctivo professor organizará com antecedencia uma listá de
tantos pontos, quantos comportar a materia explicada.

§ 2° - Os trechos para as provas hscriptas de francez, in-
giez, aliemão e latim não deverão ter nem menos de quinze,
nem mais dc vinte linhas. Em uma folha de papel em bran-
co, rubricada por um dos examinadores, pedirá o examinan-
do -,c commissãO examinadora os subsidios de que preciznr
pala a execução cia prova.

§ 3 0 . A prova escriptn de francez no curso classico, con-
stará, de uma composição sobre assumplo trivial, fornecido
na hora pela commissão examinadora.

Art. 59. Para as provas escript.as serão chamados tan-
tos examinandos, quantos permittir a capacidade da sala e
convenieueia 'da fiscalização.

Art. 60. O ponto para a prova escriptãserá commum a
todos os examinandos da turma, e tirado á sorte pelo pri-
meiro da lista de chamada.

Art. 6-1. A prova escripta será feita a porias' fechadas, no
prazo maximo de tres horas, sem auxilio' de apontamentos
particulares, ou de quaesquer livros não permittidos pela
commissão examinadora, e em papel por esta rubricado pre-
viamente.

Art. 62. Terminadas e julgadas todas as provas escriptas
dos exames do anno, começarão as provas oraes, para as quaes
serão chamados; por dia, dez examinandos, no maximo.

Art. 63. Consistirá a prova oral
a) de portuguez, no curso fundamental, na leitura e in-

erpretação do sentido de um trecho e analyse do mesmo; no
curso complementar, na arguição do examinando sobre a for-
mação do vernaccilo, modificações por que tem passado, con-
dições de sua pureza, e sobre o est.ylo em geral;

b) de Í'rancez, inglez é allemão, na leitura, traducção e
analyse de um trecho, e n'uni dialogo simples, sobre assum-
pto trivial, entre um dos examinadores e o examinando, na
lingua de que estiver prestando exame

C) ' de francez, no curso complementar, n'uni dialogo dos-
envolvido, entre o examinando e examinadores, sobre as-
sumpto commum, em que possa aqueile' mostrar que com
pi ehendr c lalla a lingua franceza
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d) de latim, na leitura, traducção e analyse de um trecho
de interpretação facil

e) de Iitteratura, em succinta noticia biographica dos es-
eriptores portuguezes e brasileiros sobre que versar o ponto,
e breve apreciação do valor litterario de suas obras

f) de physica, chiniica e historia natural, em arguição
sobre um ponto theorico e Outro pratico, sorteados no mo-
mento;

g) das demais disciplinas, em arguição do examinando
sobre o ponto sorteado, ao' começar o exame.

Art. 64. Para a prova oral de linguas, organizará a com-
missão examinadora, na hora do exame, urna lista de dez pon-
tos; para a das demais- -disciplinas, servirá a lista a que se
refere o § 1 0 do art. 58, excluido o ponto que tiver sido sor-
teado para a prova escripta.

Ari. 65. A prova oral será publica, e durará vinte minutos
para cada examinando.

Art. 66. Cada um dos examinandos tirará por sorte o pon-
to em que- deverá ser arguido, e terá vinte minutos par;i, em
logar isolado e sob a inspecção dos examinadores, pensar so-
bre o assumpto do mesmo, sem auxilio de compendios ou de
notas.

Art.67. A chamada para qualquer das especies de pro
vas será feita pela ordem da lista respectiva.

Paragrapho unico. O examinando que, por motivo justifi-
cado perante a commissão examinadora, deixar de acudir á
primeira chamda, terá direito a urna segunda, si não tive-
rem ainda sido encerrados os exames do anno, tanto na 1,,
como na 2° epoca.

Art 1. 68. De desenho, gymnastica e evoluções militares não
haverá ' exame final, salvo odisposto no §40 do artç 51 e no pa-
ragrapho unico do art. 81. A media geral a que se refere o
artigo citado, provará si o alumno está ou mio habilitado nas
disciplinas aqui, mencionadas.

§ 1.0.O exame de desenho prestado na conformidade do §
4° do art. 51, constará de um trabalho execulado pelo exami-
nando, sob a inspecção do respectivo professor, e durante as
primeiras aulas da referida disciplina, em qualquer dos annos
do curso.

§ 2. 0 Para o exame de desenho fará o respectivo profes-
sor uma lista de dez pontos, indicando dez trabalhos differen-
tes, que tiverem sido executados no anuo lectivo a que se re-
ferir o exame.

§ 3.° O ponto para o exame será tirado á sorte pelo exa-
minando, em presença da commissão examinadora, e, si fo-
rem dois ou mais os examinandos, cada um tirará á sorte o
seu ponto.

§ 40 O exame de gyrnnastica e evoluções militares consis-
tirá em exercidos ordenados pelo professor, e executados pu-
lo examinando em presença dá commissão examinadora, e, si
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houver mais de um examinando, cada um será examinado
por sua vez.

Art. 69. Nos exames a que se refere o § 4.° do art. 51 e o
§ unico do artigo 81, serão observadas, no que lhes forem ap-
plicaveis, as disposições referentes aos exames finaes.

Art. 70. Haverá duas epocas de exames: a D, logo depois
das promoções, e a 2°, quinze dias antes da , reabertura das au-
las.

Paragrapho unico. As inscripções para os exames dà.2.a
epoca ficarão abertas de 20 a 30 de abril.

Art. i. Serão admittidos a prestar exames na 2.° epoca
a) os alumnos que tiverem sido reprovados na 1.°; b) os que
se houverem retirado da prova escripta depois de sorteado o
ponto; c) os que por qualquer motivo tiverem deixado de fa-
zer exame ; d os que não tiverem sido promovidos em qual-
quer disciplina por falta cia media exigida no art. 51; e) os ou-
vintes de que trata o art. 31; f) os pretendentes á matriula a
que se refere o art. 22; g) os que não tiverem preenchido as
dondições exigidas no art. 51 combinado como art. 57.

Ai t. 72. Para os exames tinaes da 2.° epoca serão organiza-
das novas listas de pontos, observada a disposição do art. 57;

Paragrdpho unico. Os pontos para os exames de adaptação,
de que Erat i o art. 22, comprehenderão toda a materia do pro-
grarnma de ensino.

CAPITULO IX

DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DÁS COMMISSES EXAMINADORA

ArL 73. As- .pró\,as es-criptas e orae' serãb jIilgidas de a-
cordo com o disposto no art 45.

Paiagrapho unico. Cada um dos membros da commissã
examinadora enunciará seu juizo sobre cada uma das prova
escrevendo por extenso na margem da prova escripta o mi
mero indicativo da nota que julgar merecida.

Art. 74. Si no julgamento de uma prova se dér divergen-
cia de notas, prevalecerá a que tiver maioria de votos. Si ne-
nhuma tiver maioria de votos, prevalecerá a media resultante
da soinma. de todas, dividida por tres.

Xrt 75. Ficará inhabilitado para aprova ora' o examiflãn-
do que obtiver zero na escripta, ou for surprehendidÕ em fla-
grante de copia fraudulenta de impresso ou manuscripto.

Art. 7. Julgada a prova escripta e oral, e dividida por
dois a somma das notas das duas, será approvado simplesmen-
te o examinando que optiver de media pelo menos 2, plena-
mente o que obtiver de media pelo menos 4, e com distineção
o que obtiver de media pelo menos 7.

1
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Paragrapho unico. Á . media resultante das notas das pra-,

Vas indicará o grau de approvação simples, plena ou com
distincção.

Art. 77. Será reprovado o examinando que obtiver zero
na prova oral, ou que nas duas provas obtiver media inferior
a2.

Art. 78 No julgamento das provas dos exames de admis-
são observar-se-á o disposto no art. 45.

Paragrapho unico. Si o examinando obtiver n s provas
de que trata o §1.0 do art. 24 notas: a) de 4 a 9; b de 4a 9;
o) de 7 a 9, será approvado simplesmente no primeiro daso,
plenamente no segundo e com distincçào no terceiro.

Ari. 79. Dos exames finaes, dos 1)1-estados na conformida-
de dos arts. 22, 34, unico e 54, § 4•0, e dos de admisâo la-,
vrará o secretario uma acta, subscripla por- cIte
pelos membros da commissão examinadora.

Art. 80. Ás commissões examinadoras serão Compostas de
um presidente e dois examinadores, nomeados pelo reitor, os
quaes não poderão, sob nenhum pretexto, recusar o encargo.

§ 4.° O professor da disciplina sobre que versar o exame;
será examinador nato.

§ 2. 0 , 0 presidente da commissão examinadora eriánciará
lambem seu juizo sobre o merecimento de cada uma das pro-
vas.

§ 3. 0 Na falta ou impedimento de algum dos membros da
commissão examinadora, nomeará o reitor quem o substitua,
ou ficará adiado o exame até que cesse o impedimento.

CAPITULO X

DA. HABILITAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE ANNO E DO DIPLOMA DE 1 CON-
cLL sÃo DO CURSO

Art. 81 Passará para o anuo subsequente o alurnno que
for promovido e 'ppi-ovado nas disciplinas rio anuo cine hou-
ver cursado.

Paragrapho unico. O 2111111110 não promovido em desenho,
gymnastica ou evoluções militares, ou reprovado no exame
de alguma deatas disciplinas, requerido na conformidade do
§ 4.° do nit. 51, passará para o anuo subsequente. ficando
obrigado a prestar na . 1. 0 epoca exame da mesma, ou linat no
ultimo amio.	 ..

Art. 82. O alumno approvado no exame final de qualquer
disciplina, não será obrigado, em casoalgum, a repetil-a.

Art. 83. Ao alumno que concluir o curso complementar
será conferido pelo reilor o diploma de conclusão do curso
secundario geral.
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§ i O diploma conterá no verso as notas e graus de ap-
provação que o diplomado houver obtido em cada anno dos
dois cursos.

§ 2.° Antes de ser entregue, deverá ser o diploma regis-
trado pelo secretario no livro destinado a tal fim.

§ 3. 0 A en trega dos diplomas poderá sei feita em acto fes-
tivo, promoido pelos diplomidos, o qual se effectuará , em lo-
gar, dia e hora que o reitor designar, e na presença de couyi-
dados, professores e alumnos do Gymnasio.	.

'I'I'FULO

DA DISCIPLINA

10	
CAPITULO Xl

DOS MEIOS DE ESTIMULO	.-,, r -

Art. H. Como incentivo serão empregados os seguintes
meios: a) boas botas nas cadernetas das aulas; b) Jogares de
distincção nas aulas e nos aunos dos dois cursos; e) menção
de louvor, registrada em livro especial, denominado Registro
Honorifico.

Art. 85. Os Jogares de distincção serão conferidos por or-
dem numerica até seis; a) em cada 'aula aos alumnos que ti-
verem obtido as melhores medias de aproveitamento e pro-
cedimento; b) em cada um dos annos dos dois cursos aos que
tiverem obtido as melhores medias de procedimento e de pro-
moçao ou apprOvação.

§ 'l.° A media de procedimento no anno será a que for li-
quidada de accordo com o art. 53.

§ 4 0 A media de promoção de nnno será a rcsultante da
somma dos graus de. promoções e approvações (conj uneta-
mente) dividida pelo numero de disciplinas estudadas em ca-
da um dos annos do curso.

§ 3.° A media de approvação no ultifno annodô curso será
a resultante da somma dos graus de approvações; dividida
pelo numero das mesmas approvacões.

Art. 86. Si. dois' ou mais alumbos merecern'o mesmo lo-
gar, será este conferido ão que tiver obtido, noprimeiro pe-

P	 nodo lectivo, melhores medis de aproveitamento e procedi-'
mento	Em igualdade de condições, será conferido ao 'que
tiver sido mais frequente.

Art. 87. A menção de louvor será conferida ao alumno
que tiver obtido em todos os annos do curso fundamental ou

mcomplementar u 	dos tres primeiros togam-es de distincção.
no anno e media geral de prd	iicedimdhto unca inferior a 7.

1



Àrt. $8. Os lpgãrès de distincção na aula serão co,nfer-
los pelo respectivo professor ; o de distiucção rio 'anuo, Pe-
los professores do anno, reunidos em commissão especial na
forma do art. 52; e a menção de louvor, pela congregação
convocada para tal fim.

§ 1.0 A commissão especial reunir-se-á logo depois do en-
cerramento dos exames do anno, e a congregação, logô' de-
pois de concluido o trabalho da commissão especial de cada
um dos annos, si houver alumno no caso de merecera meu-
ção de louvor.

§ 2.° Das resoluções da comrnissão especial de cada um
dos annos lavrará o secretario urna acta, subscripta por elie e
assignada por todos os membros cia mesma.

Art. 89. O registro da menção de louvor será especial
para cada alumno, e designará: a) a idade, naturalidade e ti-
liação do mesmo; 5) a data em que se matriculou e a em que
concluiu o curso; e) os Iqgares cie distincção obtidos nas aulas
e nos annos; d) quaesquer outros factos ou actos que dêm
lustre a seu nome.

Ari. 90. O alumno que obtiver um dos seis logares de dis-
tincção no anno, ficará isento do pagamento da taxa de ma-
tricula no anuo lectivo seguinte.

Art. 91. Será aflixada á entrada do Cvmnasio, e publicada
pela folha oflicial do Estado a lista dos alumnos que tjvereiii
merecido as recompensas estabelecidas no art. 84, alineas
b e c.

CAPITULO XII

DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 9. As penas a que estão sujeitos os alumnos pelas
faltas disciplinares que commetterem são: a) advertencia e
repreliensão na aula; b) reprehensão em presença de tres
professores; c) suspensão de frequencia por cinco a vinte
dias, considerados como falias; d) suspensão de frequeucia e
exames por um a dois annos; e) expulsão; f) retenção do di-
ploma por um a dois annos.

Art. 93. As penas constantes do artigo precedente sero
impostas: as da alinea a, pelo professor da aula; as das alineas
b e e pelo reitor; as das alineas d, e e f, pela congregação dos
professores, que funccionará em tal uso como tribunal dis-
ciplinar.

Art. 94. Incorrerá na pena:
§ 4. 0 de advertencia, o alumno que se mostrar desttento

á lição, deixar de execul ir a tarefa que lhetiver sidd prescri-
pta, entrar na aula ou delia sabir acotovelando os demais, ou
infringir os preceitos de urbanidade;
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§ 2.° de reprebensão na aula, o que tiver sido advertido
mais de duas vezes pela mesma falta

§ 3.° de reprehensão em presença de tres professores, o
que desobedecer aos professores, dirigir aos auxiliares da
administração injurias verbaes ou escriptas, olíender a digni-
dade de seus coilegas, damnificar o predio, moveis, objectos
de ensino, preparações de gabinetes ou editaes, e no recinto
do estabelecimento perturbar a ordem, proceder deslionesta-
mente, ou lazer lnscripção de qualquer especie;

§ 4. 0 De suspensão de frequencia por cinco a vinte dias,
conforme a gravidade da falta, o que reincidir em alguma das
faltas mencionadas no paragrapho antecedente, ou desrespei-
tar o reitor ou qualquer professsor

§ 50 De suspensão de frequencia e exames por um a d.is
annos, conforme a gravidade da falta, o que dirigir apódos,
invectivas ou ameaças aos funccionam'ios do estabelecimento ou
nos mesmos der vaias

§ 6.° De expulsão, o que praticar actos immoraes dentro
do estabelecimento, dirigir injurias verbaes ou escriptas ao
reitor ou a algum professor, aggredir o reitor, algum profes-
sor ou qualquer fumnccionario do estabelecimento, commetter
delicto ou crime sujeito ás penas do Cocligo Penal

§ 70 De retenção do diploma por um a dois annos, quando
nos casos previstos não for mais possivel a applicaçao da pena
de expulsão.

Art. 95. As penas das alineas a, b e c do.art. 92 serão
applicadas sem outra formalidade, além da verdade conhecida
de plano ; as das alineas d, e e 1 sei-o-ão mediante processo
instaurado pelo reitor, que tomará por termo as aliegações do
accusado e os depoimentos das testemunhas do facto.

§ 1.o A intimação ao accusado para assistir á inquirição
das testemunhas, será feita pelo reitor e por escripto.

§ 2.° A defesa do accusado, caso queira usar desse direito,
será por eseripto e apresentada dentro do prazo de dez dias,
contado da data em que for intimado para esse fim.

§ 30 No caso de imposição de penas pela congregação, po-
derá o accusado recorrer para o Conselho Superior, sem effei-
to suspensivo.

§ 4.° Si o accusado estiver incurso nas penas das alineas
d e e do art. 92, poderá o reitor, a bem da disciplina, excluil-o
do Gymnasio até o julgamento do processo.

Ari. 96. Aos alumnos incorrigiveis, cujo mau procedi-
mento constar do «Curriculum Vitie», e aos que no anuo lecti-
vo anterior tiverem obtido média geral de procedimento in-
ferior a 3, poderá o reitor denegar a matricula, ou concedel-a
condicionalmente, reservando-se o arbitrio de cassal-a em
qualquer epoca do anno, sem que assista ao despedido direito
a qualquer reclamação.
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Paragapho unico. No caso de concessão de matricula coh-
dicional, será lavrado em livro especial um teimo, subscripto
pelo secretario e assignado pelo matriculando e pelo reitor.

Art. 97. No caso de estrago do predio, dos moveis ou dos
objectos de ensino, ficará o culpado sujeito, além da pena, á
reparação do damno.

TITULO 11!

DO CORPO DOCENTE E DA CONGREGAÇÃO	
.

CAPiTULO Xlii
•1 L

DOS PROFESSORES E DA SUA NOMEAÇÃO

Art. 98 Os professores serão effeclivos ou interinos r O-
meados pelo presidente do Estado, ousuhsLitutos nomeados
pelo secretario do 1fiteior ou pelo reitor. .........

Art. 99. Os effeõtiW	 ms serão nomèados ediante concurso,
ou sem concurso nos termos deste regulamenlo	,

Art. 100. Os interinos serão nomeados para reger as ca-
deirasvagas, até que sejam providas eftèctivamente.

Art: 101. Os substitutos serão nomeados pira substituir,
os effectivos ou interinos em suas faltas ou impedimentos.

§ 1. 0  Serão nomeados pelo secretario do interior; quando
tiverem de servir por mais de trinta dias, e pelo reitor nosde
mais casos.

§ 2. 0 Quando a substituição não exceder de trinta dias,
serão nomeados de preferencia d'entre os professores eflecli-
vos, a criterio do reitor.

§3 Si forem ' professores eflectivos, ficarão isentos do pa-..
gamento do titulo de nomeação ou de qualquer imposto.

§ 4. 6 Será permanente o substituto nomeado para servir
nos impedimentos perioclicos do professor effectivo, motivados
pelo exercicio de mandato legislativo.

§ 5•0 Quando nenhum dos professores eflèctivos puder ou
quizer acceitar a' nomeação de substituto, ou quando da accu-
mulação de exercicio resultar manifesto prejuízo do ensino,
será nomeada pessoa exlranha ao corpo docente do estabeleci-.
mento, a qual, antes do pagamento do respectivo titulo, não po-
derá receber os vencimnteos que lhe competirem.

Art. 102. Os professores interinos receberão, os mesmos
vencimentos que os efièctivos, e os substitutos, sejam ou-mão[.,
extranhos lo corpo - docente do estabelecimento, receberão•or
que os substituidos perderem ou metade quando os mesmos-
nada perderem.	 '. 	.

Paragrapho unico. O exercício do substituto correrá do—
primeiro ao ultimo dia eir que der aula, comprehendidos OS
dias intercalados.
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Art. 403. Salvo o caso de substituição tempororia não ex-
cedente de trinta dias, nenhum professor poderá reger mais de
uma cadeira.

CAPITULO XIV

DOS DIREITOS DOS PROFESSORES

Art. 404. Aléiri dos que lhes são conferidos pelas leis do
Estado, competem aos péofessores cifectivos os seguintes direi-
tos :a) vitaliciedade depois dc cinco armes de exercido á)
livre exercido de profissões liberaes, inclusive do magisterio
particular, comtanto que náo admil Lam, cm seus cursos aio-
mnos do Gvmnasio e) remoção pira cadeira viga em outros
estabelecimentos de ensino publico do Estado, comtanto que
seja de disciplinas identicas ás que pro'cssarem ; (i) periTi ida
de cadeira com Professor que, leccione materia identica em
outro estabelecimento de ensino publico do Estado ; e) impres
são, por conta do Eslado, de dois mil exemplares decompen-
dios que escreverem sobre, as diciplinas pi'of(',ssadas.no Gv-
mnasio ; [) premio pecurilario, nunca inferior a um conto de
réis, quando os cumpen(Jios a que se refere, a alinea prece-
dente, forem de excepcional merecimento.

Art. 105. A vitaliciedade será concedida ao professor que
provar: a) assiduidade no magisterio b) ensino proveitoso
e) não passividade das penas deíinidas no capitulo XXIX d)
moralidade.

§ 4.° Serão provados os fies primeiros requisitos por cer-
tidão passada pelo secretario do Cyrnnasio, e 'o quarto por
attest'dos doreitor e das autoridades'locaes.

. 2. 1 Será considerado assidllo no magisl.erio o professor
sue não der habitualmente por mez ires ou mais filtas,e dii-
rante os cinco annos não tiver gosádo de mais de noventa dias
de licença paia tratar de negocios.

• § 3.° O ensino do professor será considerado proveitoso,
quando no periodo dos cinco annos tiverem sido approvados
em sra'maioria os alumnos por elie leccionados.

§ 4. 0 O' professor declarado vitalicio só 'perderá sua cadei-
ra nos casos especificados neste regulamento.

Art. 106. A permuta 'de cadeiras será concedida, prece-
dendo informação favoravel dos directores dos eslahelecimen•
tos a' que as nivsmas'pertencerem.

Art. 407. Para a concessão dos direitos referidos nas ali•
neas e. e f do art. 104 é indispensavel que o Conselho Supe-
rior de Instrucção Publica, ouvido a respeito, emiti;[parecer
favoravel sobre a utilidade do compendio para o ensino, e so -
bre seu merecimento excepciona]..

Paragrapho unido. O'pugamerto do premio referido na
alinea fdependerá de verba especial, consignada na lei cio
orçamento..,

D. M.-5	 .
-
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Art. 108. Os professores gosarão das ferias onde lhes
aprouver, e durante as mesmas, perceberão todos os seus ven-
cimentos, inclusivé os de substituto, emquanto o suhstituidd
não reassumir o exercicio.

CAPITULO XV

DOS DEVERES DOS PROFESSORES

Art. 109. Além dos deveres decorrentes de outras dispo-
sições deste regulamento, cumpre aos professores em exerci-
cio, qualquer que seja a sua categoria

§ 1.°—Tomar o maximo interesse pelo ensino, comparecen-
do assidua e pontualmente ás aulas, preenchendo o tempo
marcado para as licções, eitanoo durante as mesmas tratar
de assumpo que lhes seja extranho, empregando o methodo
maisadequado ao nivel inteltectual dos alunmnos, e furtando-
se á ostentação apparatosa de conhecimentos superiores á
comprehenção deites.

§ 2.°—Arguir os alumnos com frequencia e egualdade so-
bre a materia explicada, aiim de que todos se appliquem com'
esforço ao estudo das ticcões, e prestem toda a attençâo ás ex-
plicações das mesmas.

§ 3.°—Tratar os alumnos com brandura e urbanidade, en-
sinar-lhes os preceitos de civilidade, quando mostrarem que
os ignoram, dar-lhes conselhos para bem procederem e re
prehendel-os quando o merecerem, sem usarem de palavras
asperas e nifensivas de sim dignidade.

§ 4°—Esgotar o programma de ensino de sua cadeira,
dando a to'1os seus pontos desenvolvimento mais ou menos
egual, e coordenando bem suas licções, sem sobrecarregar de
demasiado trabalho os alumnos, nem perder de vista o ensino
em outras cadeiras.
• § 5.°--Manter a disciplina em suas aulas e auxiliar o reitor
na manutenção da ordem dentro do estabelecimento e em
suas acljacencias, sempre que fôr . preciso.

§ 6.— Observar todas as . recommendações do reitor, con-
cerrientes á disciplina rias aulas, á conveniencia do ensino a á
boa ordem do estabelecimento, e desempenhar as commis-
sões de que forcin incumbidos.

§ 7 0 —Comp2recer pontualmente aos exames, ás reuniões
da congregaçáo eaos demais actos a que são obrigados, ria
conloi'mnidacle deste regulamento.

§ 8. 0 - Communiear, em tempo, ao reitor, quando por
qualquer motivo tiverem de interrompei o exereicio por mais
de dois dias.

§ 9°—Começar e encerrar suas aulas nos dias determi-
dos peste regulamento.
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CAPITULO XVI

1)o PnEPARADOR

Art. 110.-0 preparador deverá lei', por algum instituto
official, o exame de physica, chimica e historia natural e será
nomeado por decreto ao presidente do Estado.

Art. 111—Além de outros deveres decorrentes da natureza
de seu cargo, cumpre ao preparador:

§ 1.°—i'em' sob sua guarda e responsabilidade o material
teelinico e scientilico do taboratorio e gabinetes e cuidai' da
conservição dos apparelhos, instrumentos e exemplai es, quer
durante o anuo lectivo, quem' no periodo das férias.

§ 2. 0 —Ter catalogados e dispostos na melhor ordem e
estado de asseio todos os objectos do laboratorio, e bem assim
todos os apparelhos e colteeções dos gabinetes de physica e de
historia natural

§ 3 0 Executar o que relativamente ás demonstrações pra-
ticas nas anUs de ph'sica, clumica e historia natural lhe Íôr
ordenado pelos respectivos professores.

§ 4.°—Prevenir opuortunamente aos professores de phy-
sica, cliirnica e historia natural de tudo o quee possa faltar pata
as demonstrações praticas.

§ 3.°—T1'a7er sempre inventariado todo o material [c-
clinico e scientiflco que lhe estiver confiado.

§ 6°—Responder pelos objectos que desapparecerem ou
que por culpa sua se deteriorarem fóra d:s experiencias.

Art. 112. -O preparador será conservado em seu logar,
emquanto bem servir e em suas faltas e impedimentos será
shbstituido por quem o reitor nomear.

CAPITULO XVII

DA cONGREGACAO

Art. 113.—Os professores effectivos constituirão a congre-
gação, sob a presidencia do respectivo reitor,

Parugrapho unico.— Não fará parte da congregação o in-
structor de gymnastica e evoluções militares.

Art. 114—Além de outrasultmibuições que lhe são conferi-
das neste regulamento, compete á congregação:

§ 1.°—Discutir e appm'ovar quaesquer medidas propostas
para o melhoramento do ensino em geral ou de alguma das
disciplinas leccionadas.
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2.°— Representar ao governo sobre a convenien cia da
reforma do ensino ou da reorganização do Gymnasio, indican-
do para isso as bases que julgar aceitadas.

§ 3•o - Discutir e adoptar os methodos, modos a fórmas
de ensino que lhe parecerem mais convenientes.

§ 4 ° Approvar o regimento interno que fôr organizado
pelo reitor, fazendo no mesmo as modificações que, julgar
conve fie n Les.

§ 50 Adoptar no principio de cada anuo lectivo os livros
e compendios que julgar mais apropriados ao ensino de, cada
uma das disciplinas.

§ 6. 0 Prestar ao reitor todo o auxilio na manutenção da
disciplina, suggerindo as providencias que convenha sejam
tomadas nos casos de alterarão da ordem.

§ 70 Resolver provisoriamente sobre os casos omissos
neste regulamento, ficando sua decisão dependente da appro-
vação do secretario do Interior.

§ 8. 0 Erniltir parecer sobre os assumptos e casos a cujo
respeito fôr consultada pelo reitor 011 pelo governo do Es•
tad o.

ArU 115. A congregação será convocada pelo reitor, com
designação de dia e hora e com antecedencia, pelo menos, de
vinte e quatro horas, salvo caso de urgencia.

Paragrapho unico. O convite será feito pelo secretario,
por ordem do reitor e por officio dirigido a cada um dos pro-
fessores effectivos, que estiverem em exercido.

Art. 116. Si até urna hora depois da marcada para a sessão
não se tiver reunido maioria dos professores convidados, la-
vrará o secretario um termo, que será assignado pelo reitor e
professores presentes, e no qual serão mencionados os nomes
dos que, tendo sido convidados, deixarem de comparecercom
justa causa ou sem dia.

Art. 117. 'l-lavendo numero legal' para fnnrcionar a con-
gregação, o reitor tomará assento e declarará abErta a sessão.
Em seguida, procederá o secretario á leitura da acta da ulti-
ma sessão, a qual, depois de discutida e approvacla, será as-
signada pelo reitor e professoes presentes.

Ari,. 118. Approvada a acta, exporá o reitor, em resumo,
o objecto da reunião e, pondo-o em 'discussão, dará a pala
vra aos professores, na ordem em que a pedirem.

Paragrapho unico. Contendo o objecto cia reunião partes
distinctas, poderá cada urna delias ser discutida e votada se
paradameimie, por proposta cio reitor 011 de qu ilquer dos 'pro-
l'esSOres.

Ar!. 119. Nenhum professor poderá faliar sobre a mes-
ma materia mais de viu te mia atos de cada vez, nem mais de
duas vezes, salvo si tiver de dar alguma breve explicacão OU
dirigira discussão.

rt. 120. Finda e encerrada a discussão de cada objecto, sti -
jeital o-áo reitor á votação, que poderá ser nominal por de-
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terminação deite ou a requerimento de algum professor.
Quando fôr nominal, começará pelo professor que estiver
mais proximo ao reitor, de seu lado direito.

Ari. 121. As deliberações da congregação serão tomadas
por maioria absoluta de votos de seus membros presentes, in-
clusivá o do reitor. No caso de empate, terá o reitor o voto de
qualidade, excepto no caso do paragrapho unico do artigo se-
guinte.

Art. 122. Nas quesiSes em que fôr particularmente inte-
ressado algum professor, poderá o mesmo tomar parte na dis-
cussão; mas não poderá votar nem assistir á votação.

Paragru 1)110 unico. A votação neste caso será por escrU-
tinjo secreto e, si houver empate, prevalecerá a opinião mais
favoravel ao interessado.

Art. 123. O professor que assistir ;i não poderá
abster-se de votar, salvo aliegando justo motivo, que a congre-
gação poderá acceitar ou não.

Ar t. 124. Si a corgi egação resolver que fique em segredo
alguma de suas decisões até que tenha final solução, lavrará O
S ecretario uma acta especial, que fechará, lacrará e, lazendo
na capa declaração de que o objecto é secreto, assignará a
mesma declaração com o reitor.

Paragrapho unico. Esta acta ficará sob a guarda e respon-
sabilidade do secretario.

Art. 425. Os membros da congregação que, sem motivo
justificado, deixarem de comparecer ás sessões ou se retirarem
antes de terminados os trabalhõs, perderão os vencimentos
do dia, ainda que tenham dado as aulas a que são obriga-
dos.

Art. 126. A congregação reunir-se-á seinpre,em horas diffe-
rentes das destinadas ás aulas, e não poderão suas sess5es pro-
longar-se por mais de duas horas, salvo si algum de seus mem-
bros requerer prorogação, sem prejuizo das aulas.

Paragrapho unico. Si por falta de tempo não se encerrar
a discussão de qualquer objecto de deliberação, ficará a mes-
ma adiada para a sessão seguinte.

Art. 127. O 'secretario da congregação será o mesmo do
Gyrnnasio, e em sua filia servirá o seu substituto OU O P50-

fessor que o reitor desigual- ao abrir a sessão.
Ari. 128. A congregação tomará conhecimento das questões

que lhe forem affectns ou directamente, ou por intermedio de
commissão eleita por dIa para estudai-as.

Ai-L. '129. Nas actas das sessões da congregação deverá o
secretario consignar por extenso as resoluções por cliii to-
macias, as indicações e propostas apresentadas e os resultados
das votações.

Art. 130. Das decisões da congregação. poderá o reitor
recorrei para o secretario do Interior, quando lhe parecer
que da execução das mesmas resultará prejuizo para o ensino
ou para a boa ordem do estabelecimento.
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Art. 131. O professor que em sessão seafastar das con-
venlencias e boas normas, será chamado á ordem até duas
vezes pelo reitor, e, si não attender, será convidado a se re-
tirar, ou será suspensa a sessão.

TITULO 1V

DOS CONCURSOS

CAPITULO Xviii

DAS INSCRIPÇõES

Art. 132. Logo que vagar alguma cadeira, mandará o rei-
tor annunciar concurso para provimento da mesma, marcando
praso de noventa dias para inscripção dos candidatos.

§ 1.0. O concurso será annunciado por edital affixado á
porta do estabelecimento, e publicado no jornal official do Es-
tado o maior numero de vezes possível.

§ 2.° O prazo de noventa dias começará a correr da data
do editl, e, se terminar o mesmo em dia feriado, será a in-
scripção encerrada no primeiro dia util.

§ 3o Caso termine em período de ferias o prazo marcado
para a inscripção, conservar-se-á esta aberta até o primeiro
dia util que se seguir ao termo das ferias.

§4. 0 Findo o prazo marcado para a inscripção, nenhu
candidato mais será admittido a i	

m
nscrever-se, quaesquer que

forem os motivos allegados.
Art. 133. A inscripção será requerida ao reitor pelo can-

didato ou seu procurador.
Art. 134. Ao requerimento de inscripção juntará o candi-

dato: a) certidão de idade ou documento legal equivalente,
que prove sua maioridade; é) folha corrida e attestados de
moralidade, passados pelas autoridades de seu domicilio
e) attestado medico que prove isenção de molestias infecto-
contagiosas; ci) certidão de vaccina inoculada dentro dos ul-
timos cinco annos ; e) quaesquer documentos ou publicações
que abonem suas habilitações.

Art. 135. Não será admiltido á inscripção o individuo
que houver sido condemnado por crime infamante ou inafian-
çavel.	 -

Art. 136. Si nenhum candidato se houver inscripto no
prazo marcado para tal fim, mandará o reitor annunciar
novo concurso.

Ari. 137. Haverá para as inscripções livro apropriado, em
que o secretario lavrará para cada concurso 'uni termo de
abertura e outro de encerramento, os quaes serão assignados
pelo reitor.
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CAPITULO XIX

DA COMMISSAO EXAMINADORA

A.rL. 138. As provas de concurso serão exhibidas perante
uma commissãO contituida pelo reitor, como presidente, e
por dois examinadores que conheçam as materias sobre que
terá de versllr o mesmo concurso.

Art. 139. Encerrada a inscripção, convocará o reitor a
congregaão para eleger d'entre seus membros os dois exami-
nadores, os quaes serão obrigados a acceitar a commisSãO sob
as penas deste regulamento salvo aliegando justo motivo,
que poderá ser acceito ou não pela congregação.

Art. 440. Si d'entre os membros da congregação nenhum
houver que possa servir de examinador, nomeará o reitor
paratal um pessoa reconhecidamente habilitada nas mate-
rias do concurso.Art. .141. Os membros da cornmisSãO examinadora perce-
berão a graliticação diaril de dez mil réis, sem prejuizo de
seus vencimentos, e, si forem funccionarioS publicos, ficarão
dispensados de suas respectivas funcções, emquantO durar o
concurso.Art. 442. Os examinadores eleitos ou nomeados terão oito
dias de prazo para organizar a lista dos pontos sobre que de-
verão versar as provas.

CMTULO XX

DAS PROVAS DO UONCURSO

Art. 143. O concurso constará das seguintes provas: 4•0,
prova escripta; 2. 0 , prova oral; 3., prova pratica.

§ 1. 0 A prova escripta de sciencias constará de disserta-
ção e, quando possivel, de resolução de questões sobre o
ponto sorteado, e a de hinguas, de dissertção sobre assumpto
grainmatical ou pinlologico, feita em francez, inglez ou alie-
mão, conforme a língua de que se tratar, e em vernaculo, si
se tratar da hingua poitugueza ou da latina. -

§ 2.° A prova escripta no exame de desenho será sub-
stituida pela resolução graphica, a nankim e a sepia, de um
problema de geometria descriptiva elementar, theoria das
sombras correlativas e da execução, a mão livre, de um dese-
nho completo de omnato de estylo caracteriStico, com o natu-
ral ou modelo á vista.

§ 3. o ,A prova oral de sciencias constará da exposição da
materia do ponto'sorieado e a de linguas, de prelecção, em
portugne, sobre assumPto relativo á lilteratura da lingua, e
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de leitura e traducção de um trecho suficientemente longo, de
escriptor reputado, antigo ou moderno, e anatyse com-
montada do referido trecho, sob os diversos aspectos linguis-
ticos.

§ 4. 0 Somente de ph'sica, chimica e hsIoria natural, ha-
verá prova pratica, a dai se eflbctuará no respectivo gabinete,
sobre um ponto de phrsica e outro de chimica, ou sobre um
'porito.de botanica, outro de zoologia e outro de mineralogia

Art. 144. Na prova oral, depois da exposição ou prelecção
sobre o ponto sorteado, será cada candidato arguido sobre o
mesmo pela commissão examinadora.

rt. 11,5 - Ás provas de qualquer especie serão tantas,
quantas õrem'asmaterjas comprehcndidas pela cadeira sobre
que versar o concurso.

§ 1. 0 No concurso para provimento da cadeira de historia
natural e noções de frygiene haverá somente duas provas es-
criptasduas oraes e duas pratics.

§ 2. 0 As sciencins sobre que ersnráo as provas referidas
no paragrapho antecedente serão distribuidas em dois gru-
pos um, comprelrendendo boh.nica, zoologia e hygiene, e
outro, mineralogia e geologia.

§ 30 
Cada um dos pontos para is provaa de que trata o § 1.°,

comprehendrú l.anLa questões, quantas forem as sciencias de
cada um dos grupos mencionHdos no paragrapho antece:
dente.

Art. 146. Para prova escripta e oral organizará a com-
missão examinadora pelo menos vinte pontos, e para a jira tica,
tantos quantos jutg ir convenientes, submettendo uns e outros
á approvação do reitorcom a necessaria antecedencia.

§ 1.° Em caso algum poderão sei' os pontos previamente
revelados aos candidatos, sob pena de nullidade do con-
curso.

§ 2. 0 Os pontos de todas as provas serão commnns a
todos os candidatos, e tirados á sorte pelo primeiro inscHpto,
excluido o que já tiver sabido para alguma prova anterior.

CAPITULO XXI

DO 11000 P0H QUE SERÃO FEITAS AS PROVAS

Art. 147. As provas serão exhihidas na ordem em que
estão mencionadas no art. 143 deste regulamento.

Art. 1 448. A prova escripta será feita a portas léchadâs,
sob a inspecção da commjssão eaniinadora, e durará, quando
muito, q ria tr'o horas.

Art. '149. O papel para a prova escripla será rubricado
pelo, reitor e distribuido pelo secretario logb depois de sor-
teado o ponto.	 ...	

,
.	-.
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Art. 150. Na exhibição da prova escripta não poderão os
canditados soccori'er-se de notas, livros, apontamentos ou ca
demos, sob pena de serem excluidos do concurso pela com-
missão examínador'a.

ArL. 151. Aprova eseripti de cada candidato serádatada
e assignada por elIe e rubricada pelos demais, si os houver.

Ai L, .153. Concluidas e rubricadas is provas escriptas na
fúrma do artigo antecedente, serão fechadas ein envoltorio la-
orado, no qual cada candidato e os membros da comrnissão
examinadora escreverão seus nomes.

§ 1. 0 Si ironvei' mais de i.nni prova escri'pta, será cada urna
feita em dia ditTerente, e observado com, relação a cada uma
o disposto neste artigo.

§ 2. 0 O envoltorio lacrado ticará sob a guarda do secrePi-
rio, e será aberto pela commissão examinadora na occaslão do
julgamento.

Art. 153, No primeiro dia rUi! ao qrre se seguir ao do jul-
gamento da prova ou provas escriptas. eflectuar-se-á a prova
oral, em sessão publica, á. hora que tiver sido marcada de
ver pera.

Ari. lSLt A prova oral de cada candidato durará pelo
menos uma hora, inclusivá a ni'guicão, e não poderá ser as-
sistida udos carididados que. ainda IrãO 1 tiverem feito, os
quaes ficarão em sala reservada, e serão chamados successiva-
mente na ordem.das inscripções.

- 'Art. 155. Cada candidato lerá urna hora para pensar so-
bre o ponto sorteado, o qual lhe será communicado urna hora
antes da exhibicão de sua prova.

Paragrapho unico. Emdtuanto estiver pensando sobre o
assumpl.o do , ponto, conservar-se-á . o candidato incomrnu-
nicavel, e''não poderá consultar livros, notas ou apontamen-
tos

• A,rl.. 1.56. Si houver mais de Ires canditados, serão divi-
didos, para a. .prova oral, em duas ou mais turmas, conforme a
ordem dr inscripção, as quaes tirarão pontos diversos.

Art. 157. No primeiro rIja util que se seguir ao da prova
oral, realizar-se-á a prova pratica, observadas as disposições
relativas á prova oral.

§ 1.0 A prova pratica durará, quando muito, tres horas
para cada meteria.

§ 2. 0 Ao ter'rninar a prova pratica, fará cada candidato, por
espaço de quinze a vinte minutos, uma dissertação oral sohm'e
o objecto da mesma.

§ 3,1 O candidato que, lindas as Ires homa, não tiver termi-
nado a prova pratica, exporá na dissertação os motivos Por que
não a houver concluido e por que meios chegaria a concluil-a.

§ 40 No acto da prova pratica pod rão os candidatos usar
de livros, instrumentos e appardlhos seus, ou que lhes forem
fornecidos na occasião.
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5.° Emquanto estiver fazendo a prova pratica, não pode-
rá o candidato communicar-se com quem quer que seja.

Art. 158. Occorrendo motivo de forca maior, poderá o
reitor transferir a exhibição de qualquer prova, comtanto que
a transferencia não exceda de vinte dias.

Art. 159. Qualquer que seja o motivo allegado, ficará ex-
cluido do concurso o candidato que não comparecer a uma
prova depois de sorteado o ponto, ou que se retirar
antes de concluil-a.

CAPIULO XXII

Do JULGAMENTO DA PROVA ESCRIPTA

Art. 160. Ojul gamento da prova escripta far-se- á no dia
seguinte ao em que tiver sido feita, abrindo-se em presença da
commissão examinadora o envoltorio de que trata o art. 152, e
observado o disposto no art. 165 deste regulamento.

§ 1.0 Si houver mais de uma prova escripta, o julgamen-
to far-se-á no dia seguinte ao em que tiver sido feita a ultima.

§ 2. 0 Si a commissâo examinadora não puder julgar todas
as provas em um só dia, será o trabalho de julgamento proro-
gado por tantos dias, quantos forem necessarios.

§ 3.° A' margem de cada prova escripta, a commissão exa-
minadora lançará e subscreverá o resultado do julgamento re-
spectivo, mencionando a somma dos pontos que a mesma tiver
obtido, ou a nota de nulia ou deficiente.

Art. 461. Será julgada ri uila a prova escripta que tratar de
assumpto extranho ao do ponto sorteado, e deficiente a- que
não tratar do assumpto como desenvolvimento que o mesmo
comportar.

Art. 162. Ficará inhabilitado para as demais provas do con-
curso o candidato que, em quilquer prova escripta, obtiver
maioria de zeros, ou que houver feito prova nulia ou defici-
ente.

Art. 163. Aos candida.tos communicará verbalmente o se-
cretario o resultado do julgamento da respectiva prova escripta.

CAPITULO Xxiii

Do ULGAMEETO DO coNcuRso

Art. 164. Terminada a ultima prova do concurso,, tara
immediatamente a commissão examinadora o julgamento do
mesmo e classificação dos candidatos, conforme o numero de
pontos que cada um tiver obtido.
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§ 1. 0 Os pontos para a classificação dos candidatos serão
indicados pelos algarismos 0, 1 e 2.

§ 2.° Entrarão como parceilas no julgamento do concur-
so os pontos que o candidato tiver obtido na prova ou provas
eseriptas.

.rt. 165. No julgamento de cada uma das provas do con-
curso, cada um dos membros da commissão examinadora
enunciará seu juizo por escrutinio secreto, em cedula dobrada,
contendo o algarismo 0, 4 ou 2.

Paragrapho unico. O resultado do julgamento será lança-
do á margem da prova escripta de cada condidato, observado
o disposto no § 30 art. 160.

Art. 166. Tomando-se por base o maior numero de pon-
tos que possam reunir as prova do concurso, e sommados
os pontos das provas de cada candidato, será approvado com
distiucção o que tiver obtido a totalidade dos referidos pontos;
plenamenle, o que tiver obtido pelo menos dois terços; sim-
plesmente, o que tiver obtido pelo menos a metade, e repro-
vado, o que tiver obtido menos da metade.

Art. 167. Si dois ou mais candidatos houverem alcança-
do o mesmo grau de approvação, serão cbissificados por or-
dem numerica, conforme o numero de pontos que cada uru
tiver obtido.

Art. 168. Terminado o julgamento, lavrará o secretario
uma acta minuciosa do concurso, a qual será subscripta por
cite e assignada pela comnmissão examinadora.

Paragrapho unico. A acta mencionará : a) os nomes de
todos os candidatos inscriptos; 6) os dias em que tiverem sido
efiectuadas as diversas provas; e) os pontos sorteados; d) o
resultado do julgamento de cada uma das provas; e) os graus
de approvação e classificação dos candidatos; f) quaesquer fa-
ctos dignos de nota, occorridos durante o concurso.

Art. 169. Dentro do prazo de oito dias, dará o reitor •ao
secretario do Interior conhecimento do result do do concur-
so, enviando-lhe copia da acta respectiva, as listas de pontos,
as provas escriptas e os requerimentos dos candidatos, com os
documentos annexos.

Art. 170. Tendo em vista os papeis de que traia o artigo
antecedente, nomeará o governo um dos candidatos classifica-
dos em primeiro logar, ou por decreto annullará o concurso,
caso tenham sido preteridas formalidades essenciaes.

Art. 171. Si depois de dois concursos succesSivos para
provimento de uma cadeira não tiver apparecido candidato,
ou nenhum tiver sido approvado, poderá o governo nomear,
para regel-a effectivamente, pessoa de notoria idoneidade mo-
rai, que tenha leccionado com reconhecido, proveito a mate-
ria respectiva, ou sobre a mesma tenha publicado trabalho de
real merecimento.
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TITULO V

DA DTIii.CÇÃO I' ADMINISTRAÇÃO

CAPITULO XXIV

DO REITOR

Art. 172. A direcção e administração do Cymnasio ficarão
a cargo cio eo reitor, qu será nomeado por decreto do presi-
dente do Estado, e poderá ser um dos respectivos professores.

Art. 173. Além de outras attribuiçõesque lhe confere este
regulamento, cumpre ao reitor

1 o Inspeccionar e dirigir o ensino, em todos os cursos,
quer secundarios, quer annexos.

2.° Assistir, com {r frequencia, a todas as aulas,
afim de verificar o aproveitamento dos aio rnnos, e observar si
sâo eflicazes os melhodos de ensino seguidos pelos professores.

3,0 Avei iguar conslantemenle S OS prOgrainmas de
ensino são cumpridos, e si as cadernetas das aulas são escri-
ptLI adas com a devida ordem e regularidade.

4.° Suggenir aos professores a adopção de novos metho-
dose processos de ensino, quando os empregados não produ-
zirem resultados satisfatorios,

§ 50 Velar pela exacta observancia das prescripções re-
gulainentares, concernentes ao regimen das aulas, me tricula,
exames, promoções, notas de aproveitamento e procedimen-
to, registro de medias nas cadernetas das aulas e rio Cuei'i-cuturn vit,e.

§ 6. 0 Organizar, de accordo com os professores effectivos e
tendo em attencão as habilitações dos mesmos, um quadro de
substitutos permanentes, que acumijan Fiem de peito o curso de-
quelies a quem accirlentalmente teu liam (10 substituir, e, no
caso do § 5. o do art. tOl, prpõr a nomeação de nua substituto
permanente, extranho ao corpo docente.

§ 7. 0 Determinar p01' moio de portarias tudo o que tôr a
bem do ensino, da disciplina e da ordem do estabelecimento.

§ 8.0 Fiscalizar assiduamente o estabelecimento, manten-
do em todos seus compai timentos o maior asseio e a melhor
ordem possivel.

5 90 Requisitar do governo a execução de qnaesquer re-
paros ou modificações de que precisar o predio, ou itIgLima peça
do material teclinico oii rriobulia 'lo

§ 10. Ordenar as despesas de prornpto pagamento 'dentro
da verba consignada no orçamento para expedierile.

ii . Tomar as providencias que Forem urgentes, e não
importarem cru de despesas, solicitando do governo
a competente aritorizacão, quando necessal ia.

§ {2 Despachar os papeis que lhe forem afl'ectos, e pôr' o
«visto» rias certidões passadas pelo secretario.
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§ 13. Rubricar os livros principaes de escripturaçãO.
14. Nomear e dernittii' os serventes.

§ 15. Dar posse aos professores e auxiliares do ensino e
da administração do esthelecimeiilo.

§ 16. Fiscalizar diariamente o ponto dos professores e
empi'egaclos do estibélecimento.

§ 17. Assignai' a tolha de p:mgamento, certificando o cum-
primento de dever dos professores e mais empregados.

§ 1.8. Executara ,; decisões da congi'egação, qnanOo es
verem de accordo com a lei, e não forem pr'ejudiciaes ao en-
sino.

§ 19. Despedir o alnmno que houver commcttido falta
grave contra ,r ou bons costLuiues, dando iinrneili'a
Lamente conhecimento do facto congregação e ao secretario
rIo Interior.

5 20. Apresentar ao secretario do Interior um relntoi'io
dos tm'abathos e rar'incipees occorreueias do anuo lectivo, de-
pois de encerrado.

Art. 174. Para substituir o reitor em suas faltas e impe-
dimen Los haverá um vice-reitor, nomeado por decreto do pi'e-
sideule do Estado, d'entre os respectivos professores.

Ar t. 475. No impedi incuto 011 falta do vice-reitor designa-
rá o secretario do l itOi'ioi' une dos professores do estabeleci-
mento para exercer provisoriarnente o cargo, independente de
titulo-

Ar-L. 176. O reitor' será o unico iretermediario entre o go-
verrio e o estabelecimento ii sei cargo, e se cou'resporiderá
com quelle por inteu'inedio do secretario do Interior, a quem
será dirigida toda a correspormdencia oflicial.

CAPITULO XXV

DOS uxmLIARES ADMiNI5'l'iiA'i'IVOS, SUA NOMEAÇÃO E si;ns'ri'i'uiç. o

Ai t. 177. haverá no Gymnasio um secretario, um amanu-
ense, um bihliotlrecario, dois inspectores de alumnos, uma
inspectora ue alurnnas, um porteiro, um conlinuO e dois ser-
ventes.

Art. 478. Serão nomeados : a) o secretario pelo presi-
dente o Estado; b) o imniiiuense, o bihliothecar'io, os inspe-
ctores, a inspector 1, O poi'O'ii'd e o continuo, pelo suerelariO
do Interior; c os serventes pelo iiloi'.

Peragrapho unico. Para O ciii go de hibliothecario sá p0-
derá ser nomeada pessoa recouliecidamente deua á cultura
das lettras.

Am't. 179. Em suas faltas e impcdlirnentoS serão os auxiliares
administr'ativOS subStituidlos a) o secretario 1)010 amanuense,
ou por um dos professores ; b) o.por;teim'o, pelo continuo; c) o
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Continuo, por um dos serventes ; d) os demais auxiliares, por
quem o reitor designar ou nomear.

Art. 180. Nos impedimentos de poucos dias, será o substi-
tuto designado pelo reitor; nos de mais duração, poderá o mes-
mo nomear por portaria pessoa extrinha ao estabelecimento,
a qual entrará em exercido depois de ter pago os direitos do
tituto, e perceberá os vencimentos do substituido.

Art. 181. Em caso de vaga, designará ou nomeará o rei-
tor, observado o artigo antecedente, quem sirva interina-
mente o cargo, até que seja o mesmo provido efléctivamente.

Art. 182. Nas substituições perderá o substituto a gratifi-
cação respectiva, e perceberá a do substituido.

1.° O substituto perceberá, além de seus vencimentos, a
gratilicaçlo do substituido, si esta for igual, e houver dupli-
ticação do serviço.

2. 0 Além de seus vencimentos, perceberá a ratificação
do secretario o professor que o substituir, accumulando as at-
tribuições de um e outro cargo.

Art. 183. Os auxiliares a0m jn jstratiyos serão mantidos em
seus respectivos cargos, em(-luanto bem servirem.

CAPITULO Xxvi

DOS DEVERES DOS AUXILIARES ADMITSTRATIVOS

Art. 184. Além do que no re gimento interno for discrimi-
nadamente prescripto a cada um dos auxiliares administrati-
vos, e do que decorre da natureza de seus respectivos cargos,
cumpre :	 -

I. Ao secretario
(t) redigir, expedir e receber toda a correspondencia ofíi_

cial, sob as ordens do reitor, e segundo suas determinações;
b) fornecer as precisas informações, e encaminhar todos

os requerimentos feitos á reitoria
c) assistir ás sessões da conegação, prestar á mesma os

esclarecimentos necessarios, quando isso for determinado pelo
reitor, e, finda a sessão, lavrar com toda a fidelidade a respe-,
ctjva acta e subscreveI-a

d) fazer a escripturação de todos os livros da secretaria,
ou dirigil-a e fiscalizal-a, quando por sua ordem for feita pelo
amanuense

e) ter em boa ordem e sob sua guarda todos os papeis e
livros da secretaria, e, quando lindos, fazer archival-os com
a conveniente discriminação

f) redigir as actas das promoções e exames dos alumnos,
lavrar os termos de abertura e de encerramento para exames
e concurso, redigir e fazei publicar os editaes prescriptos
por este regulamento ou ordenados pelo reitor, marcar dias
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e horas e fazer chamadas para a exhihiçãO de provas de exa-
mes e concursos

g) expedir as vias de pagamento das taxas de matricula e
de exames dos alumnos, e passar, mediante despacho do rei-
tor, as certidões que forem requeridas

Ir) abrir e encerrar o ponto diario dos professores e au-
xiliares do ensino e da administração, notando as faltas que
forem dadas pelos mesmos

i) processar a folha mensal dos vencimentos que co m
-petem aos professores e auxiliares do ensino e da administra-

ção, e envial-a á Secretaria das Finanças;
j) fiscalizar as compras de objectos necesSariOs para o

expediente, e examinar e conferir as respectivas contas, de-
clarando nas mesmas si estão ou não exactas;

á) trazer em cita a escripturação das despesas e pagamen-
tos feitos por conta da verba consignada em lei pala o expe-
diente, e dar sempre ao reitor aviso do estado cia mesma, afim
de não ser excedida:

1) propor ao reitor tudo o que for a bem do serviço da
secretaria.

li. Cumpre ao amanuense:
a) executar os trabalhos da secretaria que forem orde-

nados pelo secretario ou reitor;
h ter a seu cargo e bem ordenado o archivo da secre-

taria;
c) levantar e trazer em dia o inventario de todo o mobi-

liario e material teclinico cio estabelecimento;
d) organizar as cadernetas das aulas, distnibuti-as pelos

professores no começo dos trabalhos lectivos, e arcliival-as de-
pois de findas.

lii. Compete ao bibliothecario
a) ter a seu cargo e Sol) sua responsabilidade a biblio-

theca, e perm	nanecer a mesma nos dias e horas em que de-
verá estar aberta;

b) organizar os catalogos e resgistro prescniptos pelos
arts. 238 e 242 deste regulamento;

c) cuidar da conservação das obras e publicações, entre-
gai-as ás pessoas que as pedirem para consulta, e reollocaI-as
mio logar de que tiverem sido retiradas paia o dito fim.

d) pedir ao reitor providencias quando alguma pessoa
perturbar a ordem dentro da hibliolheca, ou não guardar na
na mesma o requerido silencio;

e) cinmunicar ao reitor todas as irregularidades que se
derem na bibliotheca, afim de que O mesmo providencie a res-

peito;() interessar os alumnos na leitura de obras capazes de
lies incutir idéas proveitosas e sentimentos nobres;

q) inculcar aos aluinfloS de pouca idade os livros que de-
verão de preferencia ler, altento o desenvOlviTieflt0 iitelie-

- ctuat de cada um.
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IV. Cumpre aos inspectores:

• a) manter a ordem entre os alumnos dentro do estabele-
cimento e em suas imrnediações;

h) fazer que os alumnos entrem moderadamente para as
aulas, e delias saiam sem atropelo, nem tumulto;

C) não admjttir vozeria, ijem conversa, nem rumor na
visinhança das aulas, cmquanto estiverem funocionando;
• d) velar, durante as horas lectivas, pai conservaeão da

limpeza da sala das aulas e compartimentos contiguos, e do bom
estado da mobilia e material teclmnjeo de cada urna;

e) investigar quem seja o autor de qualquer estrago feito
propositalmente no predio, no mobjljarjo ou material technico;

f) vigi ar o procedimento dos alumnos dentro e fóra.doestabelecimento, e chamai-os á ordem com boas maneiras,
quando estiverem procedendo irregularmente;

q) observar tudo o que fôr d'terminado pelo reitorja bem
da ordem e da disciplina, e levar a seu conhecimento todas
as irregularidades que se (lerem;

Ii) permanecer no estabelecimento durante rs horas em
que houver trabalhos lectivos, e dar o signal convencionado
para o começo e encerramento das aulas;

V. Cumpre á inspectora, alem do estabelecido no nôme-
ro antecedente:

a) fazer que as alumnas, durante os intervalios de urna
para outras aulas, se conservem na sala que lhes é des t i -nada;

b) , não perrnittir que os alumnos penetrem na sala des-
tinada ás alumnas, nem permaneçam á entrada da mesma;

C) vigiar sempre a leia das alumnas para as aulas e sua
volta para a sala que lhes á destinada.

Vi. Cumpre ao porteiro:
a) ter sol) sua guarda e responsabilidade as chaves do

estabelecimento, e abril-o e fechaI-o ás horas que lhe forem
determinadas;

b) Permanecer na port iria durante as horas lectivas e de
expediente, e receber as pessoas que tiverem negocios de que
tratar no estabelecimento;

C) receber os requerimentos das partes e toda a corres-
pondencia oflicial, e lazer que cheguem a seu devido destino;

cl) advertir com boas maneiras as pessoas que precede-
rem irregularmente na porlarj;i, e: levar o facto ao conheci-mento do reitor, caso não seja atlendido;	 -

e) fiscalizar e determinar a limpeza de todo o estabo1eei-
mento, e velar pela conservação do predio e de todos os mo-
eis;

/) executar e fazer observar tudo o que for, determinado,pelo reitora bem do estabelecimento.

VII. Cumpre ao continuo:
d) ter sob sua guarda as caderneta ,; das aulas, as quaes

entregará aos professores na hora das licções, e receberá de-
I de findas as mesmas licções;
-	b) prover as aulas dos aprestos necessarios para o ensino,
e tomar cuidado para que não sejam desviados do seu fim;

e) dar ao secretario conhecimento das-aulas que não ti-
verem funecionado no dia, para que faça no livro do ponto as
devidas notas;

d) acudir ao toque de campainha nas aulas, na secretaria
ena sala- do reitor, e executar as ordens que lhe forem dadas;

e) entregar, fóra das horas lectivas e do expediente, a
correspondencia offlcial dirigida aos destinatarios residentes
na cidade;

1) coadjuvar o porteiro em suas attribuições sempre que
lhe for isso ordenado pelo reitor.

-Viii. Aos serventes cumpre:
a) varrer e limpar todo o estabelecimento e suas de-

pendencias;
b) lavar o assoalho e as vidraças de todos os compar-

timentos, sempre que lhes for ordenado;
C) espanar diariamente todos os moveis e lavar todos os

utensiiios de serventia diaria que requererem constante as-
seio;

d) executar todas as ordens que lhes forem dadas com
relação ás suas obrigações;

Art. 185. O reitor designará um dos inspectores 'de
alumnos para manter a ordem entre cites nas imrnediações
do Gymnasio, e velar pelos bons costumes dos mesmos fora
do estabelecimento.

TITULO VI

DAS INTERRUPÇõES DO EXERC1CIO

CAPITULO XXVII

DAS FALTAS

Art. 186. As faltas dadas pelos professores".e auxilia-
res do ensino e da administração serão abonadas, justifica-
das e não justificadas.

Art. 187. Serão abonadas as faltas que forem dadas
:POr'motivo:

a) 'de nojo por failecimento dG ascendente, descendente,
conjuge, coiláteral ou afim dentró do Segundo grau canónico;

D M.-6
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b) de nupcias contralTlidas pelo proprio funccionario,
segundo lei civil;

c)de serviço publico obrigatorio •fóra do Gymnasio.
Art. 188. Serão justificadas as faltas dadas por motivo de

mole tia do proprio funccionario.
Art. .189. As faltas mencionadas nas alineas a e b do

art. 187, não poderão exceder de sete; as mencionadas naali-
ilea c do mesmo artigo restringir-se-ão ao tempo que durar
o ser.viçoobrigatorio; as mencionadas no art. 488, não pode-
rão exceder de trinta.

Art. 190. O fnccionario que der trinta faltas em um
mez, ou, trinta consecutivas de um mez para outro, não será
adrnittido a justificar as que excederém desse numero, cum-
prindo-lhe em tal caso pedir licença.

Paragrapho unico. As faltas consecutivas serão dóntadas
sem exclusão dos dias feriados intercalados.

Art. 191. As faltas abonadas' isentam o funccionariode
qualquer penalidade; asjustificadas.implicam a 7erdà da me-
tde., dos vencimentos; as que não forem justificadas impõem
ã perda de todos, os vencimentos, além de qualquer pena
comminada em lei.

Art. 192. O professor substituto que não dér as aulas do
substituido, perderá os vencimentos da substituição, ainda que
a fal ta, seja, .abonada ou justificada.

§ 1. o A. disposição deste artigo é extensiva ao professor
.interinoe ao substituto extranh.o ao corpo docente, e bem as-

sim a qualquer funccionario interino .ou substituto que faltar
pos deveres respectivos.

• §200 funceionario eflectivo que estiver Substituindo a
outro,. :e dér falta abonada ou justificada, perceberá a totali-
dade ou a metade dos vencimentos de seu cargo;e não do
cargo do substituido.

Art. 193. O professor que faltar ás sessões da con'gregação
ou a qualquer acto decorrente de suas attribuições, ou que
recusar comisssão ou encargo a que estiver obrigado por este
regulamento, perderá no primeiro caso os vencimentos do
dia, e no segundo, de tantos dias, quantos durara commissão
ou encargo, que será então incumbido a outro.

Art. 194. A allegaçáo do motivo para abonação ou justi-
fica ção das faltas, deverá ser apresentada ao reitor até o ulti-
mo dia util do mez, sob pena de não poder mais o funccio-
nuno ser attendido senão pelo secretario do interior.

§ 1. 0 As faltas dadas pot motivo de	sero justi-
ficadas a vista de attestado medico.-'

1
• . § 2. 0. reitor poderá justificar até .tres faltas inde'põn-

dente de apresentação de attestado medico, comtanto,que não
• sei am laaituaes. As que excederem ..de tres só poderão ser
justificadas pelo secretario do Interior a vista de attestado
medico.
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Art. 19. Para a verificação das faltas dadas durante omez
pelos professores e auxiliares do ensino e da administração,
serão uns e outros obrigados a assignar o livro de ponto diario.

§ 1. 0 Haverá um livro de ponto para o professores, ,c, outro
para os auxiliares do ensino e da administração.

§ 2.' Os professores que derem iulas de manhã e de tarde,
assignarão o ponto duas vezes.

Será notada falta ao professor que não dér no dia
todas as aulas que lhe forem marcadas no horanio, ou que não
preencher o tempo da licção, ou que durante a aula se occupar
de assumpto extranho á licção.

4. 0 Os auxiliares administrativos assignarão o ponto,
quando entrarem e sahirem, nas horas regulamentares.

§ 5.° O professor ou auxili r do ensino ou da administr-
ção.que deixar de assinar o ponto, nãõ será adrnittido a os-
tificar sua presença, salvo si o fizer no dia seguinte.

Art. 196. A' vista dos livros do ponto, organizará o secre-
tario, no ultimo (lia utlil de cada mcx, a folha de pagamento
dos vencimentos dos professores e mais funccionarios, com
indicação dos dias em que tiverem faltado, e a apresentará ao
reitor, que na mesma abonará ou justificará as taltas, na con
foni idade do presente regulamento.

§ 1.0 Os ducumentos justificativos das íaltas serão anuo-
xddosá folha dó pagamento, a qual será anchivada, depois de
tirada copia da mesma p ra ser enviada á Secretaria dias Fi-
nanças.

§ 2. 0 O professor que tiver deixado de cumprir em tempo
o prescripto nos anis. 44 e 48 receberá aeus vcnciinen os me-
diante atiestado do reitor, depois de cumprido o prescripto
nos referidos artigos.

Art. 197. Na folha de pagamento attestará o secretario o
exercicio do reitor durante o mcx.

§ 1.0 Si o reitor passar a reitoria a seu subtit to legal, a
flste compete abonar ou justificar as faltas dique e.

§ 2.' Quando o reitor se ausentar por mais de li-és dias
úteis consecutivos, sem avisar O vice-reitor, . compete a este
assumir jmmediatamente a reitoria.

§ 3.° Na falta de vice reitor ou de professor designado
para substituil-o, assumirá immediatuinente a reitoria o pro-
fessor mais antigo, dado o caso do paragraptio .,antecedente.

CAPITULO XXVIII

DAS LICENÇAS

Art. 198. Os professores e auxiliares da administração só

S
ohtèr licença no decurso dc um atino a) para tratar

'de negocios;'b) para tratar da propnia saude



T
§ 4e O governo só poderá conceder por dois annos a li-

cença da alinea a, e por um anno a da alinea b.
§ 2.0 No caso de licença da alinea a perderá o funecionario

todos os vencimentos; no de licença da a!inea b, perderá so-
mente a metade.

§ 30 4 licença da alinea a poderá ser concedida pelo se-
cretario do Interior até tres rnezes, e pelo presidente do Esta-
do até dois annos.

§ 4. 0 A licença da alinca b poderá ser concedida pelo se-
cretario do Interior até quarenta e cinco dias, e pelo presi-
dente do Estado até umanno.

Art. 499. A licença poderá ser pçorogada pelo funcciona-
•rio que a tiver concedido, comtanto que não sejam excedidos
os prasos marcados nos § § :•t.° e 4.° do artigo antecedente.

Art. 200. Esgotado o prazo maximo da licença concedida
pelo secretario do interior, Poderá O funccionario requerer
prorogação da mesma ao presidente do Estado.

Paragrapho unico. O prazo da proro gação de urna licença
correrá do dia iminediato ao ultimo da licença prorogada.

Art. 201. Esgotãdo o prazo maxirno de cada uma das licen-
ças definidas no art. 498, só poderá ser concedida nova licença
para o mesmo fim, depois de decorrido um anno, contado da
data em que o licenciado houver reassumido o exercicio.

Art. 202. O prazo de um anuo, dentro do qual poderão
ser concedidas duas ou mais licenças para o mesmo fim, cor-
rerá da data em que o funccionario houver entrado no goso
da primeira licença.

Art. 203. Ficará sem eflèito a licença em cujo goso o
funccionario não eritrar'deutro lo prazo que lhe fôr,marcado,
nunca excedente de sessenta dias.

Art. .204. [ara entrar no goso da licença deverá o funccio-
nario pagar os devidos direitos, e registrar a respectiva porta-
ria nas repartições competentes.

Art. 205. O funccionario poderá gosar da, licença onde lhe
convier, e bem assim renunciar ao resto da mesma, reassu-
mindo o exercicio de suas funcções.

§ L° A renuncia iiâo poderá sei feita no periodo de ferias,
nem oito dis antes do coineço das mesmas.	-

§ 2. 0 Si a licença terminar nodecurso de ferias, o exer-
cicio do licenciaao começará a correr do dia seguinte, ces-
sando o exercicio de seu substituto, caso o haja.

Àrt. 20. Não poderá obter licença alguma o funccionario
interino, e o que não tiver entrado em exercício do cargo para
que houver sido nomeado.
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TITULO VII

DAS INFRACÇÕE

CAPITULO Xxix

DAS PENALIDADES

Art. 201. O professor que não cumprir os deveres de seu
cargo ou infringir, qualquer disposição da legislação referen-
te ao ensino, ficará sujeito ás penas: a) de admoestação; b) de,
reprehensão; c) de multa de dez a cíncoenta mil reis; d) de
suspensão do exercicio e vencimentos por um a tres mexes,
e) de demissão.

Paragrapho unico. A admoestação consistirá em adver-
tencia particular, verbal ou escripta, e a reprehensãO, em
nota escripta, dirigida ao culposo.

Art. 208. Incorrerá na pena de admoestação o professor:
à) 'que não cumprir os_deveres de seu cargo ou cumpri!-

os riegligenlemenle;.
b) que ensinar mal as disciplinas de sua cadeira
É) que applicar sem criterio as penas disciplinares
d) que habitéalmenle e sem justo motivo deixar de dar

aula em cada mcx por mais de Ires dias;
e) que infringir qualquer disposição do regulamento ou

do regimento interno.
Art. 209. incorrerá na pena de reprehensão o professor

que reincidir em qualquer das faltas pelas quaes já tiver sido
admoestado.

Art. 210. A pena de multa será imposta ao professor
a) que reincidir em falta pela qual já tiver sido repre-

hendido
b) que se afastar do programma de ensino approvado

pelo congregação, ou do plano de ensino e regímen das aulas
estabelecidos pelo regulamento.

Paragrapho unicõ. A importancia da multa será descon-
tada dos vencimentos do multado.

Ari. 211. incorrerá na pena de suspensão o professor
a que reincidir em falta pela qual jã tiver sido multado;
b que concorrer para a approvaçãO indevida de alumnos

ou de candidatos á cadeira vaga rio Grnnasio
a) que aos alumnos der maus exemplos, ou inculcar maus

principios
Art. 212. A pena de demissão será imposta ao professor
a) que tiver sido suspenso tres vezes
h) que fomentar immoraiidade entre os alumnos;
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e) que se entregar a vicio que o incapacite moral ou
1ntelIectuai1nenh para o influjsterio

d) que abandonar o cxii cicio do cargo por mais de trinta
dias;

e) que estiver no caso previsto no art. 118 da Constitui -
ção do Estado.

Art. 213. Será imposta pelo reitor a pena de admoestação;
Pelo secretario do Iuleri,r a de repretiensão, suspensão ou
multa; pelo presidente do Estado, a de demissão.

4it. 214. As penas de multa, suspensão e demissão se-
rão lnipo is media lhe atidiericia do Conselho Superior, pe-
raqte o iliml será instaurado o competente processo disci-
plinar.ar.

Paragraplio unico. Em caso de falta ou crime que offen-
da a morai, uspenJeiá n reitor iinmedialamente o professor,
e levará o facto ao conhecimento ilo sedrelario do interior,
que o submetterá ao exame do Conselho Superior, observado
o processo estabelecido neste regulamento.

Ari. 215. O reitor e os auxiliares do ensino .e da admi-
nisraçãO iie,trão su t eito s ás mesmas penas estabelecidas noart. 207 deste regulamento, IS quaes lhes serão impostas in-
de€ndenie de audiencja cio Conselho Superior.

Parngrapho unico. A multa, quando imposta ao reitor,
será duplicada.

Art. 216. Os funccionarios de que trata o artigo ante-
cedente Incorrerão na pen

a) de admoestação, quando não cumprirem os deveres
de seus respectivos cargos. ou cumpril-os com negligencia,
ou quando derem habitualmente nor mez mais de (res faltas
não justificadas ;	 -

b) de reprehensão, quando reincidirem em faltas pelas
qunes já tiverem sido admoestados, ou infringirem qualquer
disposição deste regulamento ou do regimento interno;

C ) de muita, quando reineidiren em faltas pelas quaes
já tiverem sido repreliendidos

d) de suspensão, quando reincidirem em falias pelas
quaes já ilvetein sido inimItados, ou concorrerem de qual-
quer modo, directa ou indirectamente, para a perturbação
di ordem do estabelecimento

e) de demissão, quando reincidirem em faltas pelas quaes
já tiverem sido suspensos, ou commetterem falta que alfecte
os creditos e moralidade do estabelecimento.

Art. 217 Aos inspectores de alumnos, .inspector.u, por-
teiro e continuo serão impostas pelo reitor as penas de id-
moestasão, reprehensão, multa e suspensão, e pelo s e creta-rio do Interior a de demissão,

Art. 218. Será extensiva aos auxiliares cio ensino e da
administração, com excepção dos serventes, a disposição do
paragrapho unico cio art. 214 deste regi, Iam ento, menos na
parte que se refere ao exame do Conselho Superior.
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Ârt. 249. Os serventes ficarão sujeitos ás penas de ad-
mo:estação, repreh(-,,nsão e demissão, as quaes lhes serão im-
postas pelo reitor.	 .

Art. 220. Incorrerão na pena de dmisão os professo-
res, reitor e auxiliares do ensino e da administração:

a) que residirem fóra da sáde do estabelecimento.;
b) que tiverem na séle do estabelecimenl.o casa •com-

mercial, ou de qualquer modo exercerem o commercio -;
e) que acceitarem outro emprego remunerado pelo Esta-

do 'ou pela União `, salvo cargo electivo.
ci) que se ausentarem da série do estabelecimento, por

iiais de trinta dias, rio decurso do anuo lectivo, sem licen-
ça do governo.' 	,

rt..22I. A.pessoa que dentro do prizo , do trinta 1dias
nári entrar em exercido do cargo para que tiver sido. nome.-.
cIa, perderá a nomeação, a qual será considerada sem efeito.

Paragrapho unido. O prazo correrá da data da nomea-
ção, e poderá ser prorogado por triflta dias, mediante prova
de justo motivo.

CAPITULO XXX

DO' PROCESSO

Art. 222. O secretario do Interior, logo que tiver conhe-.
cimento da falta ou faltas por que sela accusado algum pro-
fessor, determinará que sejp o ,mesmo intimado para que,
dentro do prazo  de quinto dias respondi i accusaçio

§ 1.	O prazo de quinze dias. correrá da data em que
for,. re.cebida 1 a. intimaçao.	-.	,

2 Ao accusado será enviada copia da accusação.,&de
quaesquer documentos que lhe estejam annexos.

3 0 Poderá o accusado juntar á sua respos(a'todos os
documentos que julgar favoraveis á sua defesa.

.Art. 223. Findo o prazo de quine dias e recebida ou
nãoa;respostaclo accusado, rern.etterá o secretario do Inte
rioP ao Conselho Superior todos os papeis relativos á1accusa-
sâo, afim de que cite se pronuncie sobre a, procedencia ou
im procedencia da mesma. indicando na primeira hypothese
qual a pena que deverá ser applicada.

Paragralio unico. Ao uccusado dever-se-á dar aviso do
dia, li ora ,e logar da reunião do Conselho ,Superior,. afim de
que posa usar, do direito de defesa p 01 si ou por procura-
dor:	 .	 -

Ari. 224. Proferida a decisão do Conselho Superior, será
o processo suhmettido, dentro de tm'es dias, ao-conhpcimento
da autoridade.competenfe"-tue a- eonli.rmaráøu reformará,
conforme entender de justiça.
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§ 4.° O prazo de tres dias correrá da data da decisão do
Conselho Superior.

§ 2.° Para proferir sua decisão, terá a autoridade com-
petente o prazo de trinta dias, contados dadata em que tiver
recebido o processo.

Art. 225. Da imposição das penas de multa e suspensão
poderá o accusado recorrer para o presidente do Estado

§ f.° O recurso será interposto dentro do prazo de oito
lias, contados da data em que o accusado for intimado da
imposição da pena.

§ 2. 0 O recurso será decidido dentro do prazo de trinta
dias, contados da data em que tiver sido recebido.

§ 3.° O silencio do presidente do Estado, não tomando
conhecimento do recurso dentro de trinta dias, importa con-
tirmação da imposição da pena.

Art. 22. Em caso algum se r
ão tomadas em considera-

ção accusações anonymas-.

TITULO VIII

DAS ])EPENDENCIAS DO ESTABELECIMENTO

CAPITULO XXXI

DA SECRETARIA

Art. 227. Haverá no Gymnasio uma secretaria, jue; ex-'
cepto nos domingos e dias feriados, funccionará das dez horas
da manhã ás quatro da tarde.

§ 4•0 Quando for necessario, poderá o reitor prorogar o
expediente por uma ou duas horas.

§ 2.° A secretaria abrir-se-á uninze dias antes do começo
do anno lectivo, e encerrar-se-á depois de terminados ostra-
halho,s relativos aos exames e promoções.	 -

Art. 228. Os aluinnos e pessoas extranhas não poderão
entrar na secretaria senão em caso de necessidade e comli-
cença do reitor ou do secretario.

Art. 229. Além de outros já mencionados neste regula-
mento, terá a Secretaria livros especi es:

a) para termos de posse do reitor, vice-reitor, professores
effèctivos e mais funcciona rios ;	 -

b) para registro dos títulos do pessoal do estabelecimento;
C) para inscripção de nlatricula dos alumnos, um para

cada anno;
d) para actas de promoções e exames, um para cada anno;
e) para actas de concurso;	 -
fl para registro dos actos expedidos pela reitoria

g) para registro das licenças concedidas pelo governo;
h) para registro de penas impostas aos professores e m - ais

funccionarios ; 
i) para registro das folhas de pagamento do pessoal do

estabelecimento
j) para inventario do material de ensino
á) para inventario dos moveis do estabelecimento.
.Art. 230. Além dos livros especificados no artigo antece-

dente, poderão ser creados outros que forem necessarloS para
a boa ordem é. clareza da escripturação.

Art. 231. Os actos do secretario ficarão sob a immediata
inspecção do reitor, a quem explicará elle o motivo de suas
falias.

Art. 232. O secretario é o chefe da secretaria, e lhe são
subordinados o amanuense, porteiro, continuo e serventes, e,
na auencia do reitor, os demiis empregados.

Art. 233. Nenhum dos empregados poderá se ausentar
durante as horas do serviço, sem consentimento do secreta-
rio, ao qual dirá o motivo por que precisa de retirar-se.:

Art. 234. De toda a certidão passada na secretaria co-
brar-se-á a taxa exigida em lei.

Art 235. As certidões serão passadas no requerimentoda
partes, e constarão somente do que for requerido.

Art 236. Osdocumenlos exigidos PO1 lei, que forem
apresentados pel:s partes, ficarão pertencendo ao archivo, do
qual não poderão ser retirados em tempo algum.

CAPITULO XXXII

DA RIBLIOTBECA

/
Ar[ 237. Haverá no Gymnasio uma bihliotheca consti-

tuida principalmente de obras e publicações periodicas que
versem não somente sobre as disciplinas professadas nos cur-
sos, mas tambem sobre educação e methodos de ensino.

- Paragrapho unico. Não poderão fazer parte'da bibliotheca
obras ou publicações contrarias á moral ou aos bons costumes,
ainda que sejam de elevado valor litterario.

Art. 238. Haverá na hihliotheca:	 -
a) um catalogo de todas as obras e publicações que ehia

possuir, numeradas por secções;
b) um indice dos nomes dos respectivos autores; in-

dicàndo as obras de cada um, existentes na bihliotheca
e) um catalogo especial das piibhicçõts periodicas
Art. 239. Os livros serão cohlocados em estante; por se-

cções, conforme o assumpto de que tratarem, tendo cada o-
lume no dorso uma etiqueta indicativa do numero juc tiver ita
respectiva secção.
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À't. 24ÕA bibliotheca será franqueada aosprofessores é
luiiinos nos dias e horas em que f'unccionar a secretaria, com-

tanto que observem a maior ordem, e guardem o maior si-
lencio.

§ 4. 0 O reitor determinará qual o maior namerode alu-
mnos que poderá permanecer na bibliotheca, ernquanto esti-
ver. ahert:r.

2.°As pessoas decentes que pretefiderem consultar.
qualquer obra pertencente á hibhotheca, deverão para isso
obter licença do reitor e, em sua ausencia, do secretario.,

.Art. 241. A pessoa alguma será permittido. retirar dá` hi-
bliotheca qualquer livro ou publicação.

Art.. 242. Haverá na bibliotheca rim livro de registro para
se lançar o titulo de cada obra adquirida, por compra ou dona-
tivo, com indidação da data da acquisiçà.o e do numero de vo-.
lumes.
- Art. 243. O. bibiiothecario deverá porpôr ao reitor a com-.

pra de obras, procurando de preferencia completar as exis-
tentes.	.	 .

Art. 244. O hibliothecarjo terá 'comonuxiliar o inspecior
de alumnos que servir dentro do estabelecimento.

Art. 245, Além do prescripto neste capitdlo, o 'reitorde-.
terminará o que julgar conveniente á boa ordem da "bmbho-
theca.

'I'l'i'ULO IX

DE DIVERSOS DISPOSITIVOS

CAPITULO XXXI1I

1MSPOS1ÇÔES GERAES

Art. .246. O que não estiver disposto neste rgulameht6
ácerca da administração, do Gymnasid, será.prescripto no re-
gimento interno.	.	 .	.

Art. 247. Sempre que qualquer acto prescripto te re-
gulamento não puder ser realizado em determinado di

nes
a, por

ser este feriado o será no primeiro dia util immedmato
Art 248. O reitor e mais funcéionario. do Gmuasio,.qrliÇ

não estiverem em goso de licença, perceberão todos os seus
vencimentos durante as ferias.

Art. 249. No caso de realizar-se a divisão de que trata o
§ 1.0 do art. 25 deste regulamento, será observada a disposi-
ção do art 30 da lei n. 498, de 41 de setembro de 4909.

Paragrapho unico. O professor que exercer o cargo de
reitor, ou que a este substituir, perceberá, além de seus veri-
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cimentos, a gratificação estabelecida no § 2 0 da lei n. 234, de
27 de agosto de 1898.

Art. 250. Nenhum professor ou funccionario nomeado
para o Uymnasio poderá tomar posse do cargo em dia feriado.

Art. 251. Fica mantido o . , poiimento dos professores a
que se refere o art. 244 do regulamento approvado pelp dec.
n. 3.321, de 22 de setembro de 1911,e bem assirnoS que fo-
ram posterir e definitivamente nomeados para as cideiras
creadas pelo ari. 222 cio regulamento citado.

Paragrapho unico. Os professoges não comprebendidos
por este artigo ficarão cru disponibilidade, com metade dos
vencimento, a começar do proximo afino lectivo.

Art. 252. A qualquer funcionario publico do Estado, que
tiver fjihos matriculados no Gymnasio.,. será .perrnittido 'pagar
a taxa de matricula no decurso do anuo lectivo; por meio de
descontos mens'es em seus.vencimentos. (Lei n. 428, de 30 de
agosto de 1906, art. l.°).	.

§ 1. 0 Ficam isentos da referida taxa os funccionarios pu-
hticos do Est do e os empregados da Prefeitura da Capital,
que tiverem mais de quinze annos de -serviço publico, sem
notas que os desabonem. (Lei cit , art. 2.0).

§ 2. 0 A isenção estabelacida no paragrapho antecedentç
não poderá ser concedida a mais de dez funccionarios, e, no
caso de ser maior o numero dos que a requererem, terão pre-
ferencia os mais antigos.

Art. 253. A inscripçâo para os examas de admissão fica
sujeita ao pagamento da taxa de dez mil réis, que será des-
contada na taxa de matricula, si o examinando for approvado.
(Lei cit., art. 6.0'1

Art. 254. Perderá o direito á gratuidade da matricula o
alumno que não for promovido de um para outro anno. (Lei
cit., ar[.	5.0).

Art. 255. As sobras da verba destinada ao pagamento do
corpo docente e pessoal administrativo do Gymnasio serão
applicadas na acquisição de livros para a bibliotheca ou de
rnaler(al para os gabinetes e laboratorio. (Lei cit., art. 14).

• Art. 256. Os alumnos approvados em exame final , de
qualquer das disciplinas do curso, ficarãp dispensados de
prestar novo exame da mesma.	.	.	-

CAPITULO XXXIV

DIsposIçõEs TRANSITORIAS

Art. 27. Para que os alumnos da 2.0 •a série do ex-
tincto curso se adaptem á nova organização do Gymnasio, as
licções semanaes, no proximo anno lectivo, serão dadas de
accordo com a seguinte tabella e horario respectivo annexo
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Art.. 263. As cadeiras creadas pelo regulamento citado no
artigo precedente, e que se ach in vagas, poderão ser providas
deli nilivamente independente de concurso. (Lei ii. 463 de 12
de ago4o de 1907, art 40 §

Art 264 Fietiii i'evogadis as disposições contrarias a
este reulameuto, que entrará em vigor desde a data de sua
publicaçao.

Secretaria do Iriteriordo Estado de Minas Geraes, em Bel-
lo Horizonte, 29 Cc março de 4913.— De/fim Moreira da Costa
Ribeiro.

TABELLA A

VENCIMENTOS DOS FUNCCIONARIOS 1)0 GYMNASIO MINEIRO

Cargos

Reitor......................
PrOlessOr......................
Professor de desenho..........
Instructor de gymnastica.......
Preparador..................
Secretario.....................
Amanuense....................
.Bibliothcca rio................
Inspector de alumtios..........
Inspectora de alumnas........
Porteiro. ................ ....
Continuo.......................
Serv'nte......................
Auxiliar do bibliothecario.......

TotalOrdenado

7:200$000
6:00UO00
4:800$000
4:8Ou00O
2:4008u00
3:6000OO
2:20(4000
2:4O(J000
2:t)00$000
2:000$000
1:6008000
1:260$000
1:000$000

4005000

3:6
3:(J
2:4
2:4
1:2

1:1
1:2
1 :t

3:C
3:C
2:4
2:4

1 :
1:1
4:2
1:1
1 :(

TABELLA

CONTRIBUIÇÕES A QUE ESTÃO SUJEITOS OS ALUMNOS

Taxa de matricula .................. ........... ...	6(4000
Diploma de conclusão tio curso e certicado de exame	10$000
Taxa de inscripção para exame do admissão .......	405000
idem, idem para exame de adaptação ... ..........	605000
Qualquer certidão . .........	105000

$	 Secretaria do Interior, Beilo Horizonte, 29 de março de
1913 - De/fins Moreira da Costa Ribeiro.

1.
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Séries
2. a	3. a	4•& 5•a

Portuguez .
Francez.
inglez ou aliemão.......................
Latim...................................
Arithmetica.............................
Álgeb ra ..................................
Geometria e trigonometria...............
Geogr aphia ..............................
Chorographia do Brasil..................
Cosmographia...........................
Historia geral...........................
Historia do Brasil.......................
Physica..................................
Chimica... ..................... ..........
ilistoria natural.........................
Hygiene.................................
Psychoogia.............................
Logica.....................................
Litteratura...............................
Regalias e direitos do cidadão...........
Desenho.................................

Total..............................
• Art. 258. Assistirão conjunctamente á mesma licção: de

arithmetica osalumnos do 1.0 armo do novo curso e os da 2.0
série do curso extincte; de algebra, os aluninos da 3.°, 4•a• e
5a série; de geometria e trigonometria, os da 3•0, e 4., de
chorographia do Brasil, os da 30 e 4.a; de cosmographia, os
da 3.0;' 4. 1 e 5.; de historia do Brasil, os da 3• a , 4•a e 5.de
physica, os da 2., 30p 4.a; de chimica, os da '3 • 0, 4a e 5:0;
de historia natural e hygiene, os da 4•4 e 50

Art. 259. Fica salvo aos alumnos da 6.0 série o direito
de assistir ás licções da S.-, para obtenção do diploma de ha-
bilitação nas disciplinas do ficando dispensados dos
exames de arithmetica e geographia, e aos alumnos das demais
series o de assistir ou não as licções de diciplina nova exigi-
da por este regulamento.

Art. 260. Aos alumnos do armo lectivo de 1912 a 4913
aproveitará a disposição do art. 51, deste regulamento, ex-
cluidos os § 2. 0 e 3. 0 1 espeOvos.

Art. 261. . Os programmas de que 1r q ta o capitulo II serão
apresentados ;4é o dia 16 de maio, e appovados até o dia 31
do referido me/.

ArI. 262. Ficam isentos do pagamento da taxa de ma-
tricula os alumnos já admiltidos como gratuitos na conformi-
dade do § 1.0 do art. 231 do regulamento expedido pelo de-
creto n. • 3.321 de 22 de setembro de 1944.

2	2	3
2	2	3
o	2	1
o	3	2
2	o	o
4	1	1
5	5	2
2	4
	o

4	1	O
1	1	.4

2	2
1

3	a	1
3	3
3	9	2
o	4	4
O	.2	.0

.0	O	3
O	0	2.
o	o	o
o	0	0'

28	29	32	28'i



F ancez
Desenho

Desenho
Fiancez

Portuguez

Francez
Port uguez

»

Deveres mor e civs.

»

»

Ai, ilhniet i c a
»

(exers.)

Geogapliia

Cartograplua

2.
3.
4.
5,'
6.'

Sob.

Historia geral
Geometria

(exerc.)
IlisI orla geral

A nt h me ica
Algebra

(exerc.)
( eogi' ali 1 ia
Cantogiali ia

2.'

5.
6.

Sab.

Latim
(exercs.

Inglez	Allemão
»
o (exerc.)	»

(exercs.)
»	 »
»	 »

F,'ancez (exercs.)

1'svcliolouia
(exercs.

Gramm. ]iistoiica

(exercs.)

2.'
3.,

6.
Sob.

Horario cio Curso Fundamental

As 8 horas	As 9 horas	A 1 hora	As 2 horas	As 3 horas

Primeiro aiiiio

Seguindo auino

Desenho	 Franc€z
Plivsica
Desenho	Portuuoz
Physica

»(pratica)
Pliysica	Re.,.-. e chirs. cio cid.

P ortuguez

Pontuguez.

Terceiro aiuno

2.' G]iorog. do Bras.	11 ist. geral	-	 Ciiimica	 Ilist. natural
3.' «	 Geometria	 »
4.' Ilisi. cio Bras.	»	Cliiniica pratica)	-	 »
5	 »	 -	 Cliimica	 »6.'	Trigonometria	flist.geral	Desenho	 Ilygiene	 »

Sai).	o	 »	 o	 Cosniognaphia	 » (pratica)

1-lorario do Curso Complementar

As 8 horas	A s t) horas	A 1 hora	As 2 horas	As 3 liora

l'riiueiio anuo

Segundo anuo

2.' Inglez (exercs.	Latim	 -	 Logica (exercs.)	F'rancez
3.' o	 » (c'xe:cs.)	-	 »
4.' »	 Logica	Littc:al uro	 -
5.' -	 -	 o	 .	(exe.cs.)	 -
6.' -	 -	 »	 »	-	Francez (exeres.)

	

Sab.	-

A)lemão no 2.° anno, ao meio dia nas 5." o 6" sab. (exercs.(



Horario para o regimen de transição

Diasi	AS 8 horas 1 As O horas 1	Ao meio dia 1	A 1 hora	1	As 2 horas 1 As 3 horas

I'riiueiio aiino do curso fniidanient&iI

	

-	Francez	-	Devs. niors. e:civs.	Portuguez	 -
3. Arithrnetica	»	 -	 -
4. o	 Geographia	»	 o	 -

»	 »	 »Desenho	 -
-	 »	 o	 Port. (exercs

	

Sal).	»	 -	 »	 Portuguez

Segunda série do curso ext.ii,cto

o'
4.

6.
Sab.

-	 A Igebra	Geometria	Francez
Arithmetica	 »	 »

»	 »
liist. geral	Desenho

-	 »	Geographia
»	1-líst. geral	Regs. e dirs. cio cid.	o

Pliysica	Portucuez

Portugnez

Terceira série, Ideni, idem

	2.»	Francez
3.' Ilist. geral
4.'

Gosmographia

	

Sab.	Francez

Tlist.. do Bras.
.Xrit.hm e tica

A]gehra

Geograph ia

Hist. natural

»

Chorogr. do Br. 1 Physica (pratica
Geom. e trigon.

Chimica
>,	 »
»	 »:(pratica

Portuguez
»

Quarta série, ideni, ideia

	2.'	Latim	Cosmographia	Hist. nat.	Chorogr. do Br. Plisica (pratica)	-
»	Geographia	»	Georti. e trig.	o	 -

4.' -	I-Iist do Bras.	llgiene	 o	 Francez
5.' Latim	Ingl. ou ali.	Portuguez	o	 Chiniica	 o

	

6.	Iiist. geral	o	 'o	 o	Psc1iologia

	

Sab.	o	 bra	PsychologiaAlge	 »	Chimic.a (pratica)	-

Quinta série, ideni, i dciii

Hist. nat.

Hygiene

Geometria

	

2.'	Hist. geral

	

3 a	-

	

4'	-

	

6.'	Latim

	

Sab.	-

Cosmographia
IngI. ou ali.
hhist do Iras.

Latim
Hist. geral

Algol la

Portugnez

Litteiatura

Phiysica

Fiancez

Chim ica

Cluniica (pratica)

Logica

»

OnsaavAço. - Si houver alumnos que estudem inglez e allemão, marcará o reitor horas especiaes pai
as aulas de allemáo.
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DECRETO N. 3.854 - DE 40 DE ABRIL DF 1913

Abre uni credito supplen)eflta r de 8:33123 á verba do n. XVIII,

§ 1. 0 , art. 15 da lei n. 570, de 19 de selembro de 1911

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
a demonstração que este acompanha e usando da auctOriza-
ção contida 1,0 n. 1 do art. 16 da lei n. 5O, de 19 de setem-
bro de91i, resolve abrir um credito supplementar de
8:331273, á vdrba do ri. XVIII, § 

(P0, art. 15 da citada lei.

Os Secreta rios de Estado dos NegoetOs do interior e das
Finanças assim o tenham entendido e laçam executar.

Palació cia Presidencia do Estado dó Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 1. 0 de abril de 4913.

,IULIO BUEN0 BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Arthur da Silva isernara&.

» inõi1StraÇã0 do estado da verba do n. XVIII, §
l., art. i da lei n. 570, de 19 de setembro
de 191 1, e do credito supp1eme	ceSSarioIt01 ne 

ã mesnla verba.	 -
Despendidd	Credito

Despesas feitas durante o anno de
1912 ..... .............

.......1OO:23O454

	

Verbe orçamentaria...............-
	400:000S000

Receita apurada na Assistencia e
respectiva colonia, durante O
mesmo anno ................. .-

	11:899184

190:230454 414:899181

	

-	8331S273
Credito preciso................... 

490:230S454

Secretaria do interIor, asecÇão, 40 de.ahrilde 4943- O
2.° official, T. Feu de Carvalho.— Visto O chefe da secção,
Pelicano Frade. -Visto. 0 director, João Carvalhas de Paiva.
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DECRETO N. 3.855 - DE 4.' DE ABRIL DE 4913

Crêa um grupo escolar na cidade do Carmo do Fructal

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-de com o regulamento approvado pelo decreto n. 3 491, deOde junho de 1911, reo1ye crear um grupo escolar na cidadedo Carmo do Fructal.

Palacio da Presiclencia do .• Estado de Minas Geraes, emBeilo Horizonte, °. de abril de 1913.

-.	 . JULI0 BUENO BRANDÃO.

Delfim  Moreira da cõst Ribei?o.

DECRETO N. 3.856	DE 1.0 DE ABRIL DE 4913

Crêa uni grupo escolar na cidade de Piumhy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida_
de.corn o regulamento appro yado pelo decreto n,. . -.3.491,de Ode junho de 9ii, rèsolve crdàruiii grupo esoti1 na cidadem'de Piuhy	

1

Palacio da Presidencia, em Beilo }Iõrizonte, J°i de abrilde 4913.

JULIO'BTJENOBRADÃO
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

:,DECRETO N. 3.857 --  DE 4. 0 DE ABRIL DE 4913

Crêa um grupo escolar no districto de S. Golhardo, municipio
do Rio Paranahyba

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-de com o regulamento a que se retere o decreto ii. 3.191, de
m grupo escolar no9 de junho de jOli, resolve crear u	 clistri-ctode S. Golhardo, municipio do Rio Paranahyb.

' Palacjo da Presidencia, em Belio Horizonte, 1' áe abrilde 1913.

DECRETO N. 3.858 - DE 1. 0 DE ABRIL DE 4943

Crêa um grupo escolar na vilia de passa-Tempo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento a que se refere o decreto n. 3.191,
de 9 de junho de 1911, resolve crear um grupo escolar na vil-
Ia de Passa-Tempo.

Palacio da Presidencia, em Belto Horizonte, 1. de abril
de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.859 - DE 4. 0 DE ABRIL DE 1943

Crêa um 2.° logar de adjuncto no grupo escolar de Santa
Luzia do Rio das Velhas

O Presidérite do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento a que se refere o decreto n. 3.194,

e 9 de junhd de 1911, resolve crear um 2. 0 locar de adjuncto
no grupo escolar de Santa Luzia do Rio das Velhas.

Palacio da Presidencia, em Beilo Horizonte, 1. de abril
de 1913.

JULI0 BIJENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.860— DE 4. 0 DE ABRIL DE 4913

Transfere para a cidade de Santa Rita do Sapucahy, como no•
cturna a 1. , escola do sexo masculino da cidade de Cata-
guaes.

.0 Presidente do Estado de Minas Geraes,.de conformida-
de com o n. 4 do art. 30 do regulamento a que se refere o
decreto n. 3.191, de 9 de junho de 4911, resolve transferir
para a cidade de Santa Rita doSapucalry, como nocturna, a
4a escola do sexo masculino da cidade de Cataguazes.

Palacio daPesideflcia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 1. de abril de 1943.

6	1

JULTO BIJENO BRANDÃO.

JUL1O BUENO BRANDÃO.	 Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.	 D. M.-7
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DECRETO N. 3.861 - DE 1.0 DE ABRIL DE 1913

Converte em escola para o sexo masculino a mista do Bairro do
Sertãõzinho ou Fagundes, no municipio de Santa Rita do
Sapucahy.

O Presidente do Estalo de Minas Geraes, de conforini-
dade com o regulamento ecotar que baixou com o decreto
n. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve converter em escola
para o sexo masculino a mista do Bairro do Sertozinho 011
F'agmdes, no municipio de Santa Rita do Sapucahy.

Palacioda Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 1.0 db abril de 1913.

JIJLIO BUENO BRANDÃO.

l)el/im Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.862 - DE 4•0 DE ABRIL DE 1913

-.

DECRETO N. 3.863— DE 4 DE.AgRIL'DE 4918

Crêa uma coilectoria na vilia de CpeIlinha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando, das atri-
buições que lhe confee o ari. 5.0, da Constituição ddste Estado,
resolve crear uma coilectoria no municipio da vilia de Capel-
linha.	-	 •	 ,	.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
tenha entendido e o faça executar.	 -

.Paiacio da Presidencia do Estado de Minas .Geiaes, em:
Beilo Horizonte, 4 de abril de 4913.

JuLio BUENO BRANDÃO.

Arthur da Silva Bernardes.

DECRETO N. 3.864— DE 5 DE ABRIL DE 1943

1

Converte em escola para o sexolmasdulino a mista do districto
de São Joaquim da Serra Negra, no municipio de Alienas

O Presidente do Estado de Minas eraes, deconformida-
de com o regulamento escolar era vigor, resolve converter
em escola para o sexo masculino a mista do districto de São
Joaquim da Serra Negra, no municipio de Alfenas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeiJo Horizonte, 4.o de abril de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Cola Ribeiro.

Abre um credito extraorclina'rio de IOOOOO$OOO

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve, usando
da auctorização contida no artigo 47 da lei n. 576, de 19 de
setembro de 1912, abrir um credito extrordinario de......
100:000000, para occorrer ás despesas com os serviços de iin-
migração e colonização.

E0 alacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes,-em
Beilo Horizonte, 5 de abril de 1913.

JULIO BUENO BRArDÃO.

Josg Gonçalve leSousa

o
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D1tETO N. 3.8'GS - DE 5 JiE AIIML D'E 4913

Concede aos srs, Jçs A n.spdeBarrqs Cobra çJuardo Ribeiro
ou 4 empresa que organizaram, privilegio para construcçao,
uso e goso, pelo prazo de 25 annos, de uma estrada de auto-
rnoves, que,ligue.entre si os municipios de Poços de Caldas,
Botelhos, Cõlpestre o Cai3d Verde.

Ô Presidente do Etdo de Minas Geraes, de conformi'd*
de com o regulamento approvado pelo decreto n. 1.018, de
30 dëffiarço de 1897 resôlvlonceder. dos srs. José Affdnso
de Barros Cobra e Eduardo Ribeiro; ou á emprc que orga
usarem, privilegio para construcção, uso e goso, pelo prazo
de 25ann9, de uiaestrada de. automoveis que. igue entre
si os municípios de Poços de Caldas; Botelhos, Caiiipestree.
Cabo Verde, sem onus algum para o Estado e desde que o
seu traçado não coincida com outras estradas de rodagem ou
caminhos existentes, nem os prejudique nos cruzamentos.

^
L ídÜ '. /_. 1	.J

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte;'s de abril de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Jose' Gonçalves de Sousa.

DECRETO N. 3.866 - DE 5 DE ABRIL DE 1912

Abre üin credito ektrl.oiditjario de 50:000000

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve, 1üshndó
daatribuiçâo que lhe conferem os arts. 57 da Constituição do
Eta'doe 21da ICi i'i. 96, de 19 de setembro de 1912, abrir um
credito extraordinario de dü6t6's e èinco6nta 'coiflos.'....
(250:000000) para occorler ás despesas com a Exposição
Agro-Pecuaria a se realizar nesta Capital no mez de junho
proximo vindouro.

Palacioda presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Hørio'nte', 5 'de	il'd'è 1913.

'JULIO BUENO BRANDÃO.

Jose Gonçalves ae Sonsa.

DECRETO N. 3.867 - os 8 DE ABRIL DE I913
hJ	'''!'	

'

Reconhece a jurisdicção, neste Estado, do sr. Daniel Pinto Cor-
reia, como encarregadõ"dO' 'c'bntilado geral de Portugal, no
Rio de Janeiro, durante a ausencia do si'. dr. Fernão BottO
Machado,

O Presidente do Estade de Minas Geraes, tendo em vista
a cornmDflicaÇâo cops. taiie (lo avio D. :!, da Si;e,cÇetar1a
d'Estado das Relações Exteriors, de5 rio corrente»,'e
solve reconhecei' a urisdicçáO neste Estado, cio sr. Daniel
Pinto Correia, como xlar1'cgdo do consulado geral de Por-
tugal, no Rio de Japeiro, •durante a ausencia do sr. dr. Fer-
'Iãd ' Bottd"Mahad'O'"

Palaçi,o caçn,cia ,do Iiaado ,de Iina ,GeraeS, em
Beilo Horizonte, 8 de abril de 9l3.'''

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.868 —1)E8DE ABRIL na 4913

,RecoRhece a jurisdicção, ,flteat5.d0 do sr. Manoel Joaquim da
Silva Bittencourt, como vice-cOnSUL de Portugal, em Var-
ginha.	 -

Q P,r.esientC do Estado de Minas erae, tendo ,em vista
o 'i\so da Sub_SeurCt'il)à d Estado d'is T1l l( oes LIei ire' d
5 do — coreflte, sdh'n. '3 de ter' sidb concedibi e'xequatul' ã

,pqrneaço do sr. Nanoel Joaquim da Silva ,RiltencoUi' t , para
,ice-consul de Portugal, em Vai ginha, resolve ieonheCCr sua
•. judsdicçO .naquélia cidade-

Palacio da Presidencia do Esta4o de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 8 de abrilde 1913.t;.	(S'i	.'t

JULIO BUENO BRANDÃO.
-  

Costa Ribeiro.JJ,elfint Moreira da 
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DECRETO N. 3.89 - DE 8 D ABRIL DE 4943

Crêa um segundo legar de professor adjuncto no grupo escolar
de Araguary

O Prejdnte do Estado de Minas Geraes, usando de at-
tribuição que lhe confere o regulamento approvado pelo dec.n. 3.19i. de 9 de junho de 1911, resolve crear um segundo: lçgar.de professor adjuneto no. grupo escolar de Araguary.

Palacio da Presjdencia, em Belio Horizonte, 8 de abrilde 1918.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

- DECRETON. 3.870—DE 8DEABRÍLDE 1913

Crêa um 3 0 legar de adjuneto no grupo da cidade de Lavras

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-de com o regulamento approvado pelo dec. n. 3.191, de 9 dejunho de 19I, resolve crear um 3 0 . logar de adjuncto no gru-po escolar de Lavras.
Palacjo daPresidencia do. Estado de Minas Geraes, em

Beilo Horizonte, 8 de abril de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro

DECRETO N. 3 87 —DE 8 DE ABRIL DE 1913

Converte em escola para o sexo masculino a mista do districto
de N. S. das Dores do Camacho, municipio de Itapecerica

O Presidente do Estado de. Minas Geraes, de conformida-
de com o art. 3, n. 4, de regulamento expedido com o dec.n. 3.491, de 9 de junho de 1914, resolve converter em es-
cola para o sexo masculino a mista do districto de Nossa Se-
nhoradas Dores do Carnacho, municipio de itapecerica.

Palacio da Presidenéja do Estado de ' Minas Geraes, cmBello Horizonte, 8 de abril de 1913.

.	 JULIO BUENO BRANDÃO.

hèlfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.872 - DE 8 DE ABRIL DE 1913

Converte em escola para o sexo masculino a mista do districto
de Lage, uiunicipio de Paracatú

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o art. 3, n. 4, do regulamento expedido com o dec.
n. 3.191, de 9 de junho de 1914, resolve converter em esco-
la para o sexo masculino a mista do dislricto de Lage, muni-
cipio de Paracalú.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 8 de abril de 1913.

Juuo BUNNO BRANDÃO

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.873— DE 8 DE ABRIL DE 1943

Converte em escola para o sexo masculino a mista de Morrinhos,
municipio de Paracatú

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o n. 4 do art. 3. do regulamento que baixou com o
decreto n. 3.191, de 9 de junho de 19i1, resolve converterem
escola para o sexo masculino a mista de Morrinhos, municipio
de Paracatd.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 8 de abril de 1013.

• JULTO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

LI
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Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.877 - DE 9 DE ABRIL DE 1943

pW

DECRETO N.N. 3.874 - DE 8 DE ABRIL DE 1913

Converte em urna unica mista as escolas do sexo masculinO e fe-
minino de Itacambira, municipio de Grão Mogol e S. Ro-
mão, municipio de S. Francisco.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 3. do regulamento que baixou com o
decreto n. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve converter em
uma unica mista as escolas do sexo masculino e feminino de
itacambira, municipio de Grão Mogol, e S. Romão, munici-
pio de 5. Francisco.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belo Horizonte, 8 de abril de 1913.

- 409—

DECRETO N. 3.876 - DE 8 DE ABRIL DE 1913

Marca o dia 3 de maio proximo futuro para a instaliação do
districto de Estreita, municipio de Dores do Inda,),á

 Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento eleitoral a que se refere o dec.

n. 3.331, de 2 de outubro de 4911, resolve designar o dia 3
de maio proximo futuro para a instaliação do districlo de Es-
trelia, municipio de Dores do lnday.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bebo Horizonte, 8 de abril de 4913.

JULIO BUENO BRANDÂ0:

JiJLIO BUENO BRANDÃO.
	 Delfins Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.875— DE 8 DE ABRIL DE 4913

Transfere para o povoado denominado Palmital, do municipio do
Serro, a escola mista de Lucas Abaixo, desse mesmo mu-
nicipio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de cônformi-
dade com o n. 4 do art. 3 ° do regulamento que baixou com
o dec. n. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve transferir
para o povoado denominado Palmital, do município do Serro,
a escola mista de Lucas Abaixo, desse mesmo municipio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 8 de abril de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfins Moreira da Costa Ribeiro.

Approva o quadro de distribuição daForça Publica
em destacamentos

Õ Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com as attribuições que lhe confere o art. 57 da Constituição,
approva o quadro, que a este acompanha, de distribuição da
Força Publica em destacamentos, para o corrente anuo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em BeIlo
Horizonte, O de abril de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira cia Costa Ribeiro.
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Quadro dos destacamentos da Força Publica
para 1913

1.0 Batalhão

W	 OLocalidades	 -

	

C	co	c.	11	c.	co

Bomfim.................-1	-Caeté.	 3	4................-	-	-1—Marianna............	 3	4	-1	-	9	10Itaúna	 1	3	4Ouro Preto	 1	1	2 -	1	40	45Rio das Velhas---	-	-	1 -	6Sahara..................-	1	-Santa Barbara......	 10	11.-	-	-1	4	5Santa Quiterja........-	-	1	2	3Vilia Nova de Lima -	-•1 -	 9	10Contagem............-	-	-	1	2	3Paraopeha...........-	-	-1 -	2	3Rio Piracjcaha........-	-	-	1 -	2	3

	

Total .............1	1	5	9	1	95	112

—"4.-

2.° 13tla1bãO

c13 O

O
Localidades	—	 e

IDE	 e	o	-	O

o	co c	 o	co	E

Abaeté..............
Abre Campo .......
Alto Rio Doce......
AlviflepOlis..........
Arcos...............
Barb acena ..........
BambuhY............
Barra do Manhuas-

sú.................
Bom Successo......
Bom Jardim.........
Bicas................
Caratinga............
Cataguazes..........
Campo Beilo ........
Dores do Indayá....
Entre Rios..........
Formiga.............
Faria Lemos........
Guarará.............
GnaraflY.............
Itap ecerica.........
Lavras ..............
Leopoldina..........
Lima Duarte........
ManhuaSsú .........
Mar d'ilespanha.
Natividade..........
Piumly.............
Oliveira..............
Palmyla ......... ....
Palma...............
Pará................
Patrociflio (Mu-

riahé).............
Pitanguy............
Piranga.............
Pomba..............
Ponte Nova.........
Prados..............
Queluz ..............
Recreio..............

- Rio Branco.........

5
5
5
5
3

20
4

3
5
3
3

10
9
5
4
4
7
3
4
3
7

12
4)

4
16

7
9
5

3
6
4
6

10
4

10
3
7
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3•0 flatnlhãó

TTLocalidades

E

	Rio Novo ........ ....-	-

	

Rio Preto ........... .-	-
Ribeirão Vermelho	-	-
S. José d'Além Pa-
rahyba................-

S. Domingos do Pra-
ta..................

	

..-	-
S. Francisco do Gb-
ria: ............... ..-

S. Manoel .......... .- -

	

S. Gonçalo do Para. -	-

	

S. Paulo do Muriahé -	-
S. Geraldo	 -
S. João d'El-Rey	-
S. João Nepomuceno	-

	

S. Antonio do Monte -	-

	

S. Pedro do Pequery -	-

	

Turvo................*	-
Teixeiras ............

	

..-	-
Tiradentes ..........

	

..-	-
Ubá. ................ .- -
Viçosa .......... ... .- -
Claudio ............. .- -

	

Conceição do Turvo. -	-
Carmo da Matta	-	-

	

Furtado de Campos -	-

	

, Mathias Barbosa,... -	-

	

lpojflpéo . ......... ..-	-
Abbadia de 13

	

Successo .......... .-	-

	

Bom Despacho.......-	-

	

Guaiany ............ .-	-

	

Divinopolis ......... .-	-
Lagôa Dourada..... -. 	-

	

Mercês .............. ..-	-
Passa Tempo..........- -
Pequy .............. ....-
Perdões ............. .-

	

Rio Casca ........... .-	-

	

Rio Espera.........--	--
Rio José Pedro......-

	

Nepomuceno ........ ..-	—

	

Resende Costa .......-	-

	

Divino do Carangola -	-
,S. Rita do Gloria	.-
Carangola ........... ..-

O Total ............ .-

Arassuahy ........

	

...-	-
Ma Vista . do Tre-

m edal ............. .- -
BocayuVa............	-	-
Conceição ........... .- -
Grão Mogol ......... .- -
Guanhães ........... .- -
Gissara ............. .- -
Itabira de M a t t o

Dentro ............ .- -
Curvelio............	-
Jacaré (Recebedo-
ria).................-	-

Minas Novas........- -
Montes Claros.....-
Peçanha ............. ....-
Rio Pardo ........... .- -
Sete LagôaS ....... ..-	-
Salinas .............. .-	-
Salto Grande.. ...... .-	-
S. Maria- de S. ,Fehx. -	-
S. João .Baptista.... -	-
S 

*
Francisco .........-

S. João da Vigia.. - - -
S. João do Paiaiso.. -	-
S. Anna cIo Ferros.. -	-
S. Rita do Arssua-
hy.................-

Serro ............ ....-
Theophulo Ottoní ... -
Vilia Brasilia ....... .- -
Figueira............-
S. Sebastião d o s

Correntes ......... ..- -
S. Romão ........... ..- -
Antonio Dias Abaixo -	-
Capellinha... ....... ..- -
Fortaleza	 -
Inconfidencia........-	-
Pirapóra ............. ..- -
S. João Evangelista. -	-
S. Miguel do Jequi-

tinhonha.......... ..- -
Januaria ...... . ..... ..-
Curralinho..... ...... ..- -

- Tottl.............-	-

1	 7
1	 6
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9
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1	 3
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4° Batalhão
ri)

o
Localidades

tw	2	E

	

'5	 O	o	 o

	

O	cc	 -	O	cc	H

Aguas Virtuosas....
Alfenas ............. ..-	-	1	-	-	4	5Araguary............. -	-	1 -	-	8	9Araxá...................-1—	-5	6Ayuruoca ........... ..--	-	-	1 -	3	4Baependy ...........

	

.- 	3	4Cabo Verde ......... 	-	-1	- ........3	- 4Caldas...............-	 1Cambuhy ....... ...	 3	4

	

..-	-	-	1 -	3	4Cambuquira.........	-..	- 	3	4Carmo do Fructal,	-	 ----4	5Campanha .......... .- 	10	11Caracól ............. ..-	-	-	-	.......4Caxambií............	-..	- 	 6Carmo do Rio Claro -	-	1 --	-	4	5Carrno doParnahyba -	-	1	-	5	6Chrisfina	 1	. -	4Dores da Boa Espe-
rança ............. ...........1 -	3	4Estrelia do Sul .....

	

.-	-	-• 1 -Guaranesja.........	 4	5..-	-	-1 -	4	5Itajubá..............-	-	1	-	-Jacuhy..........
	 8	9

	

.......-	-	-	1 -	3	4Jacutinga............-	 1	 4Jaguary ........ ....-

	

..- 	 4	5Jaguary (Recebedo
ria)	 -	 3	.3Monte Alegre.........-	-	-1 -	4 .	5Monte Carme]lo	-	-	-.	-1	4	5

	

Monte Santo..........-	1	-	 9	10

	

Monte Sião...........-	-1 -	2	3

	

Muzarnbjnho.........-	- 	7	8Ouro Fino	 1	-	 10	11Paracatá.............. 	9	10

	

P osses (Monte Santo) -	-	-	1 -	2	3

	

Passos ...............-	1	1	-	-	19	21

	

Porto José Aroeira..-	-	1 -	-

	

Patos...............-1	.-	-	4	5

	

Piranguinho..........-	-	-	1 .--	2	3

	

Patrocinio............-	-	1	-	-	5	.6Pedra Branca....	-	-	-	1 -	3	4Poços de Caldas	-	-	1 -	-	5	6

	

Pouso Are ..........-	- 1 -	-	. -	9	10

	

Pouso Alto...........-	-1	-	5	6

	

Prata .................-	-	•15	6Sacramento ......... ..-

1

—445—

_f7_fl i-;__
Localidades	•

bD

O	cc	O	4	O	cc	E

Santa Rita de Cassia -	1 -	-	 3	9
S.ThomazdeAqUiflO -	-	-	1	2	3
Santa Rita do Supu-

cahy ............... ..-
Santa Rita da Extre-
ma................-

S. Antonio do Ma
chado..............-

S. Gonçalo do Sapu.
cahy .............. .-

S. José do Paraiso -
S. Sebastião do Pa
raiso ....... ..... .-

Soledade (Caxambú) -
Tres Corações do Rio

verde ............. .-
Tres Pontas ........ .-
Uberabinha ......... .-
Varginha............-
Vilia Braz ..........
Campos Geraes......-
Vilia Platina ........ .-
Vilia Nova de Re-

zende ...... ...... .-
Santa Catharina	-
Campo Mystico.....
Vilia Arceburgo..	-

» Campestre	-
Conceição do

Rio Verde .....
Vilia Conquista. .....-

• Eloy Mendes.-
• Guaxupé	-
o João Pinheiro	-
» . Maria da Fé	-
» Paraguassú	-
» Ri o Parana-
liyl)a...............-

Vilia S. José dos Bo-
telhos ............-

Vilia Silvianopolis	-
» Gomes ........ .-

\Tirginia	-
Passa Quatro.-

» Silvestre Fer-
raz.................-

Total............-	 81	35	35 - 1	3481

Secretaria da Policia, em Bello Horizonte, 9 de abril d
—O Chefe de Policia, Americo Ferreira Lopes.
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DECRETO N. 3.878 - DE II DE ABRIL DE 4913

Crêa um grupo escolar na vilia de S. Miguel do Jequitinhonha

O Presidnte do Estado de Minas Geraes, usando de at-
tribuição que lhe confere o regulamento approvado pelo de-
creto n. 3191, de 9 de junho de 1911, resolve crear um grupo
escolar na villa de S. Miguel de Jequitinhonha.

Palacjo da Presjdencja, em Beilo Horizonte, 11 . de abrilde 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.879 - DE 42 DE ABRIL DE 1913

Crêa um logar de adjuncto no grupo escolar.de Paracatú

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de confõrmida-
de com o regulamento a que se referé o decfetÓ n 3.191, de,
9 de junho de 1911, resolve crear um logar de. adjuncto no
grupo escolar de Paracatú.

Palacio da iresidencia, em Belio Horizonte, 12 de abril
de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.880 - DE 12 DE ABRIL DE 4943

Abre um credito supplementarde 395:641$010, á rubrica do n.
XVII, § 1.°, art. 15 da lei n. 570, de 19 de setembro de 1911

O presidente do Estado de Minas Gerae, iendo em vista
a demonstraçdo que a este acompanha, e, usando da auctori-
zão contida no n. 1 do art
te	 16, da lei-n. 570, de 19 de se-
tembro de 1941, resolve abrir um credito supplementar:de
95 64fQ10, a verba do n XVII, § 1 O, art. 45da citada lei

-411-

Õs Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e da
Finanças assim o tenham entendido e façam executar

Palacio da Presidencja do Estadode Minas Geraes, em
Beilo Florizonte, 12 de abril de, 1913. 	.1 •

JULIO BUENO BRANDXO.
Delfim Moreira da Costa Riteiro.
Árthur da Silva Bernardes

Demonstração, do estado da rubrica n. XVII, § .1°, do art.15'.

	

da lei n.	de 49 de setembro de 491 •.	-.	u11

	

.1'	e
Credito votado	 -	 27:00QOOQDespesas ' com o pèssoal

contractado da Dire-
ctoria de Ilygiene,
acquisiçâo de mo-
veis, semoventés, me-
dicamentos e drogas	47:686498

Idem, com a conclusão
das obras do Desin-
fectorio e seu cus-
teio........... .	...........29:521S361

Idem tcom mobiliario i-	 t	 1' ,Yrds, substancias chi- , ....
micas e pessoal con-'
tractado do Labora-
brio de Analyses	29:048384

Idem, com. epidemias	127:416158
Idem, com a acquisição

de vaccina e exames
hacteriologicos . ...	' '

Idem, com o Hospital de
Isolamento	 5:941g840.	.

Auxilio ao Instituto Vac-'
cinogenico e Liga Mi-
neira Contra a tuber-
culose, de. Juiz, ,de ..	.	;	 » '
Fóra...................,.	5:O00$0Oo

Despesas diversas	 460:427069
Credito Preciso	 - 395:641801 

1 

0

't422:64l8O10» ott42:644IOí
.Secretaria do lnte,riõr,,•Bello HorizonteTi.1	der ' abil L'dé

19 1 3. - Joaquim N.ahucp Linhares.—V9j
irecto

to ...;O ClICfe,daj2'
secção, Pelicano Vi ade - Visto O dr, João Carval/zaede 'Paivd.	-. .	..	 .

D. l\L— 	I' '.,	j;.I •I'Zl
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DECRETO N. 3.881	DE 42 DE ABRIL DE 4913

Approva o regulamento que consolida as disposições relàtivas
a Assistencja a Alienados de Minas Geraes

QresiuVe do Estado de Minas Geraes, usando da atri-
buição que lhe é conferidapelo urt. 57 da Constituição do Es-
tado, é rios tãFmos da lei n. 648, de 27 de setembro de 1940,
resolve approvar o regulamento, que com este baixa e que
coisolida as disposições relativas á Assistenia à -Alidnãdos dE
Minas Geraes, assignadó pelo Secretario de Estado dos Negocios
do Interior, que o fará executar.

Alio da Presidencja do Estado de Minas Geraes em
Beilo Horizonte, 42 de abril de 1943.

JULIO BIJENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Regulamento para a exeduQao da lei n.
de 27 de setembro d 1910

Consolida as disposições relativas á Assistencia n, Alienados :

CAPITULO 1

DA JNSTITUIÇIO, SEUS rINS, SEU PESSOAL

Art. 1? A assistencia aos alienados de Minas
Geraes será ministrada pela actual Assistencia a aiie-.
nados de Barbacc na, passa a denominar-se «Asylo
Centrl de assistencia a alienados» e por uma colonia
anie±a denominada «Colonia Mineira de Alienados»,
ficndo. o.todo sob ar denominação de. « Assistencia a
Alienados de Minas Geraes», debaixo da mesma ire-
cçãoe subordinada á Secretaria.do Interior.

A't: 2? O Asylo Central destina-se ao trata-
mento das formas agudas de loucura, das manifesta-

—449--
çte desse caracter, que apparecem no curso das psy-
ciiopàthias ch-ronicas, das molestias intercorrentes 4 dos
debilitados e de qualquer caso que exija vigilancia
constante.

Art. 39 A colonia é destinada aos enfermos
tranquillos, aos trabalhadores e aos convalescentes.

Art. 40 o Asylo Central terá o seguinte pes-
soàl: director, economo, almoxarifej pharmaceutiÇo,
escripturario, amanuense, porteiro e medicos auxilia-
res. rias proporção de um, para cem dentes.

Dentre OS medicos auxiliares o Secretario do Ip
-nerior designará uru especialmente para oserviçO cli-

ico da colonia.
Art. 5.1 A Colonia terá um administrador, uru

amanuense eiini auxiliar.
Paragrapho unico. Além desse pessoal, o,dire -

ctore o administrador contractarão, com prévia au-
ctorização doecretario do Interior, enfermeiros, ins-
pectores de.enfertuarias, cozinheiros, mestres de ser-
viço e guardas que forem necessarios.	-

CAPITULO II

DA NOMEAÇXOPO PESSOAL, POSSE, SuBs'rrruIço, PENAS
DIsCIPLINARES, VENCIMENTOSE VANTAGENS

•- Art. 6.0 Serão nomeados pelo Presidente do
Estado:

• o director, o ecónomo, o administrador e os me-
dicos auxiliares; pelo Secretario do Interior, os outros
empregados de que tratam os arts. 4.° e 5?

• Art. 7.° Os funccionarios da Assistencia toma-
rão posse:

1. 0) o director, econoino e o administrador perante
o , Secretario do Inteçior;

• 2. 0) todos os outros funccionarios eemptegados
perante o director ou o administrador, respectiva-
mente.
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. Art '8.°: 1 Os fu .nccionarios e empregados da As-

sitencia deverão tomar posse dentro-,i de trinta dias,
contado&da datada nomeação.

Paragrapho unico. Este prazo poderá .ser pro-.
rogado por mais 15 dias, ,provando o nomeado legitimo
impedimento.,.	-,	•, .
« 'Art' 9.° Servirá de titulo, aos, funccionarios e

empregados. (3a Assistenca o decreto ou portaria de
nomeação.	...	..	.	.

Art. 10. 'A' posse deverá preceder compromisso:
cuja formula- é a seguinte :, « Prorneilo desempenhar
leal' e./zonradamente as !uncçõe do.cargo de.....

Art. 11. A posse poderá ser tomada  por procu
rador. te compieta'r:se-á pelo . exercicio, devendo do acto
ser dada communicação á Secretaria do Interior.
.iiArt. 12.. O director será substituido pelo. medico

auxi1iar.designado pelo , Secretario do interior; o eco-.
nonio.pe1ôescripturarioe este pelo amanuense,. .,.
- i Asdemais substituições se.rão reguladas í, em cada4

caso pelo Secretario do Interior.	' . ..
Art. 13. O funccionario nomeado substituto de

outro perceberá o su ordenado e mais a gratificação
do substituido.

Paragrapho unico. Si o substituto fôr extranho
á Assistencia terá direito aos vencimentos ou £ parte
dos mesmosque o substituido perder..

Art. 14. O funccionario que faltar ao serviço
que lhe:competir, perderá no .todo ou em parte . os seus
vencimentos, conforme as disposições seguintes:

§ 1.0 O , que faltar sem causa justificada perderá

§ 2 . 0 Perderá somente a gratificação aquelie que
faltar por motivo justificado, como seja molestia, nojo
e ca)amnto. 	.

§ 3. 0 As faltas que excederem a tre,s em cada
mez, dé.r ro ser justificadas com attestadõ 'edico.

§ 40 O funccionario do Asy-lõ-ou da Colonia que
comparecer depois de encerrado o ponto não soifrerá
desconto, 'si justificar, a' demora perante' 'o director ou
o economo ou o administrador.

•5.° O.desconto por faltas interpoladas, será re.
:lativo aos dias em que , se. derem ; massL; forernsuc-
cessivas, porespaço . deoito ou rnaisdias,se estenderá
aos que, não sendo de serviço, se cornprellendrem. ,,io
periodo das mesmas faltas.

§ 6. 0 As faltas se contarão pelo livro de ponto.
Art. 15. Não soifrerá desconto algum o empre-

gado que deixar de comparecer:
1 . 0 por motivo de serviço da repartição, preceden-

do ordem do respêctivo chefe; ' '	.•
2. 0 por serviço obrigatorio e gratuito em virtude

de lei.	......	.,	-
Art. 16. . Nos casos de negligencia, .desobedien-

cia, inexactidão no cnmprimento de deveres e falta, de
comparecimento,. sem causa J ustificada, rpor oitodias
consecutivos ou quinze interpolados durante um mez,
os empregados são sujeitos ás. ,seguint,es . penas disci-

•plinares:
1 . 0 simples adverte.ncia;	.	.	'ra
2.° reprehensào
'.3.° suspensão até 15 dias com perda,de todo o

vencimento
40 demissão.
§ i., Estas penas, com excepção da.. ultima, se-

'rào impostas :-aos empregados do Asylo ,Central pelo
'director e economo da Assistencia,'e os da Colouia
pelo  administrador., 

§ 2.° A demissão será imposta pela auctoridade
competente para a nomeação.	. .' ,,.

Art. 17. As licenças aos funcci ,o.ios daAssis-
tencia serão,, regidas pelo que dispuer.o regulamento
da'.ecretaria do Interior.	.	.' ' .

Art. 18. Os vencimentos ,dos funccionrios da
Assistencia serão os constantes da tabeila aunexa.; os
salários dos -ernpregados,.os que o: Secretario ,  Iate.
nor fixar na portaria de nomeação.,. .

Art. 119. Excepção feita do directore ,medicos
auxiliares, todos os (utros empregados serão obrigados
a residir nas proxhnidades, do estabe1cimntO emqUe
tiverem de exercer as. funcções 7 doproprio cargo, ou
no mesmo estatelecimento, si houver accomrnodações.

o
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Art. 2Ó. Teto direito a refeiçõs nós estabe1e
cimetitós a cargo da Asistenciaos funccionarios' .eth-

• pregi dos , meiicionados no regimento interno, que fôr
organizado.

CAPITULO III

ATTRIBUIÇÕES E DEVERES

Art, 21. Ao director compete:
'1. 0. superintélider, no põtito de vista scièntifico

e ,clinico, todos os serviços da Assistencia;
2.0 iïispecciónar e fiscalizar os asylos, col'onias e

mis estabéleëientos publicos e particulares subven-
cionados ou não destinados ao tratamento de loucos;

3. 0 dividir e classificar os doentes por secções,dis-
tHbtiir éstas ab medicos auxiliares.

4•0 designar a hora ou horas em que cada um dos
medicos deve fazer as visitas, de modo a estar sempre
um no estabelecimento

•5.° dar pbsse aos empregados (art. 7?, n. 2;
6. 0 justificar faltas (art. 14, § 4?)
7•0 impôr penas disciplinares de accordo com o

art. 16,	1?;
8.' encartegar-se de estudos e pesquizas . 'que in-

teressarem á psychiatria e ruolestias nervosas e re-
rnettel-os ao Secretario do Interior para serem publi-
cdos;

90 mandar receber os enfermos cuja admissão 'es-
'tivr autorizadá;

10 . 0 auctorizar, á vista dos pareceres de que trata
o art. 35 deste regularnento,'a matricula dos mesmbs;

11 .0 prestar áos recolhidos os primeirõs soc-
corros

12.0 visitar diariamente todas as secções da As-
sistencia, providenciando sobre a coilecação e trata-
mento dêsenfermos;

13.° registrar as observações que tiver colhido re-
lativamente ao estado delies

14.° ordenar a transferencia dos destinados ás co-
lotiias : ãsyl'os;

i5. conceder, permissão aos enfermos Assis-
tnciapara se' ausentare teIpo!ariamente edetei-
fiar que ienham baixa na inatricula.os queeiverem
curados ;..	,

16.0 prestar ás familias dos enfermos, em gesal,
9ff informações.pr dias soiicitads e participar ás dos

ensionistas oque' de mais importante. occorrerqVafl-
to a'os doentes que lhes digam;iespeito;

17. 0 fiscalizar as enfermatia's e todas as depen-
denciasdo,,seriiço sanitario;

18. superintender os trabalhos-04s ocns e, .,em
geral, todos aquelies em que • tomem parte os. in-
ternados.;	.	.

..J9. 0 .ap:provar as tabelias do refeições rdiarias que
,devam  ser distribuidas aos'alienados;

20. 0 assignar toda a correspondencia qtterserefe-
,rir á direcção clinica da Assistencia;	-

UJ - - 21 . 0, rubricar todos os livros destintados.aeo -ierv-iço
• •clinico.da.Assistencia; ..

22. 0 apresentar ao Secretario do -Interioii,:até os
,ultimos di's do: .mez,de abril de cada anuo, relatorio

., circurnstanciado. de todas asoccurrencas,4ayi4aOS
diversos estabelecimentos a cargo.daAssisençi, fa-

• , zendo-o,acopahar de quadrosestatis,ieos e de no-
ticias sobre os meios the rape uticos -empregados no tra-
tamento dos enfermos, bem como dos re1a4torioRar-

,rciaes dos medicos auxiliares;	-	-
.,,.,:,23.0. 23.°. encerrar .. diariamente:o livró de presenç do

sb(pessoai , do serviçoclinico;
21.<> executar quaesquer ordens einstrucçõesriqUe

or1he'foremtransmittida5 pela Secretariá dó Ititêrior;
requisitar da, Secretaria do.. Interior appare-

lhosL e objectos neces.sarios ao servio 'sauita-rib;.
26.' retnetter, com a maxima p0ntualidade, -á Se-

cretaria da -Policia os -mappas-de entradÀs s'ahidas de
, enfermos da. Assistencia.

Art. 23. -Incumbe aos médicos áuxiiiárés
10 visitar diriatietite os e'nfernos klas respectivas

secções e prescrever •o;trataniento a ..qué dekTam ser
submettidós;	.	- .



124-

20 Visitar ! osTdoetés . das àútxas' seçõesqüe, pelo
1 sêu estado . 01jt pelã gravidàdé da 'molestia;"reclamem
tratamento 'especial'; . .	.:

3? tomar em livro proprio as notas clitíicas're'fe-
rénte&aos"enferinõs de sua , secção ;

' 4?itidicar, livro prdprio, aquêlles que,t'êlo seifestado"ou pelã gravidade da 'mõlestia, deam
recebertrataento espéciál;

'5?observar oiiôrario estatuido pelo director, mi -
ciaiiao as visitas á hdra 'désignada e prmaúendo

"no estabelecjnjentd durabte todo o 'teiiio né]le men-
"rciônado

.6.0, escrever ou fazer escrever as folhas clihicas
':quedm' e.r.'addicibnadas'ao archivo de cada doente

7•0 prescrever, em1jvo.. proprio adjeta de cada
- enfermo; i, ,-

8.° Dar alta. aos. 'curados ou' aos 'que tenham de
'sahir cem,vi.rtude, de requerimento dos interes&ados ou
a conselho medico e subinetter' as papéletás á apre-
ciação!do.directbr;,	«	.	.	'	'	'

Pá'siai'os atestados requèridos ao diretSr e"bdé ôbito dosüfermos -que faliecerem nas respectivas
'seçõês reme-t'teudo'õ ao dirêctor.

10; 'A'ütôpiar Os'cdavere tÏé sahirern das sec-
caé,'i'a:ofeiiçãofor1tíecessariaÇj	él'úéidação da

.'	•-. -	'	.
11. Apresentar ao director , no prazo d15'dias,Ui) qu'pôderáse'r"pôr elie prorogado, parecer escripto e

fundado nos exames que hoúverem'fei'to sobre o estado
.; mental 'dos e'nfermosem observação.

vi"i2: Indièar a'naturezae a'duração dos trabalhos
a':q.ue dévam ser.submett'idõs os alienados e' prescrever
os meios coercitliros que, 'por ventura, se 'tornem 'ne-
essar1os;4.	'1	''17 1

	:,

13. Colligireieinentos , para o reIat6iio 7do director;
14. Solicitar do director 'o que nécessitarem para

o bom ..desempenho 4e seus deveres.
... ,Art. .23. Ao 'economo incumbe:

1'.? Cuidar da 'conservaçâo"do Asylo Central"e de
suas dependencias;	 11 '. .

— I2-

''2.° Superintender -a administraço coudmica do
estabelecimento ; '' .	.	, ' ' ' 1.'1

3.° Rubricar todos os livros de' escriptiitação4da
Assistencia, providenciando sobre o methõdo 'e''1orga-
nização da respectiva escripta

40 Cuidar dos fornecimentos á Asistencia, na
'fórrzia das leis epraxe estabelecidas'tiõ Estãdo" exa-
minando-os sob o , ponto , de vista' rdaqualjdadëleldo
cójisumo,' accéitando-os ourécusando.os;

5.° Propor o orçamento da Assistencia; ouidó o
;director, imedicos auxiliares, pharmaceutio e 'ó admi-
nistradorda Colonia;

.),',O, Apresentar) no mezde abril de cada! àtIno, : '.ao
Secretario do Interior relatorio daS occÚrremiás'havi-
das no estabelecimento, acompanhadas das respectivas
estatis,ticas ;	.,-.•	'	'	li

7o Fxtrahjr ou fazer extrahir do livro de' talão,
numerado e em, ordem . chronologica, os. pedidos do que
fôr necessariô á manutenção dos serviçosdo. estabeleci-
mento e suas dependencias:	..

8.° 'Assignar toda a correspondencia 7clo A.sylo Cen-
tral que disser respeito ásua vida .ecnomica a ad-
uuuistrativa	'

9.° Fazer mencionar nas papéetas os, valores em
dinheiro e os objectos que os enfermos tiverem, ao en-
trar para o estabelecimento,

10 Prestar as familias dos enfermos as informa-
ções que solicitarem

11. Providenciar com promptid.o, sobre-o enter-
ramento dos que faliecerem na Assistexcia' de ac-
cordocorn as ordens vigentes e rcomménda 'ões»ias
familias dos mesmos, fazendo a necessaria ,commu-
nicaçã6 ao official do registro, 'ao Clf dê Policia
e á pessoa que houver requerido 'á admissãõ';' " ''

' 12. Providenciar sobre a- arrecadaçã'd 'legal de va-
lores pérteiicentes a faliecidos na Assistencia; siesti-
verem depositados no almoxarifado;'	" '

-13. Promover o pagamento das despesas" ordina-
jrias' e extraordinárias auctorizadas, requisitando; dó ts-
tado as quantias necessarias;	;	'; '

4'



-426—	
1	 —127-

,i4.. Auctorizar, 1 dentro das .respectivas' consigna-
ções orçamentarias e ordens do governo,as despesas
zniudas te deprom pto pag'amento e a compra, segundo
os 0processos estabelecidos, dos objectos que, forem
necessarios á Assistencia e ás suas de,peudencias.;.1

15. Mandar organizar e assignar as folhas de
.vencimentos dos empregados da Assistencia,, envian-
• fdo,-asmensalmente á Secretaria do Interior .coni,a i re-

quisição, do pagamento que será feito pela coliectoria
deBarbacena

16. Receber--na repartição ,fiscal competente' as
quantias necessarias para as ,des.pezás iniudas'erde
prompto, pagamento,,observando sinstruc95es e-ordens

4 .,expedida, sa iespeito ;4	 ......... . iT4 .1
Organiza'riou fazer. orgaIiiar de.accordo dom

o director as tabelias de refeições diarias' 'que 'devam
orser, distribuidãs ãos énfermos
'P 1'011ceriar o livro de poiit&'dopes6á1 d5har-

'esdHptoriõ, 'porta e' 'subalte'inó áciininisfratiVo;
1 1 . Impor penas disciplinarê(àrt. 16, § 1°);
'20. Jutifi'cdr falta (art.' 14, § 4'.°); ' 	'
2i . t Satisfazer todos os èdidos 'devidarnnt'eau-

cto rizados, de objectos adquiridos, para 'os diérsos
'ri sêr ,^iços dá , sitëci; t inclusivè 'd	anitari;

" ' 22.	e'nhanf'daiga	 US
objectos adquiridos para a Assistencia, deteminan-
h' qtx'e sejã dbitado, 'm livro'proprio. ,a 'cada empre-
gado o que o almoxarifado lhe'tiver'foinêcid

" 23 Contrac{r o 'pessoal da despusa cosinha,
refeitorios, latvanderia, officinas, carroças, jardins c
hortà' 

1	.,	 ..	 '	' 	 .	.., ')	4'-	 tJ /

'24'. 'Dirig
,
ir e fiscalizar todos' os serviços 1 a cargo

do pessoal aminitrativo;	.,.
25. ,Organizar o regimento sobre os, deveres dos

ernpregadosmencionadosno n. 23e submettel-o á.ap-
provação do Secretariodo 'Interior;.' , ; ,,
'ii 1 26. iPrestar contas da propria gestão á Secreta-

'riãdo'Lnterior e cumorir as:ordens que' por da lhe
forem transmittidas. 

Art. 24. Ad pharinaceutico in:c'umbé:
1.- - Proceder ao invtttario annual do 'vail1atne e

mais 'prtet1ces dá pharniadia' e registral.os"diIi'li''ro
especial depois de conferidos pelo econciiffo;"'

2.' Aviar, a qualquér hoia 'do dia ou da' noite,
com o maior esmero, as prescripçõe's feitas p1ra '4OS
enfermas da Assistencia

3.' Mater completo asseio h-pháfnaia
4. 0 Formular os pedidos de drogas e 1 mais oje-

dtos p'ár'a a pharmacia e apresntal•os ao econorno,;
5.° Receber e verificar • fd a

pharrnã'cia e fazer o respectivo l'ançam'eni?o en livro
especial; examinar as contas dos fortce'1ores,c6bírqfl-
taiido . ã's ' com os 'edidos 'e aprésëntalas cÓhfri-
da áo êcó

,
iíóffio.

Art. 25 Ao almoxarife incumbe
Ter em boa- guarda adespeisa, rouparia e de-

rnais , objectos do Asylo Central;
2.' Processar e apresentar iiiensa1naenteao . eco-

,nomo, ,para serem remettidos á Secretaria do Interior,
.as contas, da Assistencia

,3•0 Proceder annualmente ao inventario .das',rou-
pas, louças e mais objectos da, Assistenoia,'regis'tran-
tio-o o escripturario em livro especial;	-,

4.° Receber e ter sob sua guarda os objeCtose.va-
lores arrecadados dos enfermos ao entrarem na Assis-
tencia'até'teremo devido.fim;	•. ;,	 n '

•	5.° 'Fazer a cà'rga-e déscarga dos, objetoadqui-
rídós para o Asylo Central, debitando a cãda"effipre-
gado	in'liVro próprio, o q'ue lhe;tiver fotnecido!; t.

6? Receber e dar o conveniente destinô 'á enda
das officina e a quãlquer outra da Asistencia;'

•	? 'Auxiliar o ecoiiomo na orgailização ds tab'éilas
de reféiçõés diarias dos enfermos.

Art. 26. O almôxatife p're'iará a fian ' estabe-
cida para ,as coliectorias de ultima classe, a qual deve-
rá ^ê1,evar-se proporção que for augmentandõ a som ma
dõs Vâlbres sob 'sti'agarda e responsábilidadeT 44 - / -

1•	-
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Art. 27.. Ao,escripturario incirnbe
>, 1? Fazer toda a escripturação 4 :e cor,respondencia

dO:Asylo,:de accordo com as determinações do director
e do econonao;.	•,	-	 ,; ,

o2.LTer em bôa ordem todos os li ' 	e doctimen-
-tos refentes 'á Assistencia;

3.° Fazer os serviços concernentes ao preparo e
an dainentodos papeis- recebidos,, inclusivèos requeri-
mentos qia]quer natureza;

, 4., Passar as certidões e:atte5tados ordenados pelo
director e economo	 :4

'4j	'!fl'j!	,•
5. 0 Organizar a lista: dos nferrnos ,que derem

refi'trada na e a respectiva, atricula' em
riiyro, . proprio:;,egistrar em livro especial os'titnlos. de
nomeação e mais' assentamentos dos emptegados. 0a.
Assistencja ; transcrever, no livro para esse fim des-
tinado, os conr õs 'que fôrin'cèlebra'dos

'6° Rdigi èditá's e árinúficids,' ih'clusivê às refe-
rentes á concurrencia' ̀para' o'  ':fõrtiecimento- de gene-
tos eniais objectos;

? 7? 'Organizar eprocessar as folhas dos enprégados
da Assistencia e as contas 'das despezas de forneci-
mentos e: das contribuições dos pensionistas para
:se'rem , 'renjettidos . á repartição competente ;-

8.° Escripturar:em ljvró. proprio a despesa da As-
sistencia';',

90 Organizar no começo de cada mez: um qua-
dro demonstrativo dos generos 'alimenticios distri-
buidos durante ,:o mez antecedente para as refeições,

:,o:-que faráá y s*a-ds notas da quantidade ue cada
um, dos: mesmos generos diariamente fornecios pelo
almoxarife	: -

•-Paragrapho :UtiCO. O escripturario será substi-
tuid cm suas faltas e impedinentos pelo amanuense,
que oauxiliara no exercicio de suas funcções

At t. : 8 • Ao, porteiro incumbe:
1-.: Expedir: , cores,pondencia;:
2. 0 Fiscalizar o.ingresso : e sahida do estabeleci-

mento ,e rnanterjaordem rio locutorio e corredores.

_1g_

• "Art.' 29. Aõ administrador da?

	

1.0 Zelar pela conservação da colohia"e	dé
p e:ndenè ias	"	'•''-«	''	'•'	'	,

!tI r2ô ! Süperintndêt a sua adu iiiistrçãõ' ecdLiàmica(
° 3'.' Filiizaj-' todó'	: sériços'L!"bem' assitítoÕs

os empregados no cumprimento dos respëctivó di.!"
veres ; !T(:	'	 ,	-	 4	,,

4.°' 'Reqtiisitar 'da 'Admiuistráçã' da :À!iti
por meio de talões nurnei-'ados'em ordéjir chroi1oloicat,
tudo' juanto fàr necéssario- ao :b Om !àndmento dos
se ios'» 'daColona alimentação 'ëtrátattiento dós'
eiiférniós;

5° Fázèr a'carga' e' descarga 'dos" objecto adui-
rides'ataa coloiia, debitandó a cadá ' $re'gadó;' el1'li+ó pro'prío, o'que lhe'tivérfori1ecidcj; r 1'•

6.° Ter em b6a gua?da 'áJ dêsensà,' rol ailaéL4
demais objectos da' colonia,

7 • Proceder semestrlmente, om o ál2diakife'
d 'Assite4idu, aoinveutario das roipas louças
niis utéisiliós da colonia;

8.° Fazer escripturar pelo amanuense
ventario em livro— proprió por" si é 4 peló alm6arife
rubricadõ ;" ''	"L	- ,	•	: -	,	,

9:0 "Të uni'borrador onde serão :esérjptúrads as
despesas e ré'd'da 'coldiá'e das offiéinã
° 100	 nApresentar o borrador'semaalmente aSe

cfetaria dá tAssit'éciãpara por ëlle 'e'r feit6 - o' la»
merito no diari geral,	i

11'. 0 Ter uni livro caixa 'onde srão lanudos os—
recebimentos para as despesa xiiidas ' d'e pra itõ'
pagamento;	

,•J•	,

., 12. 0 Receber os productos dos trabalho, agricola
e, renda das officinas e: fazer a ertrega , ao almçxarife,,
para o conveniente destino;

, 13.' Mandar, matricular: em,:: 4 livroproprio os - do-
entes remettidos pelo director daassistendia;

14. 0 Visar as guias da: renda da colonia'e offiCi-u
nas, : OS: mappas de frequencia do - pesso ai • bem 'assim
os: dcmais documentos sujeitos , á sua üscalização,ê':queo
tenham de ser archivados na secretaria daíassisteiicia;

II

1	-
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• '1	..Rjbriçar todos os livros destinados ao ser-
viço da,colonia;

16.° Organizar, ouvido o director da asiste.u-,
cia,-,4s, te11as de,xefeições dos etifertios; outrosim,
o, node10 dos livros, que forem necessarios par,a os
lan9amentos; -.

17. 0 Encerrar diariamente o livro do ponto;
18. 0 ,, Iunir disçiplinariaenteos empregados ejus-

tificar . as 1 respectivas faltas (arts. 16 § 1 . 0 e 14 §.4.°)
rganiza,r,•o orçamento da colonia, reiqtr

tendo o,ppportuname .nte á .administração da assisten,ci;
20. 0 Apresentar ao director da assistencia, até

o , jtz. 4.e, fever,eiro de cada, anuo, relatoro. das occur-
reniashayias.na. colõnia,. acompanhado das resp,e-•
ctivas estàtisticas. ; e rbem, assim ao economo, ,0 qUe,.
disserresp.eito.á ,receita e despesa;

21 0 Mandar organizar e rubricar - as folhas dos.,.
vencimentos dos empregados da colonia, enviando-as
nddia 1 o 'de cada niez a administração da assistencia
pr érdrn"incorpora das á folha gerál em tItulo se-
parado ;,,

,3o;.Ao amanuense incumbe
1. 0 Fazer i correspcndeuia 'da colonia.;

.O,rganizar e processar, as cçnts das despesas
de fornecimentos , , e de prornpto pagamçnto

30 Ornizar, no princípio de cada mez, um qadro
dernQnstratyo, os generos alimçuticios distribud,

urd.nte o mez antecedente para as refeições,,, o que
fará á vista, das notas das quantidades constantes . dos
talões'forcidos pelo economo

Esc'i4ptuiar n6 borra lor a receita e despesas
da colonia;

5." Organizar osxnappas de frequencia dos 'em-
prea'dosda cblonia, á vista do livr" de presença, 110-
tando as faltas e fazer as folhas dos vencimentos;

6.0 Escripturar os livros de matricula, os de assen-
tamentos dos 'etnjregados, os de registro e contas e
outros , que.forêm necessarios;

Fazer osmappas do movimento da colonia e
orgnizar,o orçamento da, mesma, de accordo com. as
notási do- administrador.	 -.

Paragrapho uuico. O administrador e o amanu-
ense no exercicio de suas attri1uições e deveres
terão a coliaboração constante e effectiva do auxiliar.

Art. 31. 'Aos' enfermeiros-chetesenfermeiros—chefes compete
1, 0 Observar assidua e attentamente osaliedos,

tornanao,jotacie tido quanto possa interessar ao,trat11
tamenfo dos mesmos ;	-	., •,	,

2 ° Asistir a distribuição dos Lremedios e ahj
mentos'

	

-	:
3." Applicar o tratamento prescripto,,peio

co.s. , çccorrerpromptaineute s.enferrnps qu preisa-
rem de cuidados imniediatos, recorrendo ao 41rect9r.io
nos casos graves; applicar, na auseucia do director e
dos medicos, 'so quando forem absolitament indiei
svei' 'ê duiatite o menor prazo 'possiv1 à' méis'
coercitivos necessariospara tonter os1 alieadosY d

prescrições'db director
Consignar, em livro, especia1, tod as.as . occui

-renias que se dêrem com refrencia ao serviço cliniço;
comprehendida a applicação dos meios coercitivo

50 Executar, com refetencia ao. serviço èliico,
as inucõ 'qu 'recebereti do dird dos
medicos

6. 0 Manter inteira disciplina' entre os segutdos
enfermeiros, iiispectoies d 'e en:fermarias e pessoal do
serviço da secção a seu cargo e irrepreliensivel asseio
nas dependencias.	 1'

Art. 32. Os empregados do serviço sanitario, iii-
clusivè o pharmaceutico, não poderão sahir do estabe-
lecimento, sob pretexto algum, durante o tempo de
serviço, nem se substituir por outro, sino mediante
auctorização do ,director.	.	..	.''

,rt. 33. O enfermeiro é obrigado a • escrever 'em
umrquad'ro,"para esse , fim coilocado na sala do ,semzviço
sahitarib, .0 logar. 'para onde se houver .dirigido noA
Asylo ou Colonia.	 .	.	o',' .

.:Art. 34., Ao pessoal contractado competirá-fazer o
serviço prescripto pelo director,' economot 'e admiui-
trador.'	 •	.•

1.

.4
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u .w•. •.	•,
CAPITULO IV

DA ÁDMISSO IJOS ENFERMOS

Art. 35." Todos os individuos que, por actos iii-
dicrtivos "de' álienaçãb mental, tiverem de ser recolhi-
dos á Assisteucia, darão entrada provisoria no pavi-
lhõ de obseiàção, até ser verificada a alienação.

A matricula far-se-á 15 dias depois da entrada,
saWo'o'cásodè 'duvida ai y da existente.

Art 36. Nô"asylo central serão recolhidos 'ufer-
mos indigentes e contribuintes

'Art' 37 A colonia, subordinada a mesma direc-
çãotechnica'do asylo central, é destinada a receber
enfermos indientes traisferidos deste ecapazesdeen-
tregar se a exploração agricola e a outras pequenas
industrias.

Pràrapho unico. Para a colonia serão remo-
vidos

a). os ' 'chrôuicos e calmos;
'b) os enhi.agita 1 os de ' longo periodo de calma;
c) os convalescentes
d) os alcoolistas, em officinas especiaes

' .épileptios, em completa separação.

CAPITULO V

DOS INDIGENTES

Art. 38. A admissão dos indigentes dar-se-á
por ordem do Chefe de Policia.

' .Paragrapho unico. A. requisição de admissão na
Asistencia, apresentada ao Chefe de Policia, deverá
ser acompanhada de

' .a)uma guia contendo o nome, filiação, edade,
sexo; côr, profissão, domicilio, signaes physicos e
physionomicos do individuo ou a sua photographia1

bem como os demais esclarecimentos que possam. ser
coili(idos em ordem e certïcar-se a identidade;

b) uma exposição dos motivos pelos quaes a alie-
nação está provada ou suspeitada; incidentes que
occorreram para a prisão, caso tenha sido elia feita e
attestados ined,icos, si os houver affirniativos da mo-
lestia mental

c) attestado de auctoridade local competente, pro-
vando a indigencia e a residencia no Estado, ao me-
nos pôr seis' mezes.

Art. 39. Os documentos referidos no artigJ an-
tecedente, processados pela auctoridade local compe-
tente, serão reinettidos pelo Chefe de Policia ao di-
rector da Assistencla, acompanhados da requisição de
admissão provisoria, que se tornará definitiva d pais
da matricula.

Art. 40. Na Assistencia só serão adniittidos in-
digentes agitados, impulsivos e perigoi'ÕS.

CAPITULO VI

DOS CONTRIBUINTES

Art. 41. A admissão dos enfermos contribuin-
tes será pedida ao Chefe de Policia, por meio 1 e re-

uerimetito seilado e corri firma reconhecida, contendo
o nome, filiação, naturalidade, eda e, sexo e os demais
requisitos nt cessarios para provar a identidade..

Paragrapho unico. O requerimento, deverá ser
acompanhado de um parecer, com firma reconhecida,
do medico ou medicos que houverem examinado o
doente.

Art. 42. Recebidos, nos termos do aitigo ante.
cedeute, o requerimento e documentos pelo Chefe de
Policia, si este o deferir, a Secretaria da Policia ex-
pedirá guia para ser recolhida ao cofre da Secretaria
das Finanças, ideantadameiite, a itnportancia da pen-
são no 1. 0 trimestre e correspondente á classe em que
tenha de ser admittido o enfermo. O conhecimento

D. M,-9

«
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dô	ganiéntõ será reunido aos papéis necessarios para
a admissão.

Ari. 43. São competentes para requerer a ad-
missão:
•	1.0 O colijuge;

2.1 o ascendente;
30 O descendente;•	40 o tutor (ti curador;

o chefe da corporação religiosa ou beneficen-
te a que pertencer o enfermo;

6.0 os parentes proximos,
Art. 44. Os enfermos contribuintes serão divi-

didos em duas classes:
' a) os de primeira classe pagarão a diaria de dez

mil réis (10$000) e terão quartos mobiliados e aliinen-
tação especial

b) os de segunda classe pagarão a diaria de cinco
mil réis (5$000) e terão dormitorio commum.

Art. 45. Os enfermos de 1 e de 2." classes
poderão ter servente ou creado especial, fornecido
pelo estabelecimento, mediante o pagamento de mais
cinco mil réis diarios.

Paragrapho unico. Tarnbein poderão ser acom-
panhados de pessoa ou creado da conflang*à da familia,
com permissão do Chefe de Policia e mediante egual
pagamento de mais (5$000) cinco mil réis diarios.

Art. 46. Si o pagamento das diarias de que tra-
tam os arts. 42 e 45 não fôr renovado opportunamen-
te, o enfermo será logo posto á disposçào do respon-
savèl, que deverá ser avisado e bem assim a auctori-
dade policial.

§ 1? Não sendo o enfermo procurado pelo respon-
savel, ou não sendo paga a pensão devida, dentro do
prazo de 60 dias, será xtrahida a respectiva conta em
duplicata e remettida á pessoa interessada e á Secreta-
ria da Policia para providenciar sobre a cobrança..

§ 20 O atraso de pagamento da pensão por parte
dGs responsaveis pelos enfermos contribuintes, logo
que se verilkar, será pelo economo levado ao conheci-

-

mento do Chefe de Policia para ser cobrada executiva-
mente.

Art. 47. Para as despesas funerarias dos en-
fermos que faliecereni no hospicio, poderão os interna-
dos depositar a quantia necesaria, da qual o economo
dará recibo.

§ 1 . 0 Os funeraes tambem poderão ser feitos por
pessoas extranhas, avisado préviamente o ecoilotuO.

§ 2. 1. O enterramento se fará como de indigente,
quando a pessoa interessada não tiver tomado as provi-
dencias necessarias para os funeraes.

Art. 48. A roupa dos enfermos pensionistas
poderá ser lavadano estabelecimento, em casa das suas
familias ou de pessoas encarregadas. Quando o fôr no
estabeleci o,  pagarão mensalmente : os pensionis-
tas de 1? classe, 15$000; os de 2?, 10$000.

CAPITULO VII

DO PAVILHÃO DE OBSERVAÇÃO E DO GABINETE
E LEcTR0THERAPICO

Art. 49. O pavilhão de observação é destinado
a receber os doentes suspeitos de alienação mental, e
terá á pessoal necessario.

Art. 50. O gabinete electrotherapico ficará a
cargà de pessoa idonea designada pelo Secretaro do
Interior, quê poderá apr.veitar para esse mister qual.
quer empregado do estabelecimento, sem direito agra-
tiflc ação.

Paragrapho unico. Ao encarregado do gabinete
incumbe

1? Executar as instrucções que forem dadas pe-
los medicas

20 Ter sob sua guàrda o inventario dos oppare
lhos e moveis existentes, bem como conservdl-os na
maior limpeza e asseio

3? Apresentar ao director os pedidos dos obje-
ctos que forem necesarios para o gabinete e não per-
mittir que sejam retirados quaesquer dos apparelhos,

WM



—436—	 1	 —437—

1
CAPITULO VIII

DAS OFFICINAs

Art. 51. Haverá na Assistencia as officinas que
a directoria, de accordo com as ordens do governo, jul-
gar cnvéniente estabelecer, tendo em vista os recur-
sos orçameutarios.

Art. 52. Os trabalhos dos enfermos alienados,
salvo os que se destinarem ao uso dos mesmos e os que
tenham de ser entregues ás pessoas que os encom-
mendarem, ficarão expostos em compartimentos apro-
priados onde possam ser vistos pelos visitantes.

Art. 53. Da venda dos referidos trabalhos, dez
por cento serão recolhidos á Caixa Econotuica Esta-
doai, em caderneta nominativa e destinados a peque-
nos pretnios aos enfermos que mais se houverem dis-
tinguido e a modico auxilio pecuniario aos que, tendo.
se restabelecido, não dispuzerem de recursos para o
seu transporte ao logar de sua residencia.

§ 1? Para os fios do artigo antecedente, os pro-
ductos da colonia e officinas serão pelo almoxarife es-
cripturados, dando a cada especie o valor correspon-
dente, conforme os preços correntes do mercado.

§ 2? Os colonos que não puderem receber era
dinheiro a parte dessa porcentagem receberão objectos
de custo equivalente para seu uso e goso.

Art. 54. Os premios e auxilios de que trata o
artigo anterior serão concedidos a juizo do director.

Art. 55. Trabalharão nas officinas da secção
dos homens os mestres necessarios, industriando os
enfermos nos diferentes officios.

Art. 56. As officinas da secção das mulheres
estarão a cargo de inspectoras.

CAPITULO IX

DO TRABALHO NA cOLoNIA

Art. 57. 0 trabalhodo colono derá voluntário.

Art. 58. Nas officinas trabalharão aquelieS que
não se prestarem ao serviço agricola e mostrarem
aptidão para algum officio.

Art. 59. Os mestres de serviço, inspectores e
guardas são obrigados a dispensar todo carinho e zelo
aos colonos, instruindo-os com brandura nos diversos
trabalhos concernentes ao preparo da terra, plantio,
irrigação, colheita, manejo de instrumentos agrários,
jardinagem, horticultura, pomicultura, criação de arli-
maes domes Licos.

Art. 60. Os trabalhos agricolas e das officinas
serão executados sob a direcção dos mestres de ser-
viço, auxiliados pelos inspectores e guardas, de accor-
do com as instrucções recebidas do administrador.

CAPITULO X

DISPoSIÇõES G}RAHS RELbTIVAS A' AssIsTENc'A

Art. 61. A sahida dos alienados, salvo os casos
de alta ou faliecimento, realizar-se-á por licença coa-
cedida pelo director, remoção a pedido e por elimi-
nação.

Art. 62. O director facultará a sahida por li-
cença dos alienados tranquilioS que puderem ausen-
tar-se do estabelecimento.

Art. 63. A licença será concedida por prazo
certo ou indeterminado.

Art. 64. O motivo da licença será1
1 . o Promover a experiencia clinica da reintegra-

ção no seio da familia;
2. 0 Promover a influencia curativa, quer em rela-

ção ao estado mental, quer em relação ás molestias
somaticas, da mudança de clima, regimen ou habitos;

3.0 Averiguar o estado de cura definitiva, colio-
cando o licenciado em condições de amplo exercicio
das faculdades ititellectuaes e moraes

4. 0 Precavel-o contra a eventualidade de qualquer
contagio ou infecção inirninente, atténta a sua predis-
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posição iitdividual e a necessidade de subtrahil-o á re-
sidencia em commurn ;	 -

5. 0 Preveriil-o da possibilidade de aggravação da
molestia determinada pela frequencia de provocações
inevitaveis, perturbadoras ou irritantes.

Art. 65. A licença concedida por prazo certo
'poderá ser prorogada, si não houver inconveniente ; e
si fôr excedido, ficará o enfermo sujeito ás fôrmalida.
des da la entrada.

Art. 66. A remoção terá logar no caso de trans-
ferencia do asylo para a Colonia e vice-versa.

Art. 67. A sahida a pedido será auctorizada me-
diante requerimento da pessoa que solicitou a admis-
são ou, em falta desta, do curador ou parentes do alie-
nado, nos casos em que provem lhes ser possivel o tra-
tamento do enfermo em domicilio; e não possa dahi
resultar damno a terceiros, nem ao proprio alienado.

A eliminação dar-se . á.uo caso de alta ou falieci-
me nto.

Art. 68. O director -da assistencia corninunicará
ao Chefe de Policia as remoções, sabidas e licenças
concedidas e os termos das concessões..

Art. 69. Concedida a alta a algumenfcrtno,o
director fará a necessaria comrnunicação á auctoridade
que requisitou a admissão ou á pessoa que a requereu,
enviando-lhe as observações e exames dos medicos
encarregados do tratamento.

Art.' 70. Como meio de tratamento poderá o
director ou administrador recorrer ao coilete de forças
e á celiula.'

Art. 71. Os enfermos indigentes só poderão ser
visitados no primeiro domingo de cada mez. Os pen-
sionistas receberão os seus parentes ou pes soas inte-
ressadas aos domingos, e, com licença do director, nos
dias de semana.

Art. 72. Os enfermos occuparão, separados por
sexo, divisões inteiramente independentes, tias quàes
serão distribuidos, segundo as classes a que pertencerem
e a fôrma de alienação de que se acharem accom-
mettidos.

Art. 73. Em cada uma das divisões haverá quar-
tos, dorrnitorios, salas, enfermariS e uma secção bal-
nearia nrovida de apparelhoS para banhos ordinariOs e
para as applicações da hydroth.eraPia.

Art. 74. O serviço interno do estabelecimento,
a cosiiiiha, refeições, lavagem de roupas e outros serão
regulados pelas instrucções do economo, approvadaS
pelo Secretario do Interior.

Art. 75. As fanlilias dos enfermos jecolhidos
a qualquer dos estabelecimentos poderão enviar-lhes,
quer para acompanhal-OS nos ultimos momentos, quer
para a celebração de actos religiosos, os sacerdotes e
pastores da religião a que pertencerem.

Art. 76. E' prohibida a entrada, á noite, nadivi
çãsão das mulheres ; só por excepo, poderão ahi en-

trar os medicos ou o interno do serviço, quando cha—
- inados pelas inspectora s para soccorrer as enfermas ou,
sem esse chamado, nos casos de perigo para o estabe-
lecimento ou de necessidade de manutenção da ordem-
As cautelas que cumpre observar, por occasiãO da en-
trada nessa divisão, serão determinadas em instruc-
ções do director da Assistencia approvadas pelo Se.
cre'tario do Interior.

Art. 77. Os funccionarios da Assistencia ficam
obrigados, ainda mesmo em horas ou dias que não fo-

- reni de expediente, a comparecer no respectivo esta-
belecimento, desde que se tornem neceSSariOS os seus
serviços.

Art. 78. A nenhum funccionario da AssisteilCia
é permittido pôr a seu serviço particular empregados
da mesma Assisteilcia ou enfermos.

,Art. 79. Os estabelecimentos de assisteticia a
alienados serão fiscalizados, directamente OU por inter-
medio de prepostos da sua confiança, pelo SecretaHo
do interior.

Art. 80. São applica7eis aos empiegads con-
tractados da Colonia a mesma disciplina e penai esta-
belecidas por este regulamento para o Asylo Central.

Art. 81. Todo o pessoal subalterno da Assiste"-
cia é obrigado ao uso de uniforme.
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Art. 82. Aos colonos serão proporcionados os

recreios que forem convenientes, ajuizo do director da
Assistencia.

Art. 83. Nos casos de accessos de agitação ou
de molestia intercurrente serão os colnos removidos
para aAssistencia.

CAPITULO XI

DOS ESTA BELECiMENTOS PARTICULARES DESTINADOS AO
TRATAMENTO DE ALIENADOS

Art. 84. Os estabelecimentos particulares para
o tratamento de alienados só poderão ser fundados
media nte previa auctorizaçAo do Secretario do Interior.

Art. 85. O director do estabelecimento atine-
xará ao requerimento que dirigir ao Secretario do
Interior

1. 0 Documentos provando que o estabelecimento
preenche as seguintes condições

a) ser dirigido por profissional devidamente habi-
litado e residente no estabelecimento

b) instaliar-se e funccionar em edificio adequado,
situado em iogar saudável, com dependencias que per-
mittam aos enfermos exercicios ao ar livre ;

c) possuir compartimentos especiaes para evitar
promiscuidade de sexos, bem como para a separaçõo e
classifica;ão dos doentes, segundo o numero destes e
a natureza da molestia de que soifram;

d) offerecer ' garantias de idoneidade no tocante ao
pessoal para os serviços clinicõs e administrativos.

2 . 0 O regimento interno do estabelecimento
3.° Declaração do numero dos doentes que pre-

tenda receber;
4° Declaração de receber ou não io estabeleci-

mento apenas alienados e de ser, no ultimo caso, o
local reservado a estes inteiramente separado do que
se destinar a outros doentes.	-
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Paragrapho urjico. Os requerimentçs e docu-
mentos serão devidamente seliados e as firmas reco-
nhecidas por tabellião.

Art. 87. Esarido em-forma os documentos e as
peclarações e sendo favorável • o parecer , do director da
Assistencia, recolherá o peticionario á Secretaria das
Finanças a quantia que o Secretario do Interior ar-
bitrar para a fiscalização, annualmente.

Art. 87. A directoria de uma casa e saude par-
ticular só poderá elevar o numero primitivo de pen-
sionistas depois de subinetter ao Secretario do Inte•
nor devidamente informada pelo director da Assis-
tencia, planta do augmento do edificio, ; provanO que
as novas construcções comportam mais pensionistas.

Art. 88. Niriguem poderá ser admittido em casa
de saude particular destinada a alienados, sem o pre-
enchimento das exigencias legaes.	-
• Art. 89. A admissão será solicitada em requeri-
mento ao director do estabelecimento, o qual deverá
conter: o nome, filiação, naturalidade, edade, sexo,
côr, profissão, domicilio, signaes physicds ephysiotlO

• micos do individuo suspeito de alienação bemcomø
outros esclarecimentos que façam certa a- identidade do
enfermo.

§ 1 . 0 Ao requerimentô se annexa l âo, além do
que, porventura, exigir o regulamento especial de cada
estabelecimento, dois pareceres de medicos que ha-
jam examinado o enfermo 15 dias, no maxinio, antes
daq'uelle em que tiver sido datado o mesmo requeri-
mento ou certidão do exame de sanidade.

-. § 2.° Serão, tanto quanto possivel, documenta-
das as declarações e minuciosos os pareceres.

§ 30 Os requerimentos e documentos serão de-
vidamente sellados e as firmas reconhecidas por ta
bellião.

Art. 90. Os pareceres medicos devem indicar o
logar e data do ultimo exame medico, as informações
colhidas sobre o caso, assim como osymptoma da mo-
-lestia, com o diagnostico, si fôr 'possivel.	-
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Art—  91. São competentes para requerer a ad-

misão de'eufermos nos estabelecimentos particulares
as mesmas pessoas de que trata o art. 43.

Art. 92. Todo o estabelecimento particular deve-
rá insciever einlivro especial e rubricado pelo director
da Assistencja:

a) o nome, tdade, logar de nascimento, domicilio,
estado civil e profissão do individuo que houver dado
entrada como alienado;
• •". b) nome, profissãó, e domicilio dapessoa que
houver solicitado a admissão ;

c) osattestados dos inedicos que instrtiiram è pe-
dido de admissão• d) -os documentos relativos á curatela.

Este rregistro deverá ser apresentado ás auctorida-
des que visitarem , o estabelecimento,, as •quaes ache

• consignarão as--observações que entenderem.
Art. 93. A admissão do doente vindo de outro

estabelecimento publico ou particular só poderá effec-
• tuar-se apresentando o requerente:	 *

1 Urna copia legalizada dos attestads da primei-
ra admissão;

2.° Um attestado affirmando que o doente con-
tinua a necessitar de tratamento em estabelecimento de
tal ordem.

Ant. 94. Cada pensionista deverá ter uma obser-
vação como historièo da sua molestia, sempre posta
em'dià pelo medico; ahi será tambem inscripto o tra-

'tamento seguido.
Art. 95. Todos os documentos e panos rel tv,os

á 'fúndação e administração do estabelecimento deverão
estar permanentemente em codições de ser examinados
pelas *auctoridades que o vMitarem.

CAPITULO XII

DISPOSIÇõES GERAE5

At. 96. Sia ordem publica exigir .a internação
de um alieiiado,	 será provisoria a sua admissão -em
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asylo publico ou -particular, 'deve tido - o dirctor do es-
tabelecimento, dentro :de 24' lioras .commutiicari ao.juiZ
competente a admissão do enfermo e relatarlhç todo o
occorri'lo a respeito, instruindo o relatorio com a ob-
.sër'vâç.ão'tnedicá que houver sidd feita.

Art. ' 97.' Õ enfernío d	'alieiaão mental "jdê&
ser tratado em domicilio, sempre que lhe forem adini-
nistrados os cuidados, nece$sariOS.	t

- Para grapho ,uuico. Si, porém, a molestias. mental
exceder o periodo de dois mezes, a pessoa que tenha
á sua guarda o enfermo comniunicará o facto á aucto-
ridade competente com todas as occurrencias relativas
á molestia e ao tratamento empregado.

rt. 98. Salvo o caso de sentença, no qual será
dada curatela ao alienado, a auctoridade policial pro-
'videnciará, segundo as circuinstanciaS, sobre a guarda
provisoria dos bens deste, cotnmunicando immediata-
mente o facto ao juiz competente afim de -providenciar
como fôr de direito.

Art.9,9. Em qualquer 'occasião será permittido
ao individuo internado era estabeledime 'iItO' público ou
particular, ou em domicilio, reclamar por si ou por
pessoa interessada novo exame de sanidade ou denun-
ciar a falta desta formalidade.

Art. 100. Salvo o caso de perigo imminente
p'araa ordem publicaoü'para o proprio enfermo,' não
será recusada a sua retirada de qualqie,r.estabeleÇ.irneU
to, quando pedida por quem requereu a.reclusão.

Art. 101. Quando' recusada, ria4uellé caso, a
sahida, o director do estabelecimefli o dará' incontinenti,
em relatorip, á auctoridade competente as razões de re-
cusa para o julgamento da sua procedencia.	. -

Art. 102. Evadindo-se qualquer alienado de As'-
lo publico ou particular, só mente poderá ser. reinternado,
sem nova formalidade, não havendo decorrido 15 dias
contados da evasão.

Art. 103. Haverá'acção penal por denuncia do
tniriisterio publico em todos os casos de violencia e
âttentadoi ao pudor praticados —nas psãs d6salie-
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Art., 104. V prohibjdo manter alienados em ca-
deias publicas ou entre criminosos.

Art. 105. Revogam-se as disposições em contrario.
Secretaria do Interior, em Beilo Horizonte, 12 de

abril de 1913. --Delfim Moreira da costa Ribeiro.

Tabella de ïe1Icimefltos
.. ...--. .

Ordeiiado

-1 t5

DECRETO N. 3.882 - 1)E 19, DE ABRiL DE' 1013

Abre um credito .supplementar de 56:933$02, á verl3a do n. 13,
§ 1°, da lei n. 570, de, 19 de setembro de 1911

O Presidente do Esiado de Minias Ge'raes, tendo em vista.,
a demonstração que a este acompanha ei usando da attrihUiçãO
que lhe contere o art. 16 da lei fl. 570, de 49 de setembro de
1911, resolve abrir um credito suppleintar de çincoenta e
seis contos novecentos e trinta e tres mil e trinta e dois réis
(56:933032) i verba do n. 13 § 1. 0 da citada lei.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do interior e das
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidericia do Estado de Minas Ccrrtes, em
Beilo Elorizonte, 12 de abril de 1913.

Cargos

Director....................
Medico auxiliar..............

Economó ......................
Al m oxarife ...................
Escriljturarjo ....... .........
Pharniaceutjco.. ..... ......

Amanuense...................
Porteiro.....................

Administrador da Colonia...

Auxiliar do administrador
Amanuense da Colonia.......
Enfermejl'o.cIiefe............

.Eufernieirôs.................
I flSp ct ores....................
Guardas....

Delfim 11

4:800$000	4:800$000 9:600$000

3:000$000	3:000$000 6:000$000
3:000$000	3:000$000 6:0003000

2:1003000	2:100$000 4:200$000	 I•4

1:600$000	1:6008000 3:2008000

1:3008000 .	1:300$000 2:600$000

1:200$000	1:200$000 2:4008000

700$000	7003000 1:4003000

2100$000	2:100$000 4:200$000

900$000	900$000 1:8008000

9008000	9003000 1:800$000

900$000	9008000 1:800$000

7203000 .	7?0$000 1:440$000

480$000	i80$Ó00	9605000

3903000	390S000	780$000

foreira da Costa Ribeiro.

JULIO BUENO BRAND.o.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
Arthur da Silva Bernardes.

Demonstração do estado da verba do Ti. Xlll 1.° do art. 45 . da lei
n. 570, de 19 de setembro de 4911 e do credito supplemen-
tar necessario para pagamento das despesas de sustento, ves-
tuario e curativos de presos pobres no exercido de 4912.

Credito orçamentario	 400:000000
Pagamentos requisitados da Se-

cretaria das Finanças por
despesas com alimentação,
vestuario e curativos de
presos pobres ............ 4'0:077232

Idem, por despesas com acqui-
siçio de mohiliario e mais
objectos p ra a Penitencia-
ria de Uberaba ............5:242200

Quantia calculada para paga-
mentos de despesas de 1912
requeridas até hoje	 2:613600

Credito necessario ............	- - -	6:9,33032

	

4iJ6:933032	456:933032

Secretaria da Policia, em Belio Horizonte, 31 de março de
1913.— O chefe da 2.0 secção, tíermano Lott. 'Visto.— O che-
fe de Policia, Arnerico Lopes.

LI
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DECRETO N. 3.883 - DE 42 DE ÂIilULDE4 913

Crêa um 2. legar de adjuncto no grupo escolar de Sete Lagaas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o regulamento a que se refere o decreto ri. 3.491, de
9 dê junho de 4911, resolve crear um 2. logar de adjuncto no
grupo escolar de Sete Lagôas..

Palaeib da prosiddncia de Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 12 de abril de 4913.

JuLIo i BUENO BANDO.
Delfim Moreira da Coata Ribeiro.

DECRETO N. 3.884 - DE 12 DE AlIBI, DJ 1913
/

Crêa um 4•0, logar de, adjuncto no 1. 0 grupo escolar de Juiz
de Fdra

O Presidente cio Estado de Minas Ceraes, de conformida-
de com o regulamento a que se refere o decreto n. :3.191, de
9 de junho de .1941,, resolve crear um 4..logar deadjunelo no
i. grupo escolar de juiz de 1óra.

Palacio da Presidencia,' Relia Horizonte, '12 de abril de
4943

JULIO Buo BRANDO.
Delfim-Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.88 - DE 29 DE ABRIL DE 4913

CrCm um grupo escolar na Vilia Rezende Costa

O Presidente do Etado de ' Mi 'ns' Geraes, de co'ifoi'mida-
de com o regulamento a que se refere o decreto ii. 3.191, de
9 de junho de 4911, resolve cr,ear um grupo escolar na Vilta
Bezende Costa.

.Palacio da Ptesidencia, cm Belio 1-1orizoute, 29 de abril
de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.886 - 1)E 29 DE ABRIL DE 1913

Crêa um 2.0 logar de adjuncto no grupo escolar da cidade
do Piranga

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento a que se refere o decreto n. 3.191,
de 9 de junho de 1911, resolve crear o 2: lagar de adjuncto
no grupo escolar da cidade do Piranga.

Palacio da Presidencia, em Beilo Horizonte, 29 de abril
de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira- da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.88 -1  - nE 29 DE ABRIL DR 4913

Converte em escola para o sexo feminino a mista de S. Golhardo,
municipio da Vilia Rio Paranahyha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 3. cio regulamento que baixou com
o decreto a. 3.19'!, de 9 de junho de 1911, resolve conver-
ter em escola pala o sexo feminino a mista de . Colhardo,
muiicilii o da Vilia Rio Parana Ii yba.

Palacio da Presidcncia do Estado de Minas Geraes, em
Relia Florizonte,29 de abril de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.888	DE 29 DE ABRIL DE 1913

Converte em escola pai'a o sexo masculino a misla do Ioga"
denominado Pary do municipio de Entre Rios

O Presidente- cio Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do ai't. 3 . • do regulamento que baixou Com
o decreto n. 3.491, de 9 de junho de -1911, resolve converter
em escola para o sexo masculino a mista do logar denomi-
nado Pary, do municipio de Entre Rios.

Piado da Presidencii do Estado de Minas Geres, em
Beilo Horizonte, 29 de abril de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro,

um

'1
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DECRETO N. 3.889 DE 29 DE ABRIL DE 1913

Converte em escola para, o sexo feminino a mista de Ewbanck,
municipio de Juiz de Fora

O Presidente do. Estado de Minas Geraes, de conformida-de COm o n. 4 do arl. 3°. do regulamento que baixou como decreto n. 3.191, de 9 de junho de 4914, resolve converter
em escola para o sexd feminino a mista de Ewbanck, niuni-cipio de Juiz de Fóra.

Palacio da Presjdcncia do Estado de Minas Geraes, em
Reilo Horizonte, 29 de abril de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Co~ Ribeiro.

DECRETO N. 3.890 - DE 20 DE ABRIl, DF" 1013

Declara estar situada no districto de Casa Branca, do municipio
de Ouro Preto, e nào no de Rio de Pedias, a escola mistatransferida para o povoado '<Ponte de Anna dc S * . 11010 doc.n. 3.779, de 23 de dezenibro do anno passado.

O Presidente do Estado de Minas Ceraes, de conformida-
de com a legislaç'ao em vigor, resolve declarar que está si-
tuada no districto dc Casa Br<Lnca, do municipio dc 'Ouro Preto,
e não no de Rio de Pedras, a escola mista transferida para o
povoado «Ponte de Anna dd Sá, pelo dec.n. 3.779, de 23 de
dezembro do anno passado.

Palácio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
[leito Horizonte, 29 de abril de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

ii1CRETO N. 3.891 - DE 29 DE ABDIL DE 401.3'

Transfere para o logar' denominado «Araçá», do municipio de'
Vilia Paraopeba, a escola mista da cidade de Cataguazes

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi
dade com o n. 4 do art. 3.° do regulamento que baixou com
o dec. n. 3.191, de 9 de junho de 4911, resolve transferir
para •o Jogar denominado «Araçá', do municipio de Vilia Pa-
raopeba, a escola mista da cidade de Cataguazos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, cm
BeIlo Horizonte,. 29 de abril de 1913.

JULIO BTJENO BRANDXO.

,	 Delfim Moreira da Cos4ta Ribeiro.

DECRETO N. 3.892 - DE 29 DE ABRIL DE 4913

Transferè a escola do sexo masculino de S. Sebastião dos Fer-
reiros, municipio de Sant'Anna dos Ferros, convertida em
mista, para o districto de Esmeraldas, desse mesmo muni-
cipio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do nt. 3°. do regulamento que baixou com
o'dcrto n. 3191, de 9 de junho de 1911, resolve transferira
escola Øo sexo masculino de S. Sebastião dos Ferreiros, muni-
cipio dê Sant'Anna dos Ferros, eonvertidii em mista, para o
distrito de Esmeraldas, desse mesmo municipio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 29 de abril de 1913.

JULIO BUENo BDXo.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

D. M.-1O

4°
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DECRETO N. 3.893 - DE 29 DE' ABRIL DE 1943

Transfere para ó districtõ. de Joahyma, municipio de S. Miguel
do Jequitinhonha, a 1 1 escola do sexo feminino da cidade de
Cataguazes.

OPresidente do Estado de Minas Geraes deonformtda-
de com o n. 4 do art. 30• do regulamento que baixou com o
decreto n. 3.19!, de 9 de junho de 4911, resolve transferir
para o distrielu de .Joahyma, municipio de S. Miguel do Je-
'mitinhonha, i°. escola do sexo feminino da ciiade de Ca-
taguazes.	-

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 29 de abril de 4913.

o ..:	.
;.	JULIO BNO

Delfim Moreira da Co&ta Ribeiro.

DECRETO N. 3.894 - DE 29 EE ABRIL DE 4943

DECRETO N.N. 3.895 -. DE 29 DE ABI{U. 1)E1943

Transfere para o districto de S. Gothardo, municipio da villa
Rio Paranahyba, a 2. , escola do sexo masculino da. cidade de
Cataguazes.

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 3.° do regulamento que baixou com o
dec. n. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve transferir para
o districto i-te S. Gothardo, municipio da vilia Rio Parana-
hyba, a 2. a escola, do sexo masculino da cidade de Cata-
guazès.

Palacio da Presidência do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 29 de abril de 1913.

JUL1O BUENO BRANDÃO.
•. ... Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.896.— DE 29 DE ABRIL DE 1943

1-!

Transfere para o logar denominado Tranqueiras, municipio de
Passa Quatro, convertida em mista, a 1. , escola masculina da
cidade de Muriahé.

• , 0 Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com n 4 do arL 3.° do regulamento que baixou com o
dec. ri. 3.191. de 9 de junho de 1911, resolve transf, rir para o
logar, denominado Tranqueiras, inunicipio de Passa Quitro,
convertida em mista, a 4a escola do sexo masculino da cida-
de de Muriahé.

Palacio da Presidencia do Estado dê Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 29 de abril de 4913.

JUL10 BUENO BRANDXO

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Transfere para Ewbanck, municipio de Juiz de Fóra, convertida
em masculina, a 2. , escolado sexo feminino da cidade, de Ca-
taguazes.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conforini-
nade como n. 4 do art. 3. do regulamento que baixou com o
decreto n. 3.191, de 9 de junho de 4911, transfere para Ew-
banck, municipio de Juiz de Fora, convertida em masculina,
a 2•a escola do sexo feminino da cidade de Cataguazes.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas, em Beilo Ho-
rizonte, 29 de abril de 4943.

JULIO BUENO Biw.uo.
Delfim Moreira da Ooata Ribeiro

1.
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DECRETO N. 3.897 - DE 29 DE ABRIL DE 1913

Transfere para a cidade de Santa Rita de Cassia, como nocturna
e convertida em masculina, a escolamista de Santo Antonio
do Amparo, municipio de Bom Successo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n 3.° do regulamento que baixou com odecreto
n. 3.191, de 9 (lI junho de 1911, resolve transferir para a
cidade de 5i111;I Rita de li sia, como nocturna e convertida
em masculina, a escola mista de Santo Antonio do Amparo,
municipio de Bom Sticcesso.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gi'as, em
Beilo Horizonte, 29 de abril de 1913.	 ' 1

JULIO Buo BÃo.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.898 - DE 29E ABRIL DE 1913

Transfere para o bairro do Cervo, districto de Borda da Mata,municipio de Pouso Alegre a 3. escola do séxo masculino dacidade de Cataguazes•

0 Presidente do EstIdo de Minas • Geraes, de confomi-
dade dom o art. 3. do rgulaiDentoque baixou com o decreto
ri. 3.491, de 9 de junho de '1 911, resolve transferir pora o bair-
ro do Cervo, districto de Borda da Matta, municipio de Pousô
Alegre, a 3. ,1 escola do sexo masculino da cidade de Cata'-'
gqazes.

Palacio da Presidenria do Estado de Minas 'Gerâes, em
Beilo Horizonte, 29 de abril de 1913.

/

	

	
JULIO BUNO BRANDXO
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.899 - DE 29 DE ABRIL na 1943

Marca o dia 3 de maio do corrente anuo para se procederá
insta11aão do distrlcto de Araçá

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve designar
o dia 3 de maio do corrente atino para neile se proceder a
instailação do districto de .Araçá, municipio de Paropeba.

Ta1àcio da Presiden'ia do , Estado de Minas Gerags,bm
'Beilo Horizonte, 29 de abril de 1913-

JULIO BtJENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

,, • j;.	C	. :'

"DECIkETO N:óOO-- DE 29 1)E ABRIL DE 4913

Concede ao pharmaceuticO JoRo Pacheco de Araujo privilegio
para construcçEo de uma estrada e ferro que, partindo da es-
tação de Urubu, antiga Palestina, na E. F. Goyaz, vá ao po-
voado do Chumbo, distiicto de Ateado; municipiO de Patos.

U Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade Lco IÏi as leis'ns. 148, de 26 de julho de 1895, 465, 'de 44
de etembró de 4907 e 55 de 2i de gosto de 1911 reol-
ve concedei' ao pharmceuti(,'O .loâo' Pachco de Araujõ, pri-
vilegio por cincoenta (50) annoS, para construcção, uso e goso
de uma estrada de ferro de bitola de um metro, entre tri-
lhos a tracção a vapor ou ( lcctuc	t qual partindo (ta es-
t çao de Ui ubu intt, 1 P1esIiin UI E i Goy17 

v á ao ' Po-
voado do Chumbo, districto'cl(, Arcado, município de Pdtos,
passando pelos mdnieipio5 da riba do Paranahyba, clistricto
de Lagoa Formõta e povoado de Fiadique.

Ficam resalvados os direitos de terceiros, di1uii'idos em
virtude de concessões estadoaes ou federaes já e .xistp fltCs e
o Secretario dos Nego'cids. da Agricultura, industrias, Terras,
Viação e Obras Publicas,"aUeIOl'izado a õelebrr o respbCtivO
contracto, no qual serão observadas as disposições da legis-
lação em vigor e as , regras estabelecidas para concessões
congeflete5 ;.

,Palacio,da Presidleucia.,do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 29 de abril de 1913.

JULIO BTJENO BRANDXO.

José Gõnçalves de Seusa.
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DECRETO N. 3.901 — na 6 na MAIO DE 1913

Crêa um grupo escolar na Vilia Gomes

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o Regulamento approvido pelo decreto n. 3.191, de9 de junho de 4941, resolve crear um grupo escolar na VillaGomes.

Palacjo da Presidencia, em Belio Horizonte, 6 de maiode 4913.

Juixo BTJENO BLU'IDXO.

Delfim Moreira da Coata Ribeiro,

DECRETO N. 3.903 -- DE 6 DE MAIO DEA013

Marca o dia 15 de junho proxilflo futuro, para a realização das
eleições de vereador e juizes de paz do districtO de Piran-
guinho, municipiO de VilIa Braz.

O Presidente do Estado de Minas Geroes, usando da ai-
trrbuiçÕ que lhe confere o 1aragrapho unico do art......das
disposições transitoriaS do regulamento eleitor,

approvado

pelo dec. n. 3.331, de2 de outubro de 1911, resolve m arcar o
dia 15 de junho proximo futuro, para a realização das dlei-
ções de vereador e juizes de paz do districto de pmíadgui-
nho, municipio de Vilia Braz.

Palacio da PresidnCia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 6 de maio de 1913.

1
	 JULIO Bio BANDXO.

DECRETO N. 3.902 - na 6 na MAIO DE 4913'
	 Delfim. Moreira da Co.ta Ribeiro,

Transfere para o povoado denominado Porteirinha, do districto da
cidade de Grão Mogol, a escola mista de Pontarate, n3unicipiode Theophilo Otoni.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 3. do regulamento que baixou com
o dec. n. 3.49t, de 9 de junho de 1911, resolve transferir para
o povoado denomina'-io Porteirinha, do districlo da cidade deGrão Mogol, a escola mista de Pontarate, municipio de Theo-philo Ottoni.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 6 de maio de 1913.

JULIO BUENO B1A1.rnko.

Delfim Moreira da Co&ta Ribeiro.

DECRETO N. 3.01 - DE 10 DE MAIO DE 1913

Concede licença á Carnara Municipal de Vilia NeponiuCeflo para
fazer os estudos tcçhniCOS da queda, dagua denominada «Que-
bra Panelias» , situada no rio Cervo.

O Presidente do Estado de Mins Geiaes; tendo em visti
o requerimento da CamaraMplilcipal de Villa NepodiucenO,
datado de 9 de dezembro do auno lindo, rosólve conceder á
mësma Camara, de contormi'lade com o dcc. n. 3-'73S; de 25
dó outubro de 4912, a necessar)a licena, para.iazer os estu-
dos technicps da queda d'agua denominada «Quebra Panei-
Ias,, , no ri Cervo, afim de que Lhe seja dada a çonceso
definitiva, ficando marcado o prazo de 12 mezes, a contar desta
data, para a apresentação desses estudos.

Palacio da Presidenca do Estado de Minas Geraes, em
Bellõ Horizonte, 10 de mão de 4913.	 .

JLLlo BUENO BRANDÃO.

-Josó Gonçalves de Sousa.

Em 1
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DECRETO N.N. 3.905 - DE 10 DE MAIO 1)E 1943

Concede licença á Companhia de Fiação e Tecidos União La-vrense para fazer os estudos technicos da queda d'agua de-
nominada «do Banho», situada no rio Cervo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em2 vista
O requerimento da Companhia de Fiação e Tecidos União La-
vrdnse, datado de 8 de novembro do anuo findo, resolve con-
ceder á mesma Conipanhia, de conformidade com o dec. n.
3.735, de 2S de outubro de 1912, a necessarja licença para fa-
zer os estudos technicos da queda d'agua denominida «do
Banho)), no rio Cervo, afim de qué lhe seja dada a concessao
definitiva, ficando marcado o prazo de 42 mezes, a contar
desta data, para a apreseritáção ddsses e1udos.

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 10 de maio de 1913.

JULIO BuENo BRANDÃO.

José Gonçalves de Sousa.

DECRETO N. 3.006 - DE 40 DE MAIO BE 4913

Concede licença á Companhia Industrial Lavrense para fazer os
estudos teclinicos da queda d'agua denominada «José Antonio
ou «Queima Capotes, situada no rio Cervo.

O Presidente do Estado de Minas Gerae, tendo em vista
o requerimento da Companhia industrial Lavrense, datado
de. 22 de julho do anuo proximo passado, resolve conceder,
á mesma Companhia, de conformidade com o decreto n. 3.735sde 25 de outubro de 1912, a necessaria licença para fazer o-
estudos technicos da queda d'agua denoniinda «José Auto
nio» ou «Queima Capotes', rio Rio Cervo, afim de que ihe
seja dada a concessão definitiva, ficando maicado o prazo de
42 mezes, a contar desta data, pani apréentaçãó desses és-
tudos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerais, em
Beilo Horizonte, 10 de maio de 1943:

JULIO BUENO BRANDÃO.

José Gonçalves de Sousa.

-

DECRETO N. 3.907 -- DE 40 DE MAIO DE 491

Approva os projectos e estudos definitivos de unia secçãs de cem
kilometros da estrada de automoveiS entre Uberabm

	e

Vilia Platina.	. .

• O Presidente do Estado (te Minas GeraeS, usando da at-
IrIbuledO que Ibá confere o artigo 5 d ConlillUiQàO Mineira,
resolve approvar os projectos e estudos definitivoS da .

prime

rs secção de cem kilometros da estrada de autümOVe.e0tr.e
bribiflha ee Vitia Platina, apresentados pela Companh Mi-

U
nele. ' Auto-viação intermuniciPal, de accorílo com ,a clau-
sola terceila do contracto detebrado. em data de 28 de agosto
de 1911, coro o si. dr. Fernando Alexabde Villela de An-
d rade, organizador daqueila Companhia.

PIado da PresideflCia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 40 de maio de 1943.

Jui.zo BuENO BaANDXO.

José Gonçalves de Sousa..

DECRETO N. 3.908 - DE 40 DE MA IO DE 4943

Adia jaaia o dia 21 de abril de 1914 a Exposição AgroPecUaría
-	que devia realizar-Sé no dia 15 de junho proxirno

•	O Presidente do Estado de Minas Geraes
Considerando que o diminuto prazo dentro do qual foi

flllfluflciada Exposição Agro-PeCUria cão porm1tiU que se
loriassem amplamente divulgados, enire os criadores e agri-
cultores dos diversos pontos do Estado, o regulamento O iii-

strucçÓeS expedidos para a realização desse certa.iflefl
que, em consequencia, são poucos os pedidos de insçri

-1içâo, formulados por productores inineiros. em relação ao
numero avultado dos que têm solicitado esclarecimentos, por
desejarem concorrer aos premios de animação estae1ecidos
pelo governo.

que é de todá conveniencia se faça representar na Exibo-
sição o maior, numero de municipios do Estado, pela exhibi-
ção dos seus productoS, documentando a riqueza ecomica das
,différente'zOiã5.- . .....
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que, pelo desenvojvj j t0 que vai tendo ultimamente a

cidade de Beijo Horizonte, ê indispensvël augmenturse4he
a distribuição d'agua potavel, principalmente no bairro em
que foram edificados os pavilhões e demais dependenciasdestinadas á Exposição

que, nesse sentido, já providenciou a administração pu-
blica, mas, não obstante estarem muito adeantadas,as obrasdo novo abastecimento não ficarão conclujdas na data de-signadapara a inauguração do certamen agr.o-pecuarjo;
- que, finalmente, a transferencia da abertura da Exposi

çao para uma estação mais apropriada, com prazo sufficiente
para sua organização; longe de prejudicar aos agricultores ecriadores nelli in tere ssados, melhor convirá aos fins que de-terminaram a instituições de taes certamens

Resolve adiar para o dia 21 de abril de 1914 a inaugu-ração da Exposição Agro-Pecuarja anteriormente designada
para o dia is de junho do corrente anuo:

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas Geraes, emBeijo Horizonte, 10 de maio de 1913

JULIO BUENO BRÁNDXc,.

José Gonçalves de Sousa.

DECRETO N. 3.909 - DE 13 DE MAIO DE 1913

Perdôa e commuta penas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiço qie lhe confere o § 4 do artigo 57 da Constitui-ção, resolve, para comrneniora i a data de hoje, prdoar os
reus João Tavares de Sonsa, condemnaijo pelo tribunal do
jury da comarca de Pnts, Ludgero de Sousa Belisario, con-
dernnado em virtude das deciões do jury da comarca de
S. José d'Além P.irahybi e Oscar José ernandes, conde-
ninado pelo tribunil do jury da comarca de Sibará, do restodaspenas em cujo c umprimento se acham, e, bem assim,
comniutar em sete arinos e prisão simples a pena imposta ao"eu João Bertholdo de Adrad, por sentença do jury d' re-
ferida comarca de S. José d'Alein Parahyba, e em doze annos
o tres rnezes tambem de prisão simples -a pena que está Cum-prindo o reu Antonio dos Reis e Silva, em virtude de sen-
tença do jury da comarca .de Rio Branco.

Palacio da Presjdeijcja do Estado de Minas Geraes,- emBelio Horizonte, 13 de maio ae 1913.

JULIO BUENO BRANDÃo.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

-159-

DECRETO N. 3.910 - DE 13 DE MAIO DE 1913

Indulta praças da Força Publica

O Presidede do Estado de Minas Geraes, usando da ta-
culdadé que he é outorgada pelo § 4. - do artigo 5 da Consti-
tuição, resolve, em homenagem -ã (lata de hoje, indultar das
penas a que estão sujeitas-as seguintes praç.s da Força Pu-
nuca . : Bento José de Oliveira, Henrique Santiago da Silva,
Alvaro de Oliveira Jardim, David- Campista de Anadrade, Al-
fredo Pereira dos Santos, Alipio Rosa da Gama. João Baptis-
ta Moreira, José Oscar Pinto, João Victor de Oliveira, Sebas-
tião Fernandes dos Santos, Jdaquim Antonio de Britto, João
Francisco dos Santos Onarto, José SeveriflO é Iloracio Gnal-
herto do Amaral.

Palacio da Presidenia d& Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 13 de maio de 1913.

Jualo BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.911 - DE 14 DE MVIO DE 1043

Transfere para a estação da Fama, nrniiicipiO de Á1fen.s, a l.
escola do sexo masculino da cidade de Ponte Nova

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 30 do regulamento a que se refere
o decreto n. 3.191, de 9 junho de '1911, resolve transferir
para a estação da Fama, rnunicipio de Alfenas, a 1. , escola do
sexo masculino da cidade de Ponte Nova.

Palacio da - Presidencia do Estado de Minas Gemes, em
BeBO Horizonte, 14 de maio de 113.

Juua BUENO BRANaXO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

r
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DECRETO N . .912 - -. DE 14 DE MAIO DE, 1913

Transfere para o Iogar denominado Moreiras, districto de Cattas
Altas do Noruega, nunicipio de Queluz,a 3. 1 escola mascu-lina da cidade de Queluz.

O Presidente do Estado de Minas Gemes, de conformida-
de como n. 4 do art. 3. do regulamento que baixou com o
d cc n. 3.191, de 9 dejunho de i914, resolve transferir para o
Jogar denominado Moreii'as, distrjcto de Caitas Altas do No-Iuega, municipio de Queluz, a . 3. aa.3. escola do sexo masculino dacidade de Queluz.

Palácio da Presideneja do Estado de Mina s Geraes, em
Beijo floiizonte, 14 de maio de 1913.

JUL1O BUENO BRANDÃO.

-	
Delfim Moieird da (.6sta 'Ribeir?a.

DECfj Tf5N. 3.913	DE 14 DE MAIO DE 1913

Transfere para o bairro das Palmeira,-, da cidade de Ponte Nova,
a l. escola do sexo feminino dessa mesma cidade

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de. contrmida-
de com o n. 4, do art. 3.- do regulamento que baixou com odec. II. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve tr, nslerir para o
bairro das Palmeiras, da cidade de Ponte Nova, a 1.° escola
do sexo feminino dessa mesmo cidade.

Palácio tia Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello !-]orionte, 14 de maio de l913..

JdLlo BNO BRAÃO.

2. Delfim Moreira da Costa flbejro.

DECRETO N. 3.91 li, - DF 47 DE VAIO DE 1913

Approva os estudos definitivos e orçamento da Estrada de Ferro
da estação de Raposos a Morro Velho

O Puesidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
o disposto na clausul1t terceira, leltra a, do contracto de 11 de
outubro de 4912, resolve approvar os estudos coma extensão
total, de 8 kilomHros e oreamento na importailcia de.....
505:530i1O da Ihtha Ierred que. partindo da estaçãô de Ra-
posos na E. F. Central ( 1 0 Btasil, vá a Morro Velho, em Vifla
Nova de Lima, concedida á Si. John d'EI Rei Mining Com-
pany, Limited, 1pelo referido contracto e decreto n. 3.516, de
25 de março de 1912.

Palácio da Presidencia.do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 17 de maio de 4913.

JULIO BUENO BiwwXo.

José Gonçalves de Sousa.

DECRETO N. 3.915 - DE 19 DE MAIO DE 4913

Equi5arã o Instituto Moderno de Educação. e Ensino de Santa
Rita do Sapucahy á Escola Normal Modelo da Capital

O Presidente do Estado' de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere «artigo 57 n. 1 da Constituição do
Estado e de conformidade com o disposto no artigo 20 . da lei
n. 501, de 21 de setembro de 1909, resolve conceder ao Insti-
tuto Moderno de ,Educação e Ensino, em Santa Rita do Sa-
pucahy, as regalias de que gósa a Escola Normal Modelo da
CapltaI •-	.	 -

Palácio da Presidencia do Estado de Minas GeraeS, em
Belio Horizonte, 49 de maio de 1913.

1

1

JULIO BuENO RRANDXO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.916 DE 20 DE MAIO DE 4943

Crêa um grupo escolar na cidade de Jaguary

O Presidente do Estado de Minns Geraes, de conformi-dade com o regulamenio approvado pelo decreto n. 3.191, de9 de junho do 1911, resolve crear Um grupo escolar na cidadede .Jaguavy.

Palacjo da Presjdencja, em BeiJo Horizonte, 20 de maiode 1943.

• ..	 JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.947 DE 20 DE MAIO DE 4943
A Al

Transfere a, escola do sexo masculino da séde do districto de La-
ges; múnicipio de .Paracati para o logar denominado Bom-um, do mesmo districto.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi -dade com o n. 4 do art. 3. do regulamento que baixou com
o dec. n. 3.191, de 9 de iiinho de 4914, resolve transferir a
escola do sexo masculino da sdde do dlstrictu de Lges, inu-
nicipio de Paractú, para o Jogar denominado Bomfim do
mesmo districto.

Polacio da Presidenja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 20 de maio de 193.

JuLxo BtIENO BXo.

Delfim Mareira da Costa Ribeiro.

.1,
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DECRETO N. 3.918 - DE 27 DE MAIO 'DE 4943

Converte em escola nocturna a segunda diurna do sexo masculino
da cidade de Ponte Nova

O Presidente do Estado de Mins Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 (lo art. 3. do regulamento que. baixou com
o decreto a. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve converter
em escola nocturna a segunda escola diurna do sexo mascu-
uno da cidade dc Ponte Nova.

Palacio cia Piesidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 27 de maio de 1913.

Juvio BUEN0 BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.919 - DE 27 DE MAIO DE 4913

Transfere para o povoado do Bairro do Feijoal, districto da ci-
dade de Ouro Fino, a escola rural mista de Santa zabel,
daquelie mesmo município.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento que baixou com o decreto a. 3.191,
de 9.de junho de 1911, resolve transferir para o povoado de-
nominauo Bairro do Feijoal, districto da cidade de Ouro
Fino, a escola rural mista de Santa Izabel, daquelie mesmo
munieipio.

Palacio da Pr.esidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 27 de moio de 1913.

Jui.Io BuNo BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

..t O
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DECRE'IO N. .920 - DE 27 DE MAIO DE 4943

Transfere para a « Usina Anua Florencia», do municipio de Ponte
Nova, a primeira ecoIa mista da cidade desse nome

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-dade con o n. 4 do arL 3. do regulamento que baixou com
o decreto n. 3.194, de 9 de junho de 1911, resolve transferir
para a «Usina Anna Floreneja», domulilcipio de Ponte Nova,
a primeira escola mista da cidade desse nome.

Palaci6 da Presideneja do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 27 de maio de 4943.

JSJLI0 BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.91 - DE 2 DE JUNHO DE 4913

Concede a José Moreira da Costa e Sebastião Tiseodoro de Sousalicença para estabelecerem nesta Capital uma casa de empres-timo sobre penhores.

O Presidente do Estado de Minas Gerae, usando das a-
tribuições que lhe outorga o artigo n. 57 da Constituição Esta-doai e tendo em vita a disposição do artigo 411 da mesma
Constituição, resolve conceder a José Moreira da Costa e Se-
bastiiio Theodoro de Sousa, conforme requereram, a neces
sana licença para estabelecerem nesta Capital uma casa de
edipresLirnos sobre penhores, tendo os mesmo satisfeito as
exigencias do artigo . do decreto geral n. 2.692, de 14 de.novembro de 1860.

O Secretario-de Estado dos Negocios das Finanças assimo tenha entendido e faça execular.

Palaio ' Pesidencja do Estado de Minas Geraes, em
BeBo horizonte, 2 de junho de. 4913.

Jti±.io' BTJENO BR»TDO.

Arthur da Silva Bernardes.

- 465 -

DECRETO N. 3.922 - DE 4 DE JUNHO DE 4913

Desmembra do Parque Municipal o terreno destinado á Escola
de Medicina, Directoria de Uygiene e suas dependencias

O Presidente do Estado de Minas Geracs, usando da at-
tribuiço que lhe conferõ o art. 57 da Constituição e de ac-
cordo com o disposto nos aris. 8, da lei n. :, addicional á
mesma Constituiçéo, e 7, da lei 275, de 12 de setembro de
1899, resolve desmembrar do Pirque Municipal o terreno de-
stinado á Ecola de Mediciril, Directoria de Hygiene e su
dependencias, com a superÍicie de quarenta e seis mil du-
zentos e quarenta e um metros quadrados (46.244 rnOS , OO, e
face para as avenidas Mantiqueira, Parahybuna e Araguaya,
de accordo com a planta levantada pela Prefeitura de BeIlo
Horizonte e approvada a 17 de outubro de 1911.

Palacio da Presidencia do Etido de Min s Geraes, em
Bcllo Horizonte, 4 de Junho de 4913.

Juaro BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.923	DE 5 DE JUNHO DE 1913

Abre credites supplemenlares ás rubricas dos ns. IV e IX do § 2.1
do art. 15, da lei n. 570, de 19 de setembro de 1911

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
a demonstração que a este acompanha, resolve, usando da
auctorização que lhe é conferida pelo art. 16, n. 1, da lei
n. 570, de 24 de setembro de 1911, abrir um credito supple-
mentar de 282:7958087	rubrica do n. IV (Porcenta gens a
oUectores e escriviles) e oulro de 64:817$912 á do n. 1X (Ju-

ros de emprestimos de orphãos, (, tc.), ambas do § 2.° do art.
15, da lei n. 570, citada.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 5 de junho de 1913-

juLio BUENO BRANDÃO.

Artisur da Silva Bernardes.
D. M. - ii

1
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Demonstraç5o do estado das verbas do art. 45, § 2., ns. IV e lx,
da lei n. 570, de 19 de setembro de 1911 e dos creditos sup-
plementares necessarios ás ditas verbas

Credito concedido á rubrica n. 1V (Porcenta-

	

gens a coilectores e escrivaes) .... .. ...	791:330S000
Importancia despendida com essa rubrica du-

	

rante o exercicio ........................	4.074:125O87

	

Credito necessrio ...........................	282:795S08'7

Credito concedido á rubrica n. IX (Juros de

	

emprestimos de orphaos, (, tc.) ..........	171 :572422
importancia despendida com essa rubrica du-

	

rante o exercido ........................	236:390334

	

Credito necessario ........ ..................	64:81 7912

	

Total dos creditos n'ecessarios ...............	 347:612999

Contabiivade da Secretaria das Finanças, em Bello Ho-
rzonte, 5 de junho de 1913. —W. J. Washington, 3. escri-
pturario. - T. Novaes.	 -

DECRETO N. 3.924 - DE 10 DE JUNHO DE 4913

Crêa um 3. 0 logar de adjuncto no grupo escolar de S. João
d'ltl-Rey

O Presidente do Estado de Minas Ceraes, de conformida-
de com o regulamento a que se refere o dec. n. 3.191 de
9 de junho de 1911, resolve crêar um terceiro logar de adjun-
elo no grupo escolar de S. Jogo d'El-Rey.

Palacio da Presidencia, Belio Horizonte, 10 de junho
de 1913.
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DECRETO  N. 3.925 -- DE 10 DE JUNHO DE 1913

Transfere para a povoação denominada Antonio dos Santos,,, mu-
nicipio de Caeté, a 2. a escola mixta da cidade do Ponte Nova

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 3.' do Regulamento que baixou com
o dec. n. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve transferir para
a povoação denominada «Antonio dos Santos» municipio de
Caeté, a 2. a escola mixta da cidade de Ponte Nova.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Ger es, em
Bello Horizonte, 40 de junho de 1913.

JULIO BUENO BRANDKO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DE;RETO N. 3.926— DE 10 DE JUNHO DE 1913

Transfere para o logar denominado Restinga, do districto de
Santa Rita do Rio Abaixo, municipio de S João d'El . R y, con-
vertida em mixta, a escola do sexo masculino da cidade de
Lima Duarte,

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 3. do Regulamento que baixou com
o dec. n. 3.191, de Ode junho de 1911, resolve transferir para
o logar denominado Restinga, do disti'icto de Santa Rita do
Rio Abaixo, municipio de S. João d'El-Rey, convertici i em mix-
ta, a escola do sexo masculino da cidade de Lima Duarte.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, cm
Bello Horizonte, 10 de junho de 1913.

Mi

JULIO BuEN0 Baw»Ão.	
JTJLIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.	 .	.	 Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.927 - DE 10 DE juxno na 4013

Transfere para o bairro da Capelia do Pantano, monicipio de
Pouso Alegre, a escola do sexo masculino do bairro da-Rose-
ta, desse mesmo municipio.

u Presidente do Estado de Minas Geraes, de conforifli-
dade com o a. 4, do art. 3.° do regulamento que bai:ou com
o dec. n. 3.491, de 9 de junho de 4914, resolve transferir para
o bairro da Capeila do ['autano, municipio de Pouso Alegre, a
escola do sexo masculino do bairro da Roseta, desse mesmo
municipiO.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 10 de junho de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

De.!firn Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.928 - DE 40 DE JUNHO DE 4913

Transfere para a Vilia Rio Casca, como nocturna e convertida
em escola para o sexo masculino, a 2. escola do sexo femi-
nino da cidade de Ponte Nova.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o ti. 4 do arl. 3. 0 do regulamento que b::ixou com
o deu. n. 3.194, de O dc junho de 4911, resolve transferir para a
VilIa Rio Casca, como nocturna e convertida em escola para
o sexo masculino a 2. 1 escola do sexo feminino da cidade
de Ponte Nova.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geiaes, em
Beilo Iloriionte, 10 de junho de 4913.

JTJLI0 BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.929	m 12 DE JUNHO DE 4913

CrOa o ponto fiscal de Ponte Alta, de L classe, no legar
do mesmo nome

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
huiçio que lhe confere o art. 57 da Constituição Mineira, resol-
ve crear o ponto fiscal de Ponte Alta, de 4 . , classe, no logar do
mesmo nome.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e o faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 12 de junho de 4913.

JULIO BUENO BRANDO.

Artkur da Silva Bernardes.

DECRETO N. 3.930— DE 45 1)E JUNHO DE 4913

Indulta praças da Força Publica

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiçtio que lhe confere o § 4. do art. 57 da Constituição,
resolve, ema homenagem ádata de hoje, indultar das penas a
que estão sujeitos os soldados da Força Publica, Antonio Soa-
res de Mendonça e José Moreira da Silva, pelo crime de de-
serção simples.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 45 de junho de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

III

1

II



Mw

-170-

DECRETO N. 3.931 - DE 25 DE JUNHO DE 4913

Marca o dia 14 de julho proxinio futuro para a realização das elei-
ções de vereador e juizes de paz do districto de Rodeiro, mu-nícipio de Ubá,

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
buição que lhe confere o paragrapho unico do art. 2. 0 das dis-
posições tra nsitorias do regulamento eleitoral, a pprovado pelo
dec. 3.331, de 2 de outubro de 1911, resolve marcar o dia
14 de julho proximo futuro para a realizaçáo das eleições de
vereador e juizes de paz do districto de Rodeiro, municipio
de Ubá.

Palacio da Presjdencja do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 25 de junho de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.933 - DE 25 DE JUNhO DE 4913

Converte em mixta a escola para o sexo masculino de Perroca,
do municipio de Ponte Nova

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento escolar em vigor, resolve converter
em mixtaa escola do sexo masculino de Perroca, do muni-
cipio de Ponte Nova.

Falado da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belbo Horizonte, 25 de junho de 4913.

Juuo BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.934 - DE 25 DE JUNHO DE 1913

Transfere para o legar denominado Quarteis, districto de Gouveia,
municipio de Diamantina, a escola mixta de Cuyabá, do mesmo
districto e municipio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o regulamento expedido com o dec. a. 3.191, de
9 de junho de 491!, resolve trinsferir para o logar denominado
Quarteis, districto de Gouveia, municipio de Diamantina, a es-
cola mixta dd Cuyabá, do mesmo districto e municipio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beibo Horizonte, 25 de junho de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Ia
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DECRETO N. 3.932— DE 25 DE JUNHO DE 1913

Créa um legar de ad,juncto á escola mixta do districto de S. José
de Tocantins, municipio de Ubá

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento escolar em vigor, resolve crear um
logar de iidjuncto á escola mixta do districto de S. José de To-
cantins, inunicipio de Ubá.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geras, em
Bello Horizonte, 25 de junho de 1913.

Juaio BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.938— DE 4. 0 DE JULHO DE 1913

DECRETO N. 3.935 - DE 27 DE JUNhO DE 4913

Croa um 3. 1 j ogar de professor adjuncto no grupo escolar
de de Sele Lagoas

O Presdente do Estado de Minas Geraes, usando da fa-
culdade que lhe confere o regulamento de instrucção em vigor.
resolve crear um 3. 0 logar de professor adjuncto no grupo
escolar de Sete Lagoas.

Palacio da Presidencia, em I3ello horizonte, 27 de junho
de 4913.

Juaro BUENO BRANDO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Croa um logar de adjuncto á escola do sexo masculino de Itam-
bacury, municipio de Tlieophilo OLtoni

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o i egulamento escolar em vigor, resolve crear um lo-
gar de acljuncto á escola do sexo masculino de Itambacury,
municipio de Theoplulo Ottoni.

Palacio cia Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
I3ello horizonte, 1. de julho de 1913.

JULIo BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.939	DE 4.0 DE JULHO DE 19)3

DECRETO N. 3.936 - DE. 1.0 DE JULHO DE 4943

Crêa um grupo escolar na cidade de. Jtajuhá

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o reguiamenlo a que se refere o dec. n. 2.391, de
9 de junho de 4911, resolve crear um grupo escolar ria cida-
de de Ilajubá.

Palucio cia Presidencia, em Bello Horizonte, 1.0 de julho
de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.937 - DE 10. DE JULHO DE 1913

Crêa um grupo escolar na cidade de Formiga

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o regulamento a que se refere o dec. n. 3. 14, de
9 de junho de 1911, resoIv crear um grupo escolar na cida-
de de Formiga.

Palacio da Presidencia, em Bello Boiizonte, 1. de julho
de 1913-

JULIo BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Craa um jogar de adjuncto á escola mixta do disiriclo de S. Jose
de Tocantins, municipio de Ubá

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o regulamento escolar em vigor, resolve crear Um
logar de adjunclo á escola mixta do disl.ricto de S. José do
Tocanlins, municipio de Ubá.

Palacio da Presider0cia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 1.° de julho de 1913.

Jm.Io BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.940 - DE 4. 0 DE JULHO DE 4913

Transfere para a villa de Paraguassú, como nocturna, a escola
do sexo masculino da villa de Bom Despacho

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o n. 4, do art. 3.° do regulamento a que se refere o
dec. n. 3.191. de 9 de junho de 1911, resolve transferir
para a \'illa de Paraguassií, como nocturna, a escola do sexo
masculino da vilLi de Bom Despacho.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte; 1. 0 de julho de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Efli
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DECRETO N. 3.041 - DE 1.0 DE JULHO DE 4013

Transfere para o logar denominado Barro Preto, districto de Vol-
ta Grande, municipio de S. Gonçalo do Sapucahy, convertidaem mixta, a escola do sexo feminino da Vilia de Bom Des-pacho.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o n. 4, do art. 3. 1 do regulamento a que se refere o
dec. n. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve transferir pra
o logar denominado Barro Preto, districto de Volta Grande,
municipio de S. Gonçalo do Sapucahy, convertida em mixta,
a escola do sexo feminino da Vilia de Bom Despacho.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, emBello Horizonte, 1. 0 de julho de 1913.

JULIO BUENO BRAND.O.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DEÇRET0 N. 3.942	DE 1. 0 DE JULHO DE 1913

Transfere para o logar denominado Forquilha, do districto deS. José de Tocantins, municipio de Ubá, a escola mixta daVilia de Bom Despacho.

O Presidente do Estado de Min::s Geraes, de conformida-
de com o n. 4, do arl. 3.' Q do regulamento a que se refere o
dec. n. 3. 'i94, de 9 de junho de 1914, resolve transferir para
o logar denominado Forquilha, do districto de S. .losé de To-
cantins, municipio de ['há, a escola mixta da ViSa de Bom
Despacho.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 40 de julho de 1943.

JULIO BUENO - BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.943— DE 228 1)E JUNHO DE .1913

Proroga por 12 mexes o prazo fixado na clausula 3., n. 1, do
contracto de 4 de dezembro de 1911, para a apresentação, ao
governo, dos estudos definitivos da estrada de ferro de Ri-
beirão Vermelho a Jaguará, de que é concessionario o en-
genheiro Francisco A. O. de Araujo Feio.

• O Presidente do Estado de Minas Geraes, àttendendo ao
que lhe requereu o engenheiro Francisco A. C. de Araujo
Feio, concessionario, pelo dec. i. 3.324, de 23 de setem-
bro de 4911, e contracto de i de dezembro do mesmo anno,
do privilegio para a construcção, uso e goso de uma estrada
de ferro que, partindo da estação de Ribeirão Vermelho, da
Oéste de Minas, vá se entroncar na E. F. Mogyana, em Jagua-
rã, no municipio de Sacramento, resolve prorog:r por doze
mexes o prazo fixado no n. 1, clausula 30, do mencionado
contracto de 4de dezembro de 1911, para a apresentação, ao
governo do Estado, dos estudos definitivos da referida via-
ferrea, lavrando-se o competente termo na Secretaria da Agri-
cultura, Industria, Terras, Viação e Obras Publicas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 28 de junho de 1013.

JULIO BUENO BRANDÃO.

José Gonçalves de Sousa.

DECRETO N. 3.044 —DE 51)E JULHO DE 1913

Declara sem effeito o decreto n. 3.931, de 25 do mez passado

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição, resolve
declarar sem elTèito o dec. n. 3.031, de 25 do mez passa-
do, que marcou o dia 14 do corrente para a realização das
eleições de vereador e juizes de paz do districto de Rodeiro,
municipio de Ubá.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 5 de julho de 1913.

JULIO BUENO BeÃo.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO  N. 3.945 —DE 5 DE JULHO DE 1913

Approva os estudos da Cooperativa Agricola de Itajubá

O Presidente do Estado de Minas Gerues, no exercicio
da attr'ibuição que lhe e conferida pelo ari 57, li. 1, da Coo-
stituição, considerando que se acha organizada de accordo
com as legislações federal ,e estado,l, a Cooperativa Agi icota
de Italubá, rcolve approvar os respectivos estatutos datados
de 2 de março ultimo, ficando reconhecida a associação para
auferir os beneuicios officiaes garantidos pelo Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 5 de julho de 1943.

JULIO BUENO BRANDÃO.

José Gonçalves de Sousa.

El

DECRETO N. 3.916 - DE 8 DE JULHO DE 4913

Crêa um grupo escolar no districto de Porto Real de S. Francis-
co, municipio de Formiga

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento a que se refere o dec. n. 3.491,
de , 9 de junho de 4911, resolve ci ear um grupo escolar no
districto de Porto Real de S. Francisco, municipio de For-
miga

Palacio da Presidencia, em Belto Horizonte, 8 de julho
de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

1h ifim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.947 - DE 8 DE JULHO DE 1913

Transfere para o Barro, suburbio cia cidade do S. João d'Iil-Rey,
a escola do sexo masculino do districto de S. Sebastião dos
Correntes, municipio do Serro.

O. Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o ri. 4, do ari. 3 , do regulamento a que se re-
fere o dec. n. 3.191, de 9 de junho de itrii, resolve trans-
ferir para o Barro, suburbio da cidade de S. João d'El-Rey,
a escola do sexo masculino do districto de S. Sebaslião dos
Correntes, municipio do Serro.

Palacio da Pi esidencia do Estado de. Mirras Geraes, em
Relio Horizonte, 8 de julho de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3,948 - DE 8 DE JULhO DE 1913

Transfere para o districto do Magoa, município de Ayuruoca,
convertida em masculina, a escola do sexo feminino da cidade
de Lima Duarte.

O Presidente cio Estado de Minas Geram, de conformida-
de com o n. 4, do art. 3 0 ., do regulamento que baixou com O
dec. li. 3.191; de O de junho de 1911, transfeo para o
distrioto de Alagô r, municipio de Ayuruoca, convertida em
masculina, a escola do sexo feminino da cidade de Lima
1) ua rie.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio horizonte, 8 de julho de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

UE
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DECRETO N. 3.949 - 1)E 8 DE JULHO DE 1913

Transfere para o logar denominado Patrimonio, do districto da
Villa Rio Casca, convertida em mixta, a escola nocturna da
nesma vilia.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o n. 4, do art. 3 0 ., do regulamento que baixou com
o dec n. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve transferir
para o lagar denominado Patriinonio, do districto da \nilla Rio
Casca, convertida em mixta, a escola nocturna dessa mesma
vilia.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 8 de julho de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.950 - DE 8 DE JULHO DE 4913

Transfere para o logar denominado Doce, districto da vilia de
Bom Despacho, convertida em mixta, a escola do sexo femi-
nino do districto de S. Sebastião dos Correntes, municipio do
Serro.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4, do art. 3. 0 , do regulamento a que se refere
odec. fl. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve transferir
para o logar denominado Doce, do districio da villa de Bom
Despacho, convertida em mixta, a escola do sexo feminino
do districto de S. Sebastião dos Correntes, municipio do
Serro.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio horizonte, 8 de julho de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

—479

DECRETO N. 3.951 - DE 8 DE JULHO DE 4913

Converte em escola para o sexo feminino a mixta do districto
de Alagôa, municipio de Ayuruoca

O Presidente de Estado de Minas Geraes, de contorinida-
de com o o. 4, do ai t. 3.°, do regulamento que baixou com o
df'c. ii. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve converter em
ecoIa para o sexo feminino a mixta do districto de Ala gôa,
municipio de Ayuruoca.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geracs, em
Beilo Horizonte, 8 de julho de 1913.

JTJLXO Buimo BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.952 - DE 8 DE JULHO DE 1913

Converte em escola para o sexo feminino a mixta do Barro,
suburbio da cidade de S. João d'El-Rey

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. !, do art. 3 0 , do regulamento a que se refere o
doe. n°. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve converter em
escola para o sexo feminino a mixta do Barro, suburbio da
cidade de S. João d'El-Rey.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 8 de julho de 1913-

JuLso BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.

o
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DECRETO  N. 3.953 - DE 8 DE JULHO DE 4943

Converte eru escola para o sexo masculino a mixta de Mercês
dAgua Limpa, municipio de Bom Successo

O Presidente do Falado de Minas Gerees, de conformi-
dade com o n. 4, do art. 3 0 , do regulemento a que se refere
o dec. n. 3.191, de 9 de junho de 1.914, resolve converter
em escola para o sexo masculino a mixta de Mercês d'Agua
Limpa, municipio de 13cm Successo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeiJo Horizonte, 8 de julho de 1913.
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DECRETO N. 3.955 - DE 14 DE JULHO DE 1913

Pcrdôa a ré Anna Rita Nogueira do resto da pena em Guio
cumprimento se acha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
trihuiço que lhe confere o 4.° do ari. 57 da Constituição,
resolve, em homenagem á data de hoje, perdoar a ré Anna
Rita Nogueira do resto da pena em cujo cumprimento se
acha, em virtude das decisões do jury da comarca de Alfenas,
de 22 de dezembro de 4908.

P.alacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 44 de julho de 1913.

•lui.io BUENO BRANDÃO.
,JULI0 BUENO BRANDO.

Delfim Moreira da Cosi.; Ribeiro.
I)elf 4w. Moreira cia Costa- Ribeiro.

DECRETO N. 3.954 - DE 42 DE JULHO DE 1913

DECRETO N. 3.956 -- DE 14 DE JULHO DE 1913
Approva a reforma dos estatutos da Cooperativa Agricola

Carangolense	
Indulta praças cia Força I'LtljiIca	 'Ih1.

1,1

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no exercido
da attribuição que lhe é contenda pelo art. 57, n. 11, da Con-
stituição, resolve approvar a reforma dos estatutos da Co-
operativa Agricola Carangolense, da lada de 20 de janeiro do
corrente anno, para os devidos fins.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ger es, em
Beilo Horizonte, 12 de julho de 1913-

JIJLI0 BUENO BRAND.D

José Gonçalves de Sousa.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da faculda-
de que lhe é outorgada pelo 4. o do art. 57 da Constituição,
resolve, para cominemorar a data de'hoje, indultar das pe-
nas a que estão sujeitas as seguintes praças da Forca Publica
Alvaro Dias de Aveliar, Mauoei Eugenio Soares, Alcides Fa-
biano de Siqueira, José Quirino dos Santos, Joaquim Anto-
nio Furtado, João Silvorio Nu ces, João Libano 1-lona, José
Antonio cio Nascimento, Jo3o Mamede de Sailes, Minervino Pe-
reira de Barros, Clemente José Iistees.v, Theodoro Esieves de
Oliveira e Fabricio Pereira cia Silva.

Palacio da Prcsideucia cio Estado cio Minas Genaes, em
Bebo 11ori7.onte, -14 cio julho do 1913.

.ltjr.io BUENO BRANDÃO.

l)Ufim Moreira da Costa RibeirO,
D. M.-12
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DECRETO N. 3.957 - DE 45 DE JULHO DE 1943

Isenta o instituto Moderno de Educa ç ão e Ensino de Santa
Rita do Sapucahy, da contribuição annual de 2:O00000

O Presidente do Estado de Minas Gemes, usando da at
rihuição que lhe confere o artigo 57 da Constituição do Es-

l:idn e de conformidade com a lei n. 501, de 24 de setembro
oe 1909, resolve isentar da contribuição annual de 2:000000;
a que se refere a lei n. 439, de setembro de 4906, o Instituto
Moderno de Educação e Ensino, de Santa Rita do Sapucahy,
equiparado á Escola Normal do Estado, emquanto o mesmo
continuar a preparar professoras aptas para o magisterio pri-
mano, de accordo com a legislação em vigor.

Placio da lesidencia do Eslado de Minas Geraes, em
Bello Ilorizonte, 15 de julho de 1913.

JULIO BIJENO B.Ão.
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DECRETO N. 3.959 - DE 15 DE JULHO DE 1913

Crêa um 2 .0 logar de professor adjuneto ao grupo escolar
de Santa Quiteria

O Presidente dó Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o Regulamento da Instrucção em
vigor, resolve crear um 2. 0 logar de professor adjuncto ao
grupo escolar de Santa Quiteria.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 15 de julho de 1913.

Juiio BIJENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.	
DECRETO N. 3,960 - DE 45 DE JULHO DE 1913

I)EGREFO N. 3.058 - DE 15 DE JULHO DE 4913

Equipara o As,ylo de S. Joaquim de Conceição do Serro, á Escola
Normal Modelo da Capital

(1 Piesideite do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tiibuiço que lhe confere o ai-ligo 57, n. 1, da Constituição
do Estado, e de conformidade com o disposto no artigo 2.° da
lei n. SOl, de 24 de selembro de 1909, resolve conceder ao
Asylo S. Joaquim, de Conceição do Serro, as regalias de que
gosa a Escola Normal Modelo da Capital.

Palacio da Presiclencia do Estado de Minas Geraes, em
Beibo Horizonte, -15 de julho de 1913.

JULI0 Binao BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Crêa. um logar de professor adjuncto no grupo escolar
de Caratinga

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de.conformida-
de com o regulamento approvado pelo dec. o. 3.491, de
9 de junho de 4911, resolve crear um logar de professor ad-
juncto ao grupo escolar de Caratinga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bolbo Horizonte, 15 de julho de 1913.

JuLIO BuEN0 BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.961 -DE 19 DE JULHO DE Ibiã

Aprova o regulatcnto tara a conces são de tinhas eleplionicas
tirando municipios do Estado.

O Presidente do Estado de Minas Geries, usando da attri-
huição que lhe confere o art. 57 da Constituição e de conformi-
dade com o disposto no art. 16 da lei n. 596, de 19 de setembro
de 1912, resolve approvar o regulamento que dom este baixa
para as concessões de linhas telephonicas ligando municipios do
Estado, assignado pelo Secretario dos Negocios da Agricultura,
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas, que o fará executar.

Palacio da Presidencia to Esaio de Minas Geraes, em le1l
Horizonte, 19 de julho de 1913.

.)ULIO 1IUENO Bi1\NDto.

José Gonçalves (lo Suma,

lcguJaineiito a que se 'refere, o dec. ii. 3,061, desta (lata

Art. 1. 11 Nos termos da Constituição Federal, dec. n. 4003,
de 30 de jancira de 1894 e leis es[adoaes ns. 2 de, 14 de selem-
.hro de 1891, 148, de 26 de julho de 1895 e 596, art. itt, de 19 de
setembro de 1912, compete cumulalivamente aos governos esta-
doai e municipal a concessão de privilegias para a constrÏcção
de liiilia teleplionicas, de accordo com as presentes disposições
regulamentares.

Art. .° As cOilcVSEões lido governo do Eslado poderão ser
feitas com privilegio, ou sem este, e conttituem propriedade per-
petua los e.-jectivos nuessintiais, (1510 (inc IIZ-115 gosem dc
iavore, pecou ia rios 1 mesmo Estado. 0 privileid, porém, uSo
será concedido por prazo Ilperior a 95 annos e não poderá im-
Pedir ou eiribarwar a concessão e construeção de outras iiihiS
que tenham de atravessar quLiesquei' dos niunicipios nelle com-
prehendidos, ou mesmo li , al-o a outros ntio abrangidos pela
primitiva concessão privilegiada.

Art. 5° Os pretendentes á concessflo (lo privilegio de que
trata este regulamento deverão requerel-o ao l'rcsidcnte do Es-
tado, por interrneilio da Secretaria da Agricultura, Industria,
Terras, Viação e Obras Piilhos, irá,licando os municipios a que
tenham as linhas de servir e mesmo de atravsssar, a extensão
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Icilas, a distancia de outras porventura existentes na mesma
zona, o orçamento provavel da construcção e quaeSqUC' outros
esclarecimentos que julguem convenientes.

Art. 4.' Feita a concessão, por decreto, deverá o coneesSio-
ncrio assi-nar na Secretaria da Agricultura o respectivo contra-
io dentro cio prazo iinprorogavdl, de 0)) dias, contado da data

do referido decreto, sob pena de nullidade da mesma conceSSãO,
independentemente de novo acto do governo do Estado.

Art. 5.° As concessões sem privilegio serão feitas por actos
do Secretario da Agricultura, Industria, Terras, Viação e Obras
Publicas e bem assim as simples ligações de linhas ainda mesmo
privilegiadas. Não impedem, porém, a concesSão de outras li-
nlmas com privilegio, nos mesmos municipios, cabendo entretan-
to, para estas, preferencia, em egualdacle de condições aos pro-
prietario.s daqueilas.

Ar. 6.° Nenhuma concessão poderá ser transferida antes
do construida a linha respectiva e sem cin e preceda annuencia
do governo do Estado.

Art. 7. 1 Não será feita concessão alguma para a , conStruC Vão
de linhas destinadas á ligação de mais de vinte muniCipiOS. No
caso, porém, de estar construida e em.'regular funcionamento
uma linha, ainda mesmo que ligue municipios em numero
de vinte, terão os respectivos concessionarios. preferencia para
a costrucção de prolongamentos, respeitado sempre o limite li-
xado neste arligo, quanto á concessão para taes prolongamentos.

Ari. 8. 0 Todo o concessiobario de linhas telephonmcas é obri-
gado a respeitar e cumprir as leis muntcipaes dentro do terri-
brio de cada mnmnicipio percorrido pelas linhas.

Art. 9. 1 Os concessionarioS de linhas telephonicas são obri-
gados a dar preferencia ás cornumnicaçes officiaes, que serão
gratuitas, e a ceder suas linhas ao governo do Estado, sempre
que este julgue conveniente, -mediante indemnização previa-
mente convencionada.

'Art. 10. As colnmnunicações feitas á imprensa gosarão de
de uma reducçtío de 25 a 50 0/0 sobre os preços das tabellas au-
provadas pelo governo	-

Ari. li. Para o apoio dos fios au implantação dos postes em
propriedades particulares, deverão os concessionariOS obter, por
si, dos proprietario,o consentimento que se tornar necessario.

- Paragrapbo unico. Quando se tratar da construcção de uma
linha privilegiada e não seja prossivel a obtenção daquelhe con-
sentimento, • ainda que mediante justa indemnização pelo eon-
cessionario da linha, o governo concederá a este o direito de de-
sapéo'pribo por utilidade publica, na férma da legislação em
vigor.

Art. 12'. O governo do Estado terá sempre o direito de
impedir o estabelecimento de linhas que 'não offereçam as de-
vidas condições de solidez ou de garantia contra accidentes, as-
sinicorno o de exigir que sejam retirados ou substittmidos os sup-
portes, fios, etc., cine possam, de qualquer fórma prejudicar c
transito publico.
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1.0 Para este fim cabe-lhe lambem o direito de fiscalizar

a construcção das linhas por intermedio de um t'unccionario de
sua confiança e nomeação, cujos vencimentos serão pagos pelo
govern o, por conta cio concessiotiario, que recolherá aos cofres
(10 Estado, adeantadamente de 3 em ' 3 mezes a quota que for
fixada no contracto de concessão.

§ 2.° Afiscaljzactio será exercida desde o inicio da con-
strucção da linha.

§ 3.' Para que possam ter applicação estas disposições, antesdo começo . dos trabalhos de contrucção, os concessionarios re-
metlerão ao governo do Estado

1— uma planta do traçado das linhas indicando os postos ou
estações extremas e intermediarjas; a posição e afastamento
das linhas telegraphicas, telephonicas ou outras de transmissão
de energia electrica que se acharem nas proximidades do traça-
d adoptado, bem como as estradas de ferro e as de rodagem
que. forem seguidas ou atravessadas;

11 os desenhos dos typos da linha, aerea ou subterranea,
supporles(reguas, fios, etc.);	 -

III— indicação dos materiaes e apparelhos a serem empre-
gados e das medidas de precaução que serão tomadas nas proxi_
dades cii cruzamentos de outros conductoi'es de electricidade ex-
istentes ou nas travessias das vias fei-reas.

Art. 13. Consiruida a linha, para que possa ser iniciado o
serviço de cominunicaçõm s, deverá o concessionario submetter á
.approvação do governo do Estado, com antecedencia de quinze
dias, pelo menos, as respectivas tabellas de preços, dependendo,
egualmnente, qualquer iilteraçoo posterior de approvaçoo do mes
mo governo. Si, dentro de outros quinze dias, este não der so-
lução, quer approvando, quer exigindo modificações, lerão as
ditas tabellas approvadas e ficará considerado livre ao concesio-
riario o direito de iniciar as communicações.

Art. 14. Nas estações publicas deverão ser afiados os re-
gulamentos, tabellas e horarios do serviço e garantido o segredo
da correspondeneja te1ephonic.	-

Art. 45. Todas as com municações serão dadas pela ordemd .os pedidos.
Art. 16. Pelo não cumprimento de rdens do governo, ema-

nadas em virtude de disposições do presente regulamento e
pela inobservancja destas, incorrerão os concessionarjos na pena
de multa de 100000 a 1 W08000, conforme a gravidade da fal-
ta, e do dobro nas reincidencias ou por persistirem na mesma
falta depois de imposta a primeira multa.

Art. 47. Caducará a concessão, além do caso previsto noart. 4.°:
§ 4. 0 Si, decorridos tres mezes da data da imposição das

multas, na fôrma da artigo anterior, não forem estas pagas e sa-
nada a falta;	 .

§ 2. 0 Si forem excedidos os prazos fixados para o inicio dos
trabalhos e conclusão das linhas, salvo o caso de prorogação con-

- 1 87 -

cedida pelo governo, ou si forein as obras interrompidas por no-
venta dias consecutivos, seio motivojustificado.

Art. 18. Antes da assignatura (los respectivos coitractos e
para garantir a sua execução, deverão os concessionarlos depo-
sitar nos cofres do Estado, em dinheiro ou em apohces, a quan-
tia (te 500000 correspondente a cada grupo de cinco inuniciplo.s
comprehendidos na concessão. Será esta caução exigida mesmo
para menor numero de mnunicipios compretiendidos em uma
concessão e ficará retida até a expiração do prazo do previlegio.
Deita se deduzirão as multas em que incorrerem os concessioila-
rios, devendo ser completada dentro do prazo de trinta dias,
contado da data da necessaria intimação que lhes será feitapela
repartição competente.

Art. 19. Nenhuma Camara Municipal, no exercicio das attri-
buições conferidas pelas leis n. 2, de 14 de setembro de 1891, e
148, de 26 de julho de 1895, poderá fazer concessão para a cons-
trucção de linhas teIephnicas que passem além dos limite do
respectivo municipio. Quando, poréTi, dois ou mais municipios
pretendam fazer a ligação, entre si, por meio de linhas telepho-
nicas, deverá preceder accordo entre as Camaras respectivas e
assentimento do governo do Estado, ficando sempre salva a res-
tricçtío emitida na segunda parte,,art. 2.° deste regulamento.

Art. 20. O fôro de todas as questõe resultantes de conces-
sãó, pelo governo, de linhas telephonicas, será o da Capital do
Estado.

Ari. 21. Continuam cm vigor as disposições do regulamento
approvado pelo dec. n. 1 .018, de 30 de março de 1897, titulo IV,
parte 1.°, que não foram por estas revogadas.

Secretaria da Agricultura, Industrias Terras, Viação e Obras
Publicas, 19 de julho de 1913. —Jose Goncaives de Soma..

- .	-1	 1 	 o. -

wM
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DECRETO N. 3.902 -- DE 19 DE 311110 DE 1913

Altera o praso da suhveiiç3o coiist iite do ai	3.' do regulamento
que baixou com o doe. n. 3.3S, de ii de nõvcrnbro (Te 1911

O Presidente do Estado de Minas (eraes, usando (Ias attri-
huioes que lhe confere o art. .37, o. 1, in Conslitnieeo do Estado,
e a lei n. 3G2,  (te 13 de seternloo de 19I 1 , resolve alterar, (le dois
para Ires annos, o praso da snhvenciio a aprendizes de agricul-
tura, electricidade, ehimica industrial e trabalhos manuaes, na
Europa ou nos Estados Unidos, constantes do art. 3.° do regula-
mento que baixou com o dec. n. 3.338 de 11 de novembro de
1914d

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, aos 19 de julho de 1913.

JuLIo BIJENO BRANDÃO.

.jos( Gonçalves cio Sonsa.

DECRETO N. 3.963 - ai: 22 DE JULDO DE 1913

Distiibue creditos para as despesas da. $ccreíaria cio Interior
no seme1re de julho a dezembro cio 1913

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida -
de com o disposto no ari. 55, do dec. n. 587 de 1892, e art.
5•0, § 3.°, ii. IV, do regulamento a que se refere o dec. n. 2.492,
de 30 de março de 1909, resolve approvar o quadro que a
este acompanha, de distribuiçtto de creditos para as despe-
sas da Secretaria do Interior, no semestre de julho a dezem-
bro de 1913, e determina que pela Secretaria das Finanças
sejam eflectuados os respectivos pagamentos, de accordo com
as ordens expedidas.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do interior e das
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Patacio da Presidencia, em Beilo Horizonte, 22 de julho
de 4913.

JuLio BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
Arthur da Silva Bernardes.

t1ü tI	disti'titiü LIB ct	d	8ti
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43:0765642	43:0765642

-	42:0005000

106:6308000	106:6305000

270:9005000	9-70:9008000
202:5605000	202:560$000
149:2808000	449:2805000

5Õ:210$000	.50:2105000

	

51:6255000
	5,1:625$000

69:8805000

	

29:6005000
	69:8805000

29:600$000

86:153$284

42:0005000

213:2608000

541:800 000
405:4205000
298:560$000

400:4205000

101:2505000

439:-760$000
59:2005000

Quadro da dti1buiço de credítos para as despesas da Secretaria do Interior,
no semestre de julho a dezembro de 1913

Já' distribujdo
pelo dec. n.

'3776, de 21
de dezem-
bro de 1912.	Numeros	Natureza da despesa

1 Presideneja do Estado

a) Subsidio ao Presidente do Estado
b) Representação ao vice-Presidente

do Estado........................
11 Gabinete do Presidente do Estado....

a) Custeio do Palacio e suas depen-
dencias..........................

b) Guarda do PaI acio............. .....
111 Secretaria do interior

a) Pessoal...........................
b) Expediente.......................

IV Subsidio aos Senadores................
V Pessoal e expediente da Secretaria do

Senado ..........................
VI Subsidio aos Deputados ........... ....

VI! Pessoal e expediente da Secretaria da

Credito para
o 2.° se-

mestre.

15:0005000

6:0005000
6:0008000

6:0008000
1:500$000

82:440$000
7:5005000

88:320$000

35:3008000
176:6405000

De orçamen-
to. Lei n.
596, de 19
de setem-

bro de 1012

30:000$000

12:0008000
12:000$000

12:000$000
3:0005000

164:8808000
15:0005000
88:320$000

70:600$000
476:640$000

15.0008000

6:000$000
6:0008000

-' 6:000$000
1:500$000

.. 82:4445000
7:5005000

35:3008000
-

E

Camara dos Deputados •e apanha-
mento dos debates ................

VIII Ajuda de custo a Senadores e Depu-
tados...............................

IX Magistratura e Justiça do Estado:

a) Tribunal da Relação................
b) .Juzes de 4lireito, sendo de 9:000$000

os vencimentos do da Capital.....
c) Juizes municipaes ............
d) Promotores ele justiça..............
e) Juizes em disponibilidade, gratifica-

• çio de 40 o/ aos magistrados, mo-
bilia para salas do jury e aluguel de
casas para Forum ..................

X Pessoal da Secret»ria da Policia, sendo
3:600$000 ao medico-legisla, 1:0008
a um servente. Gabinete de Identifi-
cação e suas fihiaes, deiegcias auxi-
liares, expediente 6:0005000 ajuda
de custo aos delegados, coilaborado-
res e para os fins da lei n. 516.....

XI Pessoal da Penitenciaria de Ouro Pre-
to, alimentação dc s reclusos, acqui-
siço de m terial para offieinas....

XII Carcereiros das cadeias do Estado

A transportar.......................



	200: 000$000	
200:0008000	400:000$000

	

17:000$OoO	17:000$000	34:000$000

1.091:1958000

492:7508000
150:000$000
25 0OOoQo

35:0008000

5:000$000

2:500$000

12:500$000

1.091:195S000

492:750$000
150:000$000
25:0005000

35:0008000

5:000$000

2: 5005000

12:500$Q0o

2.182:390$000

985:500$000 1

300:000$000
50: 0008000

70:0008000

10:000$000

5:000$000

25:0008000

	45:0005000	45: 0005000

	

10:000$000	40:000$000

	

1i3:10$000	123:1705000

90:0005000
20:0008000

246:340$000

	

13:5 00$000	13:500$000

	

50:0005000	50:000$000

	

1.750:000$000	1.750:000$000

	

50:0005000	50:0005000

	

400:0008000	100:000$000

	

50:000$000	50:000$000

	

70:680$000	70:6805000

27:000$000

100:000$000

3.500:0005000

100:0005000
200:0005000

100:000$000

441:3605000

Já distrjbujdo
pelo dec. n.
3.776, de 21
de dezem-
bro de 1912

Credito para
o 2.' Se-
mestre.

De orçamen
to. Lei li.
596, (le 19
de setem-
bro de 1912

Transporte...........................

Xlii Sustento, vestuario e	 presoscurativo de ps
pobres ...................i............

XIV Diligencias policiaes e estatstjca c-ri:mi-
nal.................................

XV Força Publica:

a) Pessoal............................
b) Etapa pra 3.000 praças, a $900 na

media.................................
c)Q Fardamento para 3.000 praças.......
d) Gratificação a reenganjados 9.200..
e) Forragem, ferragem e medicamentos

para os animaes e forragem para os
dos officiaes montados.............

f) Ajuda de custo a officiaes em com-

	

-	missão........................
çj) Remonta dos anilnaes do esquadrão

P, dos ofíiciaes montados..........
Ii) Compra e concertos de armamento,

munição eequiparnento..............
i) A quarteliamento, enterramento, .ex-

i

pediente, luz e i :0005000 para conser-
vação da Linha de Tiro.............

)	Bombeiros..........................
'XVI	Guarda Civil (ia Capital.................
Xvii Soccorios eu COcos. sendo 3:000$0000

para o ISOILIIO Pasteur de Juiz de
EÔra e 5:0005000 para a Liga1inc0-
ra Contt:i a T.nbrculose, íie lula. de
Fóru, o edendo restituir à. Cur:na
Muni(-ipal de Dôres da 'Boa Esperan -
ça o i rupoitancla que despendeu cui
a extiucção da \arioa ..............

XVIII Assistencia a Alienados. (cIcreto e. 3.881.
de 1	ci	abril findo).................

XIX Instrucção publica

a) Pessoal de instrucção primaria.....
b) Fornecimento de livros e mobiliario

escola................................
c) Constru:ção de p edios escolares..
d) Reconslrucçio o limpeza de predos

escol-ires...........................
XX Escola Noinial da Capital

Pessoal e xpedienle, sendo 70 contos
para duas escolas regionaes..........

A transportar........................

-	 -	--	-	-	::



Já distrjbuido
pelo dec. n.
3.776, de 21
de dezem-
bro de 1912.

Cedito para
o 2.° se-
mestre.

De orçamen -
to. Lei n.
596, de 49
de setem -
bro de 1942.

57:0508000

55:3308000
1:0008000

19:0308000

7:200$000

500$000

7:050$000

55:330$000
1:000$000

19:0308000

7:200$000

500$000

114:1008000

110:660$000
2:0OC$000

38:0608000

14:4008000

1:0008000

43:200000
4:5008000
3:000$000

4:W0$000
17B:0008000

5:000$000
5:0008000

13:9~008000
4:5(108000
3:000$000

4:500$000
175:000$000

5:000$000
5:0008000

26:400$000
3:0008000
6:000$000

9:0008000
350:000$000

iO:000$000
10: 000$000

-.	.vr-------	
--	:-	-	-	..- ----	-	 -	-	:	-	

-

Trãnsporle

XXI Internato do Gxrnnasio Mineiro

	

a)	Pessoal..................................

XXII Externato do Gymnasio Mineiro

	

ia)	Pessoal.............................

	

b)	Expediente..........................
XXIII - Escola de Pharmacja:

a) Pessoal...........................
b) Expediente, custeio de laborator

..
ios e3:000$000 para offlcina e remontado

material technjco ....................
C) Bibliotheca e acquisição de revistas

scientjficas............................
Xxiv : 'Archivo Publico Mineiro

a) Pessoal e gratificação do director para.

os fins do art. 8. da lei n. 126, de.
4895.....................................

b) Acquisição e copia de documentos..,
XXV Expediente com eleições estadoaes.........
XXVI Seilos postaes para correspondencia útil-

cial......................................
XXVII Custas em processos crimes.............
XXVIII Expediente do jurv.......................

XXIX	Eventuaes ........ ............................

XXX Auxilies e subvenções

a) Aos hospitaes de Ouro Preto, Uh,
Queluz, Grão MogoF, Carangola, Itabi-
ra. Diamantina, Sabará, Santa Luzia.
do Rio das Velhas, Barbacena, S. João
d'El-Rei, Lavras, Caldas, Marianna,
Passos, Arassuahy, Serro, Curvello,
Mar de Hespanha, Sete Lagoas, Pará,
Turvo, Bomflm, Rio Preto, Campanha,.
Ponte Nova, Formiga, Rio Branco,
Leopoldina, Juiz de Fóra, Dores da:
Boa Esperança, Dores dolndayá, Mi-
nas Novas, Uberaba, S. Gonçalo do
Sapucahy, Oliveira, itapecerica, Mon-
tes Claros, Cataguazes, Theophilo 01 -
toni, Muzambinho, itajubá, Baependy,

Atransportar........................

................:	 -	 ..---- -.- -- .-.	-. -.--.--	. ----1
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Já distrjbujdo
pelo dec. n.
3.776, de 21
de dezem -
bro de 1919—

Creditos para
o 2.° se-
mestre.

De orçamen-
to. Lei n.
596, de 19
de setem-
bro de 1912

1

o

Transporte	 .

Araxá, Bom Despacho Poços de
Caldos. Palmyra, Rio Novo, Varga-
nha, Guaranesia S. Sebastião do
Parajso, Caeté, Vjlla Nova de Lima.Tal)ol p iro Grande, Piumhy, S. JoãoNepomuceio Pouso Alegre, Passa
Quatro, Christina,Monte Sanfo, Hos-
pital de S. Salvador, em S. José
de Aliin Parahyba, Casa de Cari-
dade de Alfenas, Pavilhão de Tu-berculosos de itajubá. Santa Casa
de Miseiicordja de ViIla Rraz, San-
ta Casa de Guaxupé, Ho p iaJ de Januaria, Pavilhão de Ti l Jercujosos
do Hospital de Carid;u!c de Ma-1 

/ - rianna, Abre Campo, Tl':cquarussú,
Pitanguy, Ouro Fino, Sa.ta Rita do
Sapucahy, Viçosa, Boni Successo
(auxilio para construcção do Ho-
pital), Orphanato da Capital (da.As-
sociação do Pão de Santo Antonio,
manutenção 2: 0008000, e auxilio '.1

para construcção 2:0008000), Casa
• de Caridade do Pequy, Asylo de

Maria Ther0ã, d S. Yciãd d'El-Réi,
Hospital de Ltaúna, Cdlegio Maria
Auxiliadora de Cachoeira do Cam-
po, Pavilhão de Tuberculosos de
Rio Preto, Hospital de Sonla Qui-
teria, de Uberabinha, de Santa Rita
de Cassia, de Pedra Branca e de
Cabo Verce, Asylo oe S. Vic'ente
de Paulo de Estrelli do Sul, Hospi-
tal de Campo Beilo da Villa do Clau-
dio (auxilio parã"cõn'trucção) de
Antonio Dias Ab:ixo, do Rosario de
S. João d'El-Rei, cio Caratinga (au-
xilio para coristrucção), ao Pavilhão
Tuberculosos da Campanha, ao
Asylo de S. Vicente de Paula de
Aguas Virtuos •s, ao Instituto de
Surdos-Mudos de itajubá, ao Cen-
tro Operario de S. Gonçalo do Sa-
pucahy, ã (asa de Caridade de Ca-
xarnbú, ao Hospitalde S.João Evan-
geli s ta (auxilio pira chnstHjcão),
ao Hospital Cassiano Campolina de
Entre Rios. e ao AsiIo de S. Do-
mingos do Prata, aos Asylus de Ca-

A transportar.....................



Já distijbuido
pelo dec. n.
3.776, de 21
de dezem-
bro de 1912.

Creditas para
o 2.0 se-
mestre.

De orçamen-
to. Lei n.
596, de 19
de	setem-
bro de 1912.

b)

C)

Transporte

ridade da cidade de S. Francisco e
de Jaboticatubas. a 2:000$000 cada
um, 15:000$000, ao Hospital N. S.
das Dores de Ponte Nova (auxilio
para construcção) 45:OOi$000 para a
reconstrucção da Santa Casa de
Ouio Preto, 4000$ para a Casa de
Caridade de Paracatú, sendo 2:000$
para reparo do predio e 2:0000$
para subvenção....................
A' Associação das Damasde Caii-
dade de Beijo Horizonte, á Associa-
cão de S. Vicente de Paula deBam-
buhy, ao Instituto de Surdos-Mudos
de Carmo do Rio Claro, ao Alber-
que dos Pobres de Rio Novo e ao
Hospital de Caridade de Rochedo e
á Associação Protectora da Infan-
cia de Diamantina (1:000$ a cada
um) ...........................
Ao Hospital de Lazaros de Sabará,
para construcção de um Pavilhão

	

119:000$000	1 19:006$000	238: 000$(Oo

	

3:0008000	3:000$00o	6:000$000

de Tuberculosos, ao Hospital de
Pitanguy e de S. José de Além Pa-
rahyb, 4:000$ a cada um, aos
Asylos de Orphãos de Ilarianna,
Barh cena e Juiz de Fóra, ao Reco-
lhimentode S. João d'El-Rei, ao
Asylo de S. Francisco da mesma
cidade, ao Asylo de N. S. da Con-
ceição do Serr, ao Asylo de Santo
Antonio de Ouro Preto, ao Asylo
de Santa Isabel da mesma cidade e
ao de N. S. de Nazareth de Que-
luz, a 2:000$. cada um.............

d) Aos Asylos de Macaubas, Diamn-
tina, S. Luiz, de Caeté e Itamba-
(u1V, a 4:000$ cada una ...........

e) Ao Lyceu de Artes e Oflicios da União
Operaria de Diamantina e á ASSiS-
tencia á Pobreza da Capital, sendo
ao primeiro 2:000$ e á segunda
3:000$, destinando desta quantia
um conto de réis, como auxilio á
escola mantida por essa assistencia

f) Auxilio á fundação da Maternidade
da Capital.........................

g) Ao Lyceu de Artes e Officios de
Ouro Preto, sendo 1:800S para sub-

15:000$000
	15:00
	 30:000$000

8.0003000
	8:000$000

	16:000$000

2: 500$( 00
	2:5008000

	5: 00$0O0

10:009$003
	t0:000$00
	20:0)0$000

Atransportar......................

__	 __



Creditos para
o 2.° se-
mestre.

De orçamen-
to. Lei n.
596, de 49
de se tem-
bro de 1912.

Já distribuido
pelo --dec. n.
3.776, de 21
de dezem-
bro dp 1019

Transporte........................

venção á cadeira de instrucção
primaria que mantém, 3:000$; ao
ColIeio Maria Auxiliadora de Pon-
te Nova e Associação Amante de
Instrucção e Trabalho de BeJio Ho-
rizonte a 2:000$ cada um .........

h) Subvenção á Faculdade Livre dá Di-
reito ............... ..............

i) Ao Asylo da Velhice Desarnpar1da de
Ponte Nova, io Recolhimert 'dbs
Pobres do Pão de Santo Antonio
de Diamantina, ao Hospital de Sau-
de Diamantina, ao Asylo de Or-
phãos da cidade de Conceição do
Serro, ao Hospital de S. João d'EI-
Rei, auxilio de construcção a 2:0to$
cada um e 2:000$ ao Asylo de In-
validos de Carangola ...........

j) A' Escola Livre de Musica dá Ca-
pit.............	..........

k) Auxilio
al.. . ã. San .	.

ta Casa
. . de.

 .. Beilo Hori-
zonte, e á Associação Beneficente

3:500$000

9-5:000$000

6:000$000

1:0008000

3:500$000	7:000$000

55:0008000	50:000$000

6:0008000
	

12:000$000

1:0008000	2:000$000

CtaguazáS, 3:000$ de que trata a lei	 -
-

	

	 .13:5000O0	43:5008000	27:000000
li. 502, de1909...................... 

	

XXXI Inspecção technica do ensino........81:490$000	81:4908000	162:980$000

XXXII Directoria de Hygiene pessoal, expe-
diente. tres delegados extraordina-
rios, sendo de 6:0008000 OS venci-
mentos do secretario. .............	26:600$000	26:600000	53:200$000

XXX1II Empregados em disponibilidade	 59:930$000	59:930$000	419:8608000
XXXIV ExerciciOs findos da Secretaria do In-

	

terior............................25:0008000	25:000$000	5o:000$000

XXXV Passes e telegrammas da Presidencia,
Secretaria do interior e Policia do

	

40:000$000	40:000$000	0:000$000
Estado........................... 

	

85:000$000	85:0008000	470:0008000
XXXVI Delegados de policia ........... ........

XXXVII A' Faculdade de Medicina daCapital do
Estado. auxilio para manutenção	25:000$000	25:000$000	50:000$000

Xxxviii Auxilio Asociação Mutua Benelicefl-
te Municipal de Belio Horizontç	 2508000	250$000	500$000

XXXIX imprensa Official. Quota destinada ao
pagamento de encomrnendas da
Secretaria do interior e repartições
subordinadas ......................	90:000$000	90:000$000	180:000$000

Somma. ..... ...................	6.444:876$642	6.720:876$642	43.434:713$284

3 a secção da Secretaria do Interior, em Belio Horizonte, 22 de julho de 1913.— Paulo Andrade. -

Visto. O chefe de secção, Luiz Magalhães.— Visto. O director, J. Carvalhaes.
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DECRETO N. 3.964 - 22 DE JULHO DE 1913

Concede as regalias de equiparação á Escola Normal Santa Cruz,
de Juiz de Fóra

-	
O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da ai-

tribuiçeo que lhe confere o art. 57 da Constituição do Estado e
de accordo com a lei n. 501, de 2.1 de setembro de 1909, resolve• concederá Escola Normal Santa Cruz,do Juiz de Fóra,as regalias
de que gosa a Escola Norma] da Capital.

1913. 
Palacjo da Pres j dencia em Bello 1-lorizonte, 22 de julho de

Jwio BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.965 - 22. DE JULHO DE 1913
Cráa uni logar dc adjuncto á escola do sexo masculino de Santa

Izabel, nuinicipio de Leopoldina

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidadecom o regulamento escolar em vigor, resolve crear um Jogarde adjunclo á escola do sexo masculino de Santa Izabel, muni•cipio de Leopo1dha.
Palacjo da Pres j dencja do Estado de Minas Geraes, em Bello

Horizonte, 22 de julho de 1913.

Juaio BUENO .I3RANnJ0.

Delfim Íforeira cia Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.966— 22 DE JULHO DE 1913
Crêa um logar cio adjeneto á 1a escola do sexo masculino da ci-

dado de Tres Pontas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento escolar em vigor, resolve crear um legar
de adjuncto á 4. escola da sexo masculino da cidade de Tres
Pon las.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello
Horizonte, 22 de julho de 4913.

JULIO BUENO BBANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.967 - DE 26 DE JULHO DE 1913

Declara caducos os contractos de O de agosto do 1901 e3 de junho
de 1905, entre o Estado e o sr. Emilio Bcrnhauin, pala a e x

-ploração de diamantes e outros mineraes nos leitos tios rios
Somno e Santo Antonio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
t' ibuição que lhe confere o art. 57 da Constituição, e consi-
derando quç, em 9 de agosto (te IOO', tendo-se feito na Dire-
ctoria de Viação, com o sr. Luiz de Lesendc, um contracto
para explorição de diamantes C outros mineraes nos leitos
dos rios Somiio e Santo Antonio, foi esse contracto transferido,
por termo de 3 de junho de 1005, ao sr. Emilio Bernhuin que,
na qualidade de cessior,ariO, se cotprometteU a cumprir as
clausulas do mencionado contraclO;

Considerando que estão, desde muito, esgotados os pra-
zos estabelecidos, sem que o cessionorio tenha dado o devido
cumprimento ao seu contracto;

Considerando que, por esse motivo, lhe foi imposta a
multa pecuniaria de 6008000 , de conformidade com a clau-
sula 43•a

Considerando qu o referido cessionario não effecl.nou o
pagamento dessa multa, nem reclamou contra o acto de sua
imposição, apesar de notificado della, pela forma estabelecida
no art. S. da lei n. 4, de 25 de setembro de 1891

Considerando que continha o inadimplemefltO, por parte
do alludido cessionario, das clausulas do predito contracto

Considerando, finalmente, que do exposto se evidencia a
reincidencia da infracção das clausulas aliudidas:

Resolve, de conformidade com a mencionada clausula
i3.a

'
declarar caducos os contractos de 9 de agosto de 1904 e

3 de junho de 1905.

Falacio da Presidencia do Estado de Minas Graes, em
Belio 1-lorizonte, 26 de julho de 4913.

JULI0 BUENO BRANDO.

Jose' Gonçalve' dc Sonsa.
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DECRETO N. 3.968	DE 29 DE JULHO DE 1913

Marca o dia 20 de setembro proxirno futuro, para a instaliação
dos districtos de Rodeiro o Divino, municipio do Ubá

O Presidente do Estado de Ninas Geraes, resolve marcar o
dia 20 de setembro proximo futuro, para a instailação dos dis-
etrictos de Rodeiro e Divino, municipio de Ubá.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas. Ger.aes, em lleIloHorizonte, 29 de julho de 1913.

Jm.io BJJENO BRANDÃO.

Delfim Moreira cia Cosia Ribeiro.

DECRETO N. 3.969 - DE 29 DE JULHO DE 1913

Reconhece ajurisdicçEo, neste Estado, do sr. Ryogi Noda, corno en-
carregado do consulado geral do Japão, no Rio de Janeiro,
durante a auseucia do respectivo consul, si. Toshíro Fujita.

O Presidente do Estado de Minas Gerae.s tendo em vista a
communicação constante do aviso circular do Ministerio das
Relações Exteriores, de 17 do corrente, sob n. 23, resolve re-
conhecer a jurisdicção, neste Estado, do sr. Ryogi Noda, como
encarregado do consulado geral do Japão, no Rio de Janeiro,
durante a ausencia do respectivo consul Sr. Toshiro Fujita.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerees, em Beilo
Horizonte, 29 de julho de 1913.

JULI0 BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira cia Cosia Ribeiro.

—205—

DECRETO N. 3.970 - DE 2 DE AGOSTO DE 1943

Concede ao sr. Gabriel Augusto de Andrade a necessaria licença
parafazer estudos teclinicos da quéda d'agna existente no rio
pará, no trecho comprehendido entre a barra do corrego da
Aguada e a confluencia do rio Ponte Alta.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista o
requerimento, datado de 30 de janeiro ultimo, do sr. Gabriel
Augusto de Andrade, resolve conceder ao mesmo senhor, de
conformidade com o dec. n. 3.735, de 25 de outubro de 1912,
a necessaria licença para fazer estudos technicos da quéda d'a-
gua existente no rio Pará, na parte onde este rio é lambem
conhecido pelas denominações de rio ePary» ou eTaboões», no
trecho comprehendido entre a barra do corrego da Aguada e a
confluencia do rio Ponte Alta, afim de que lhe seja dada a con-
cessão definitiva nos termos do mesmo decreto, ficando marca-
do o prazo de 18 mezes para apresentação desses estudos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em l3ello
Horizonte, 2 de agosto de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

José Gonçalves de Sousa.

DECRETO N. 3.071 - DE 5 DE AGOSTO DE 1913

Crêa um logar de adjuncto á escola do sexo masculino de Casa
Branca, municipio do Ouro Preto.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento escolar em vigor, resolve crear um logar
de adjuneto á escola do sexo masculino de Casa Branca, muni-
cipio de Ouro Preto.

Palacio da Presidencia, do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 5 de agosto de 1913.

r

r-	—	
JULIO BUENO BRANDÃO

Delfim Moreira da Costa Ribeiro

I1l
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DEI RETO N. 3.972 - DE 7 DE AGOSTO DE 1913

Distribue credites para as despesas da Secretaria das Finanças,
no semestre de julho a dezembro de 1913

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no artigo 139, do regulamento que bdl-
xou com o dec. n. 3.755, de 21 de novemhrõ de 1912. re-
solve approvar o quadro que a este acompanha, da distri-
buiço de creditos para as despesas a cargo da Secretaria
das Finanças, no semestre de julho a dezembro de 1913, e
determina que, pela referida Secretaria, sejam efléctuados,
em termos, os respectivos pagamentos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 7 de agosto de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

À?lhur dc Sura Bernarc1s.

o

11
iihi	 I cditas di 3crtri

ds	iIt	lh	 dt 1B13

Ia"

1



.142:740R000
12:500$000

20:00O000

99:22e.0oQ

17:7COQOQ

1.253:530$000
2.295 :000SCØO

25:00000O

26500Q

424:220OQQ

142: 740S000
12:500$000

20:000$000

99:2200QO

47:7OOOoO

1.253:530S000
2.295:000$000

25:000$000

404:265$000

124:220$000

285:4808000
25:000S000

40:00(5000

198:4405000	1

35:400$000

2.507:0605000
4.590:000$000

50:000$000

808:530$000

248:440S000

Quadro da ditibiição de ereditos para afio despesas da Secretaria das Finanças,
no semestre de julho a dezembro de 1913.

Já distribuido
pelo dec. n.	 De orçamento.\Numeros	Natureza da despesa	 3.783, de . 31 de	Credito para o	Lei n. 596, dedezembro de	20. semestre	19 de setem-
1912.	 bro de 4912.

1 a) Pesso:l da Secretaria das Fi
nanças.........................

b) Expediente.......................
c) Passa gens em estrada de ferro

e telegramma .................
11 Recebdorja de Minas na Ca-

pital Feeral:
a) Pessoal ..........................
b) Ex pediente, aluguel de proio,

inclusive gratificação a oito
coUaboradores,a 1 :800S000...

III Serviço da divida fundada:
a) Juros da divida interna.......
b) Juros da divida externa.......
c) Despesas accessorias do servi-

ço da divida ...............
1V Porcentagens a collectores e

esc rjvfies......................
V Directoria de Fiscalização de

Rendas:
a)	Pessoal...........................

b) Expedifrrite ................. ....	 4:500S000	4:500$000

Yl Pessoal das Recebedorias e
pontos fiscaes .... .............	200:0O0000	200,:000S600

Vil Aluguel de casas para recebe-
-	donas e pontos fiscaes	 46:000000 .	.. {6:0O0000

ViiPorcentagelis a estradas de
-1	

-	ferro........................ 195:000$000	. 195:000000

IX Juros de emprestirnos de or-
-	phãos, de depositos da caixa

econornica e de fianças	 85:7865241	85:7865211

.X Imprensa Otficial :
a) Pessoa Itituladu e expediente	 30:0005000 .	30:0005000

b) Quota destinada ao	gamento
de encomrnendas da Secre-
taria das Finanças	 50:0005000	. 50:000000

XI Restituiçõese reposições	 .30:000$000	30:000$000

Xli Aposentados e reformados. .	 315:5965199	365:596199

Xlii Impressão de talões	 3:000$000 .	3000000

XIV Exercicios findos da Secretaria
das Finanças..................	15:00080,)0	.	45:0005000

XV Custas em causas da fazenda	 25:0005000	25:000$000

XVI Eventuaes...................... 7:5005000	 7:5005000

Somma ............... .......	5.398:5575410 .	5.398:5575440

Secretaria das Finanças, 5°. secção, 26 de julho de 4913. —Benjamin Ferreira.
Visto.—F. Blierig, chefe da Secção.
Visto.—João Leal.

3:0005000

400:000$000

32:0005000

390:000$000

171:5-12$422

60:000S000

100:00O000
60:0005Q00

691:1925369
6:000$Ç00

30:000$000
50: 000000
15:0005000

40.797:4145821
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DECRETO N. 3.973 - 9 DE AGOSTO DE 1913

Approva os estudos definitivos da variante de Viçosa, a ser con-
struida entre os kilometros 245, 256 e 614 da linha de PortoNovo á Saude.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o disposto na clausula sexta, do termo de novação dos con-
tractos celebrados entre o governo do Estado e a(Leopoldina
Railway Company Limited», termo este de 3 de junho do cor-
rente anno, resolve approvar os estudos definitivos e orçamento,
na importancia total de 1 .79'l:9903Oo, da variante de Viçosa,
com 17ks.307 de extensão, a ser construida por aquella Com-
panhia, entre os kilometro g 245, 256 e 644 da linha de PortoNovo á Saude.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 9 de agosto de 1013.

JULIO BUENO BRANDÃO

José Gonçalves de Souza

DECRETO N. 3.074— DE 12 DE AGOSTO DE 1913

Créa um grupo escolar no districto de São João Baptista das Ca-
choeiras, municipio de S. José do Paraiso

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento a que se refere o dec. n. 3.191, de 9 de
julho de 1911, resolve crear um grupo escolar no districto de
S. João Baptista das Cachoeiras, municipio de S. José do Faraiso.

ralacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello
Horizonte, 12 de agosto de 1913.

JuLio BUENO BRANDO.	-

Delfim Moreira da Cosia 'Ribiro.

- i1 -

DECRETO N. 3.075 - DE 12 DE AGOSTO DE -1913

Crêa um grupo esColar na cidade de Dores do Indayá

O Presidente do Estado de Minas Geraes de conformidade
com o regulamento , quebaixou com o dec. n. 3.191, de Ode
junho de 1911, resolve crear um grupo escolar na cidade de Do-
res do Indayá.

'Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 12 de agosto de 1913.

.Juiio BUENO BRANDO.
Delfim Moreira cia Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.976-- nu 12 DE AGOSTO DE 1913

Cr(^-a um grupo escolar no disctricto de Pompéo, municipio de Pi-
tanguy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento a que se refere o dec. n. 3.101, de 1) de
junho de 4911 resolve crear um grupo escolar no districto de
Pompéo, munipicio de Pitanguy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 42 de agosto de 1913.

Juiio Buuso BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.977--DE 12 1)E AGOSTO DE 1913

Converte em escola niixta a do sexo feminino districto de Cer-
cado, rnuniCipio de Pitanguy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o n. 4 do a't. 30 do regulamento a que se refere o dec.
n. 3.191, de 9 de junho de 1914 resolve converter em escola
mixta a do sexo feminino (10 disiricto de Cercado irninicipio de
Pitanguy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geracs, em
Belio Horizonte, 12 de agosto de 4913.

Juuo BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.

o
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DECRETO N. 3.980 - DE 13 DE AGOSTO DE 4913

A1prova as instiiiCóCS orcanizadas pelos Secretarlos (te Estado,
relativamente a requisições cio passes ciii estradas de jorro

O Presidente cio Estado de Minas Geraes, usando das attri-
buições que lhe sOe conferidas, resolve approVar as instrucções
que com este baixam, assignadas pelos Secretrarios de Estado,
que as farão executar.

Palacio (Ia presidencia cio Estado de Minas Geraes, em
Beilo Ilorizonle, 13 de agosto de 1913.

Jucio BCENO B1IANDiu

J)eljilfl Moreira (la Cosia Ribeiro
.1 r/hur cia Silva Berna,ro'es
José Gonçalves de Sonso

Iiistruoçios a que se ieIi'o o doe, ii. 3.980, desta data, para
i'equisiçes do passesestradas do forro e ti'aiisinisso de
tolegrairitiias

Ai-L. '1 - 0 SOmente por motivo de serviço publico poderão
sei requisitados passes em estradas de ferro, POr conta cio
Estado.

'a ragrapl io uni co.	l'ó ra do caso previslo tio ari. 'l.°, só-
nwnle aos loucos que lenhiaici de ser intentados na Àssisleileia 1

\ hienados ou deita retirados e aos indigentes podetõn sei meco-
udos passeS exelcisivameflle pelo t. hefe de Policia.

\nt. 2.° Nas rectiisiçõe5 cleverõo constar : a classe. Tuhilielu
dc pessoas, esta.çiio dc procedemia e destino e bagagem, cujo

nõu excederá de iutt Idios.
Art. 2, . 11 ( )s tetegnu mulas por ooii1 lo Estado só podertui

ser transrnittidos de auclu idade a auctonidade, mas sórnente
eni caso de serviço publico ugente.

Àrt. /,0 Poderão requisitar passes
Paragrapho 40 Dentro e fóra cio Eslado : o Presidente e

Secretaries de Estado, Chefe de Policia e o commandanlc da
Força Publica.

D. 'M.-14

DECRETO Y. 3.978 - DE 12 DE AGOSTO DE 4913

Converte em escola para o sexo feminino a mixta de Serra Negra,
municipio de Itapecerica

O Presidente do Estadb de Minas Geraes, de, conformidade
com on. 'í do art. 3.° do regulamento a que se refere o dec.
li. 3.491, de 9 de junho de 1944 resolve converter em escola
para o sexo masculino amixta de Serra Negra, municipio de
1 tapecerica.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em BeIlo
Horizonte, 42 de àgost' de 4913.

JULI0 Buit.N6 BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.979 - DE 42 DE AGOSTO DE 1913

Ci'êa um logar deadjunct á escola do sexo masculino de Matto-
zinhos municipio de Santa Luiza

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento escolar-em vigor, resolve crear um legar
de adjuncto á escola do sexo masculino de Mattozinhos, muni-
cipio de Santa Luzia.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello
Horizonte, 12 de agosto de 1913.

Jui.io BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Cosia Ribeira.



ri-214-

Paragrapho 2.° Dentro do Estado : os directores das Secre-
tarias, os commandantes dos bIalhões e os fiscaes de rendas.

Paragrapho 3. 0 As auctoridades policiaes, em nome do Che-
ta de Policia, quando devidamente auctorizadas, para si e seus
escrivães no territorio de sua 

li 11 
e daili para qualquer

ponto dentro do Estado, para officiaes e praças em serviços e
presos escoltados.

Ari. 5.' Poderão transmittir telegrammas
Paragraplio 4. 0 Dentro e fóra cio Estado : o Presidente

Secretariõs de Estado o Chefe de Policia, o presidente do TPi-
hunal da Relação, o procurador geral e o sub-procurador, os
presidentes das, Cainaras Legislativas, o commandante da For-
ça Publica e os que tenham auctorização especial, communi-
cada ao director geral dós 'l'elegraphos pela auctoridade com-
petente.

Paragrapho 2. 0 Dentro do Estado : os directores das Secre-
tarias e os das repartições subordinadas, os delegados auxiliares,
os commandantes dos batalhões e as auctoridades policiaes, em
casos de urgencia provada.

Art. 6 0 As auctoridades ou funocionarios que fizerem re-
quisições de passes e expedirem lelegraminas, contravindo as
presentes instrucções, serão responsaveis pelo pagamento das
Passagens ou dos telegrammas.

Paragrapho unico. Para effectividad.e do pagamento, a Se-
cretaria por onde correr a despesa levará a contravenção a
conhecimento da repartição competente, afim de ser a impor-
tancia devida deduzida dos vencimentos do contraventor ou pro-
mover a cobrança, no caso de não receber estes vencimentos dos
cofres publicos.

Art. 7•0 Rovogam-se as disposições em contrario.

Bello Horizonte, 13 de agosto de 1913.

,JIJLIO I3UENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Cosia itibeiro.

.4r1/cu2 (la Silva Bernarcies.

José Gonçalves de Sousa.
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DECRETO N. 3.981 - 1W 14 DE AGOSTO DE 1913

Transfere a Escola de Pharniacia e Odontologia de Silvestre Ferraz
para a cidade de Ouro Fino, ficando mantido o favor do art.
1. 0 da lei n. 583, de 1912.

O Presidnte do Estado e Minas Geraes, usando • da attri-
buição que lhe. confere õ art. 57 da Constituição, e lendo conhe-
cimento de que a Escola de Pharmacia e Odontologia de Silves-
tre Ferraz passou a funccionar na cidade Ouro Fino, sob a
mesma direcção e com o mesmo pngramma, resolveu manter,
com relação á mesma Escola, o favor que lhe foi conferido pelo
art. 1.0 da lei n. 585, de 30 de agosto de 1912.

Palacio da Peesidencia do Estado de Minas Geraes, em 13db

Horizonte, 14 de agosto 1913.

,lui.mo Bouso 13BANDAO.

De/li ia Mort'o'a I.iv Cosia Ribeiro.

DECRETO N. 3.982 - nic li) DE Auos'ro DE 1913

Marca o dia 12 de outubro proxibio futuro, para á insta]laçS.o do
disiriclo de Resplendor, do municipio de Caralinga

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve marcar o
dia 12 de outubro proximo futuro, para a installaçiio (10 districto
de Resplendor, do municipio de Caraitinga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas (3eraes, em Belio
Horizonte, 10 de agosto de 191.1.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Jose' Gonçalves (te Sousa.

•1
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DECIIETO N.3.983 — DE 49 DE AGOSTO DE '1913

Sii)pi'ime ó togar do , ad.iuncto 3 escola cio sexo uiaseuliijo da ei-
dado de santo Antonio cio Machado

0 Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o art. 206, u in-fine,>, resolve supprinhir o logar de adjun-
cio ft escola do sexo masculino cia cidade de Santo Antonio do
Machado.

Palacjo da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em Beilo
Horizonte, 19 de agosto de 1943.

Jui. o BUEN0 Ho, a nÁ o

./	(u,, 'r lv,v ,(e Suo,

DECRETO N. 3.981	i»: 49 DE AGOSTO DE 1913

—217--

DERETO N. 3.985 - DE 49 DE AG(ST) 1)E 4943

Converte em escola pala o sexo feminino a mixta de SanL'Anna
do Suassuahy, municipio do Peçanha

O Presidente do Estado de Minas (,eraes de conformidade
com o n. 4 do ari. 3.° do regulamento a que se refere o (leC.
n. 3.191 de 1) de junho de 1911, resolve converter em escola pa-
ra o sexo feminino a mixta de Sant'Anna do Snassuhy, munici-
pio de Pecanha.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ceraes, em Helto
Horizonte. Ig de agosto de 1913.

.1m1 BIJENO B1lAND0.

José Gonçalves de Sousa.

DECRETO N. 3.986 - DE 49 DE AGOSTO DE 1913

LI

14
Crêa uni 2.' logai cio adjunclo no grupo cscolac de ltatjii'a

O l'residenie do Estado de Minas Geraes, do conformidade
com o regulamento a que se refere o doo. n. 3.191, de 9 de
junho de 4911, resolve crcar um segundo logai' de adjuncio, ao
grupo ecoIar de ltahira.

Palacio da Presictoncia do Estado elo Minas (1erao em Beltoilorizonte, 19 (te agosto de 1913.

.1111,0 Ri 1: No BRANDÃO.

Jo.s' Goncaives de Souu..

Converte em escola para o sexo feminino a mixta de S. 3030
B:itlista ia Gloria, muniiplO de Passo

O F residcnle do Estado de Minas Ccraes, de conformidade
,0111 o n. 4 do a,rt. 3.° do regulamento a que se refere o Ice.
n. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve converter em escola
para . o sexo feminino a mixta de S. J oão Raptista do Gloria,
municipiO (1(1 Passos.

Patacio da Presidencia do Estado de Minas ( eraes, em
llei lo Ilorizon lo, 19 de agosto de 1913.

limbo ReExe BRANI o)

J0,ç,' (onçali'(S de Som,sa.
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DEC1ll'1'O N 3.987 - DE 23 DE AGOs'.n DE 1913

Approva os estudos e orçamento da segunda secção da E. F.
t'aracatii, coni a exiensão de O ks ,097ni .,5, de Bom Despa-
clio a Dores do Inclaya.

O Presidente do Estado de Mina,s Geraes, tendo em vista, o
disposto no q. li, clausula quarta, do contracto cio 34 de janeiro
de 491, resolve approvar os estudos apresentados pela Compa-
nhia Norte de Minas (E. F Paracatú), da segunda secção de
sua linha, na extensão de 76ks.,697m,8, de Bom Despacho aDores dan Jndayá, bem corno o respectivo orçamento, na impor-tacia total dé 1447:710S081 ou 31:913$69 12 por kilometro.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em BelIo
Horizonte, 23de agosto de 1913.

.Jur,io BuzNo BRANDÃO.

Jose' Goueal'es rir Souso.

1)ECRETO . 3 988	uu 28 DE AGOSTO DE 1913

Manda observar, para execução de contracto d o emprestinioCamara Municipal de Oliveira, 'as instrucções pie baixaram
com o rico, n. 3.214,  de 1011

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuição que lhe confere o art. 57 da Constitui-
ção, resolve que, para execução do contracto celebra-
do em 10 de julho do corrente anno, entre o Estado de
Minas Geraes e a Camara, Municipal de Oliveira, para
pagamento do •emprestimo de quinhentos contos de
réis (500:000$000), sejam observadas, mutatis mutan-dis, as "Instrucções" que acompanharam o decreto-n.
3.214, de 6 de julho dè 1911.

Palacio da Presidencia, em Belio Horizonte, aos
28 de agosto de 1913.

JULIO BUENO BRADÃO.

Arthur da Silva Bernardes,
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Contracto de emprestimo municipal celebrado entre
o Estado de Minas &eraes e a Camara Municipal
de Oliveira, como adeante se declara.

Aos dez dias do mez de julho de mil novecentos
•e treze, no gabinete do Secretario do Interior, presen-
tes os ilimos. e exmos. srs. doutores Delfim Moreira da
Costa Ribeiro, secretario de Estado dos Negocies do
Interior, e Heitor de Sousa, sub-procurador geral do
Estado, representando o Estado de Minas Geraes, e a
Camara Municipal de Oliveira, representada pot' seu
presidente e agente executivo, coronel Manoel Antonio
Xavier,- foi por ambas as partes contractantes-_Estado
de Minas Geraes •e Camara Municipal de Oliveira—as-
sim representadas, ajustado expressa e livremente o
contracto que se segue, cujas clausulas e condições,
que se obrigam a cuprir são

Primeira
A Camara Municipal de Oliveira, pelo seu refe-

rido presidente e agente executivo, constituo-se de-
vedora, pelo presente instrumento, firme e valioso,
como se escriptura publica fosse, ao Estado de Minas
Geraes, da quantia de quinhentos contos de réis.....
(500:000$000), que este, de accordo com a lei ri. 546,
de 27 de setembro de 1910, e para os fins nella taxa-
tivamente consignados, lhe empresta.

Segunda
A importancia assim emprestada de quinhentos

contos de réis (500:000$000) será retirada dos cofres
do Estado nas seguintes condições : duzentos e no-
venta e nove contos duzentos e setenta e sete mil seis-
centos e cincoenta e sete mil réis (290:277$6 57 ), des-
tinada ao pagamento da actual e unica divida passiva
do municipio, constante da relação authenticada pelo
presidente da Camara devedora, logo que o governo
do Estado convide os respectivos credores para pagar
directamente a estes a importancia de seus credites,



-
)s restantes duzentos contos, setecen1ossetecentos e vinte e dois

mil trezentos e quarenta o toes réis (200:722$343), des-
tinados á ampliarão dos ServiCos de instaliação ele-
ctrioa já existente no`) mIlIIiipi ( o dos ah&steijnientos
de ag1ia ria, séde deste e uns di strictos de Carmo ria,Matta, 5. l'Ianris(r ) de Paula,h.ipãu e Sant'nAnna do
Jacaré, em pareellas ou prestações á proporção das
cxigencias de pagamento dessas obras e nos prazos
dos contrartos que forem (e.leioadns para a sua L)-
ctura. Estas obras serão executarias sob a fiscaiizaç
do governo do Estado, tendo-se em vista, as instrn-
crõps	reg i,lament,as	approvailas p11	dcrctn o.tic	Il) tle ;I R,íisii	(ll

Tercei ra

A Cmi LUa M nu ripa 1 (lo Ol ivei ra, assim Constitui-
da devedora ao Estado de Minas Geraes da supracita-
da quantia de quinhentos contos de réis (500:000$000),
se obriga a pagar sobre essa importancia os juros de
(6 010) seis por cento ao anuo, em cincoenta annos de
prazo, começando o pagamento dos juros desde a data
do presente contracto e a primeira, amortização eni
Junho de mil novecentos e quinze (l o15)

Sobre a quota annilal de amnrtizarõo e juros rio
empr.estimo pagará a Carnara Municipal de Oliveira,
meio por cento (12 !") e ainda pagará o reliquat que
se verificar, deaccordo com a tabela que ror orgami i-
zada e que será parte integrante deste c ontracto. Esta
tabelia, que vigorará emqnant-o se mantiver a actual
taxa de cambio, será modificada de accordo com asosciflações da mesma taxa, de modo que a Camara,
devedora participe do lucro mi prejilizo resuitan te 

daalteração do cambio.
Os pagamentos dos juros e da amortização serão

feitos por semestres vencidos, de con formidarie com
a mencionaria tahetla.

Quarta

Para o effeei vii Pagaul eiffi) de cada, prestação se-mestral devida e ule tida a ifllpo:Iani.ia empret;aç

respectivos juros, a Carnara Municipal de Oliveira
transfere ao Estado de Minas Geraes, desde já, a co-
brança de todos os impostos e taxas muniei aes vi-
gentes, q,,,es os de transmissão de propriedade inter-

vivos, de industrias e profissões, de agua, e esgotos,
luz e força etectrica e de, quaesrner outros mi postos
e taxas devidas ao m unicipiO, exceptuados apenas os
de mercado e as rendas eventuaes e prnvei.iieii les de
multas por infracções de posturas.

Quinta

A arrecadação das rendas mnuicipaes, transferida
ao Estado para. o integral reembolso da importancia
emprestada, será feita por pr.eposto nomeado pelo Se-
cretario-das Finanças, na fórma das instrueções que
serão opportunamente expedidas pela referida Secre-
taria das Finanças, obrigando-Se a Camara contra-
ctante a respeitai-as e cumpril-as.

Sexta
Antes de exlincta integralmente a divida contra-

Inda par este instrumento, a Camara Municipal de
Oliveira não poderá dar outra destino aos impostos
consignados aos serviços dos juros e aniiirtizacíbi (lii
n esni a divida,

Setima

Correrão por conta, da Comam sii praci lada as
porcentagens •e mais despesas com a arrecadação da.-
cp ei les impostos e taxas, quer coni ração a, lança-
meu lo, expediente e pessoal, quer é	eXecl1Çãi 1 ,j idi-

ci ai.
Oitava

A Camnara Municipal de Oliveira, não poile.i'i. mo-
clificar, durante a vigencia deste contracto e existen-
eia da divida contrabida por elie, o seu regimen tri-
butario, no sentido de extinguir ou de diminuir im-
postos ou taxas existentes actualmente nu de isentar
contribuintes delies, salva prévio e expresso consenti-
mento do Estado

rã
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Nona

A Camara Municipal devedora fornecerá ao fun-
ccionario encarregado pelo Estado da arrecadação dos
sobreditos impostos •e taxas os lançamentos legaliza-
dos e todos os demais documentos que necessarios fo-
rem á effectividade 'e efficacia da arrecadação, de mo-
do que os lançamentos e documentos estejam em po-
der daqueile funccionario antes da época em que ella
se deva iniciar. O dito funccionario terá a porcenta-
gem e vantagens que forem'fixadas pela Secretaria
das Finanças.

Decima
Pela inobservancia, por parte da Camara, da clau-

sula precedente, fica o Presidente do Estado .auctori-
zado a mandar proceder aos respectivos lançamen-
tos, por propostos seus, observadas as disposi ções do
regirnen tributario municipal •e correndo todas as des-
pesas de lançamento, e publicação deste por conta da
Gamara.

Decima primeira
O governo do Estado 'expedirá instrucções sobre

a fórma e tempo da arrecadação, que não podem ser
alterados pela Camara contractante, e quaesquer ou-
tros que sejam necessarios á inteira e fiel execução
deste contracto.

Decima segunda

A Camara Municipal de Oliveira se obriga a ap-
plicar o producto deste emprestimo exclusivamente
aos seguintes fins : resgate da actual e unica divida
passiva do município, que é a enunciada na clausula
segunda ; ampliação dos serviços de instailação ele-
ctrica já existente no municipio e dos abastecimentos
de agua da séde deste e dos districtos de Carmo da
Matta, S. Francisco de Paula, Japão e Sant'Anna do
Jacaré.

Decima terceira
O Estado fiscalizará, por propostos de sua confian-

ça, a execução deste contracto na parte relativa á rea-

lização das obras da clausula precedente e á applica-
ção exacta e fiel da quantia emprestada aos fins nelia
taxativainente consignados.

Decima quarta

Uma vez arrecadada a importancia necessarla ao
pagamentos dos juros e amortização relativa ao exer-
cicio, o Estado entregará mensalmente á Camara Mu-
nicipal o producto liquido da arrecadação do moz an-
terior, deduzida a despesa feita com esta.

As quantias destinadas aos serviços de juros e
amortização, quando ainda não for época do paga-
mento destes, serão depositadas, sendo possivel, em
estabelecimento de credito, e os juros destes depositos
pertencerão á Camara.

Decima quinta
A Camara Municipal de Oliveira não celebrará,

na rigencia deste contracto, novos emprestimos e
nem contrabirá obrigações que difficultern o cumpri-
mento do mesmo.

Decima sexta
O Estado não terá responsabilidade alguma pela

regularidade e exactidão dos lançamentos e exito da
arrecadação.

Decima setima

A Camara devedora poderá antecipar em qualquer
tempo o pagamento das prestações de juros e amor-
lização, ou da totalidade do emprestimo.

Decima oitava

No caso de inexecução ou infracção de qualquer
das clausulas deste contracto, a Camara Municipal de
Oliveira ficará obrigada ao pagamento de mais tres
por cento (3 0 1 0 ) ao anno, de juros, sobre a importan-
cia total do emprestimo.

1•

,	'
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Decima nona

Para garantia do reembolso do capital e juros da
importancia de quinhentos contos de réis (500:000$),
que, por este instrumento, o Estado de Minas Geraes
empresta á Camara Municipal de Oliveira, esta dú,
além de todas as rendas munieipaes transferidas na.
clausula quarta (4•a), especial hypotheca de todos os
bens que actualmente garantem a divida contrahida
para com o Banco de Credito Real de Minas Oeraes.
Para effectividade desta ultima garantia, esse insti-
tuto de credito fará cessão ao Estado de Minas Geraes
cia hypotheca de que é titular, e o referido Estado fará
novação, com a Gamara devedora do predito contrario
liypothecario.

E, achando-se assim justas e contractadas as par-
tes, lavrou-se o presente instrumento que, lido a es-
tas e ás testemunhas abaixo assignadas, a tudo pre-
sentes, é por todos achado conforme e assignado, sen-
do subscripto por mim, João Carvalhaes de Paiva, di-
réctor da Secrètaria.—Delfim Moreira da Costa Ribei-
ro.—J-Jeitor de Sousa.—Manoel Antonio Xavier.—flr.
Nuno da Cunha •e Mello.—Raul Soares de Moura.

Confere.—José I-ferneterin Queiroga.
Conforme.—P. Frade.
Visto--O director, .1. Carvalliaes.

DECRETO N. 3.989—DE 28 DE AflOSTO DE lOjO

Manda ohsrvar,	eXcucSO do contracto de eflipresi Ovo a
ilara Municipal de Catagnazes, 05 iISiIaC(Õ(s qnc l)aj\a1a

000 O (100. n. 3.21 .1, de 19 11.

 Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attrihuição que lhe confere o artigo 57 da Consti-
tuição, resolve que, para execução do contracto cele-
brado em 27 de abril cio corrente anuo, entre o Esido

de Minas Geraes e a Camara Municipal de Catagua-
nes, para pagamento do emprestimo de quinhentos
contos de réis (500:000$000), sejam observadas, mu-
tatis mutandis, as "Instrucções" que acompanharafl
o decreto n. 3.214, de 6 de julho de 1911.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Go-
raes, cru Be]lo I-Jorizontc, 2$ de agosto dc 1013.

JTJLIO BIJENO BRANDÃO.

.4rthur da Silva Bernardc.9.

Contracto de emprestimo celebrado entre o Estado de
Minas Geraes e a Camara Municipal de Catagua-
zes, como adeante se declara.

Aos dois dias do niez de outubro cio mil nuvecen-
tos e onze, no gabinete do Secretario do Interior, pre-
sentes os iliustrissimos e exceli entissim os senhores
doutores Delfim Moreira da Costa ilibei co, secretario
de Estado dos Negocios do Interior, e Heitor de Sonsa,
sub-procurador geral do Estado, representando o Es-
tado de Minas Geraes, e a Camara Municipal de Cata-
guazes, representada pelo exceilentissimo senhor dou-
tor Estevão Leite de Magalhães Pinto, legitimo e bas-
tante procurador do coronel João Duarte Ferreiro,
presidente eagente executivo daqueila corporação,
conforme os poderes da procnraç o passolo em o das
do labeilio Mirando Carneiro, que nesta. Seircloiia
fica arruivada, foi por ambas OS partes onlinHiles
—Estado de Minas Geraes e Comova Municipal de Co-
laguazes—assim representadas, ajustado expressa e
ii vremente o contracto que se segue, cujas dai ul I

e condições, qLie se obrigam  cumprir são

Primeira

• A Camara Municipal de Cataguaes, representada
pelo sobredito procurador de seu presidente e agente
executivo e auctorizada pela lei municipal fiumero

3
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duzentos e trinta e tres, de vinte e quatro de julho de
mil novecentos e onze, constitue-se devedora ao Esta-
do de Minas Geraes, pelo presente instrumento, firme
e valioso, como si escriptura publica fosse, da quan'-
tia de quinhentos contos de réis (500:000$000), que o
referido Estado, nos termos da lei numero quinhentos
e quarenta e seis, de vinte e sete de setembro de mil
novecentos e dez, e para os fins nelia taxativamente
consignados, lhe empresta.

Segunda

A importancia assim empcestada de quinhentos
contos de réis (500:000$000), destinados ao resgate da
divida passiva municipal contrahida para com a Cai-
xa Economica Particular de Oüro Preto e cento e cm-
coenta contos 'de réis (150:000$000) destinados ao pa-
gamento dos titulos da divida publica municipal e
seus juros, do preço da encampação da ponte de São
Salvador e das despesas com as construcções dos gru-
pos escolares da cidade e de Mirahy, e de uma ponte
sobre o rio Pomba,'no districto de Santo Antonio, logo
que o governo do Estado convide os credores respe-
ctivos para effectuar directamente a estes o competen-
te pagamento. Os restantes duzentos e vinte e cinco
contos de réis (225:000$000), destinados á ampliação
dos actuaes serviços de abastecimento de agua e de
rêde de esgotos da cidade, á instailação de rêde de es-
gotos e de abastecimento de agua nas sédes dos dis-
trictos de Mirahy, Laranjal e Porto de Santo Antonio
ao abastecimento de agua potavel nos districtos de
Sereno, Sant'Anna de Cataguazes, Cataguarino, Vista
Alegre e Itamaraty ; ás obras de canalização do cor-
rego Lava-Pés, aterro de pantanos e outras obras de
saneamento da cidade, serão entregues, á Camara, em
prestações ou parceilas, á proporção das exigencias
de pagamentos dessas obras e de accordo com os pra-
zos e clausulas dos contractos que forem celebrados
para a sua execução. O governo do Estado fiscalizará

factura das preditas obras. O pagamento das obras
dos supra-citados grupos escolares e pontes represen-

-2,27—
ta a satisfacção de comproissos da Camara e é, por-
tanto, considerado solução do passivo desta.

Terceira

A Camara Municipal de Cataguazes, assim cnn-
stituida devedora ao Estado de Mihas Geraes da su-
pracitaWL quantia de quinhentos contos de réis......
(500 :000$000), se obriga a pagar sobre essa importan-
eia os juros de seis por cento (6 0 1 0 ) ao anuo, em cm-
coenta annos de prazo, corheçando o pagamento dos
juros da data do presente contracto a trinta dias pre-
cio (30 dias) e a primeira amortização em junho de
mil novecentos e quinze (1915). Sobre a quota annual
de amortização e juros do emrestimo pagará a Ca-
mara Municipal de Cataguazes meio por cento (112'J')
e ainda pagará o reliquat que se verificar, de accordo
com a tabella que for organizada e que será parte in-
tegrante deste contracto. Esta •tabella, que vigorará
emquanto se mantiver a actual taxa de cambio, será
modificada de accordo com as osciliações da mesma
taxa, de modo que a Camara devedora participe do
lucro ou prej uízo resultante da alteração do cambio.

Os pagamentos dos juros e da amortização serão
feitos por semestres vencidos e de conformidade com
a mencionada tábeila.

Quarta

Para o effectivo pagamento de cada prestação se-
mestral devida e de toda a importancia emprestada e
respectivos juros, a Camara Municipal de Cataguazes
transfere ao Estado de Minas Geraes, desde já, a co-
brança de todos os impostos e taxas municipaes vi-
gentes, quaes os dê transmissão de propriedade inter-
vivos, ', de industrias e profissões, aguas e esgotos, luz
e força electrica e quaesquer outros impostos e taxas
devidos ao municipio, exceptuados apenas os de mer-
cado e as rendas eventuaes e provenientes de multas
por infracções de posturas.	 -
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para' constucço ':oOOOGO), Casi
de Caridade do, Pequy, Asylo d&
Maria Ti erâïdë S-. Jidd' El:Réi
Hospital de Eta úna, Co{legio -Maria
Auxiliadora de- Cachoeira do Cam-
po, Pavilhão de Tuberculosos de
Rio Preto. Hospital de Santa Qui-
teria, de Uberabinha, de Santa Rita
de Cassia, de Pedra Branca e de
Cabo Verce, Asylo de S. Vicente
de Paulo de Estreil 1 do Sul, Hospi-
tal de Cam po Bello da VilIa do Clau-
dio (auxilio par contrdcção) de
Antonio Dias Abixo, do Rosario de
S. João d'El-Rei, do Caratinga (au-
xilio para construcçâo), ao Pavilhão
Tuberculosos da Campanha, ao
Asylo de S. Vicente de Paula de
Aguas Virtuos s, ao Instituto de
Surdos-Mudos de itatubá, ao Cen-
tro Operario de S. Gonçalo do Sa-
pucahy. a Casa de Caridade de Ca-
xambú, ao Hospital de S.João Evan-
gelista (auxilio dohsti'iicAo),
ao Hospital Cassiano Campolina de
Entre Rios. e ao Asylo de S. Do-
mingos da Prata, aos Asylos de Ca-

A transporlar.....................
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Já distribujdo
pelo der. n.
3.776, de 21
de dezem-
bro de 1012.

Transporte ........................ -

Creditos para
o 9•0	se-
mestre.

De orçamen-
to.	Lei n.
b96, de 19
de	setem-
bro de 1912.

ridade da cidade de S. Francisco e
de Jaboticatubas. a 2:000$000 cada
um, 45:000$000, ao Hospital N. S.
das Dores de Ponte Nova (auxilio
para construcção) 15:00( 1 $000 para a
reconstrucção da Santa Casa de
Ouio Preto, 4:000$ para a Casa de
Caridade de Paracatú, sendo 2:0008
pari reparo do predio e 2:0000$
para subvenção....................

b) A' Associação das Damasde Cari-
dade de Relio Horizonte, á Associa-
cão de S. Vicente de Paria de Bam-
buby, ao Instituto de Surdos-Mudos
de Carmo do Rio Claro, ao Alber-
que dos Pobres de Rio Novo e a-o
Hospital de Caridade de Rochedo e
á Associação Protectora da Infan:
eia de Diamantina (1:0008 a cada

.................................C) um)
 Ao Hospital de Lazaros de Sabará,

para construcção de um Pavilhão

	

1-19:000$000	119:00c5000	238: 000$C0O

	

3:000$000	3:000$000	6:000$000

e

de Tuberculosos ao HopiI.al de -
Pitanguy e de S. José de Além Pa-.

• rahybH, 4:000$ a cada um, aos
• Asylos de Or-phâos de Marianna,

Rarb cena e Juiz de Fóra, ao Reco-
lhimento de S. João d'El-Rei, ao
Asylo de S. Francisco da mesma
cidade, ao Asylo de N. S. da Con-
ceição do Serro, ao Asylo de Santo
Antonio de Ouro Preto, ao Asylo
de Santa Is;'bel da mesma cidade e
ao de N. S. de Nazareth de Que-
luz, a 2:000$. cada um.............

d) Aos As'!os de Macaubas, Diaman-
tina, S. Luiz, de Caelé e Itamba-
(:ury, a 4:000$ cada um ...........

e) Ao Lyceu de Artes e Officios da União
Operaria de Dtamanbna e á Assis- -
tencia á Pobreza da Capital, sendo
ao primeiro 2:0008 e á egunda
3:0008, destinando desta quantia
um conto de réis, como auxilio á
escola mantida por essa assistencia

,) Auxilio á fundação da Maternidade -
da Capital.........................

g ) Ao Lyceu de Artes e Officios de
Ouro Preto, sendo 1:80OS para sub-

Atransportar......................

	

45:000$000	15:00
	

30:000$000

	

8:0008000
	8:000$000

	46:000$000

	

2: 5005100	2:500$000
	5:000$000

	

10:009$009
	10:0003003	20:0D0$000



Já distribuido
pelo -1ec. II.
3.776, do 24
de dezem-
bro de 1912.

Creditos para
o 2.° se-
mestre.

De orçamen-
to. Lei n.
596, de 49
de se tem-
bro de 4942.

Transporte .

vnção á cadeira de instrucção
primaria que mantém, 3:000; ao
Coll p io Maria Auxiliadora de Pon-
te Nova e Associação Amante de
Instrucção e Trabalho de Beilo Ho-
rizonte a 2:00O cada um .........

h) Subvenção á Faculdade Livre dë Di-
reito ...............	..............

i) Ao Aslo da Velhice Desampanda de
Ponte Nova, ao Recolhimedto dos
Pobres do Po de Santo Antonio

• de Diamantina, ao Hospital de Sau-
de Diamantina, ao Asylo de Or-
phãos da cidade de Conceição do

• Serro, ao Hospihl deS. João d'El
Rei; auxilio de construcção a 2:0tO
cada um e 2:000$ ao Asylo de in-

1 validos de Carangola ............
j) A' Escola Livre de Musica da Ca-

•	a .................Beilo Hori-............
k) Aupitxilio

!. .
á.. Santa Casa de

• zonte e á Associação Beneficente

	

3:500$000	3:500$000	7:000$000

	

25:000$000	000$000	50:Ot000o

	

6:000$000	6:000$000	12:000000

	

1:000$000	1:000$000	2:000$000

CI.aguaZeS, 3:o0OS de que trata a lei

	

li. 502, de 4909 ..................... 4a:hOOg000	13:50O000	27:000S000
XXXI Inspecção technica do ensino	 81:490000	81:490000	{62:980000

•

	

	XXXII Directoria de [-lygiene pessoal, expe-
diente. tres delegados extraordina-
rios, sendo de 6:0Ü0000 os venci-

	

mentos do secretario .............. 26:600000	26:600000	53:200$000

XXXIII Empregados em disponibilidade	 59:930000	59:930$000	419:860000

XXXIV Exercicios findos da Secretaria do In-

	

terior ............................ 25000S000	25:000000	50:000S000
XXXV Passes e telegrammas da Presidencia,

Secretaria do interior e Policia do

	

4o:000g000	40;000000	R0:00000O
Estado.......................... 	85:000000	85:000000	470:000000

XXXVI	Delegados de policia..................
XXXVII A' Faculiade de Medicina daCapital do

Estado, auxilio para manutenção	25:000000	25:000000	50:000000

XXXVI!! Auxilio á AssociaçãO Mutua Beneficen-
te Municipal 4ie Bebo Horizoote	 250S000	250S000	500000

XXXIX imprensa Ofíicial. Quota destinada ao
pagamentO de encommendas da
Secretaria do intarior e repartições

	

subordinadas ...................... 90:000000	90:000000	180:000000

	

Sornma. ..... ...................	6.4{1k:876642	6.720:876642	13.434:713284

a secção da Secretaria do interior, em Belio Horizonte, 22 de julho de 4943.— Paulo Andrade. -

Visto. O chefe de secção, Luiz Magalhães.— Visto. O director, J. Carvalhaes.

,	 .	 •- --
TT:-•.	 .



-202-

	

DECIIETO N. 3.964	22 DE JULHO DE 1913

Concede a regalias de equiparação á Escola Normal Santa Cruz,
de Juiz de Fára

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiçáo que lhe confere o art. 07 da Constituição do Estado e
de accorcio com a lei n. 001, de 21 de setembro de 1909, resolve
concederá Escila Normal Santa Cruz,de Juiz de Fóra,as regalias
de que gosa a Escola Normal da Capital.
1913. Palacio da Presldencia em lJello Horizonte, 22 de juliio de

JULIO I3UENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.960— 22 DE JULHO DE 1913
Cráa uns logar de adjuncto á escola do sexo masculino de Sinta

Izabel, municipio de Leopoldina

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o resulamento escolar em vigor, resolve crear um Jogar
de adjunclo á escola cio sexo masculino de Santa Izabel, muni
cipio de Leopoldina.

Paiacjci da Presideneja do Estado de Minas Geraes em Bello

	

Horizonte, 22 de julho de 1913.	 -

JULO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira cia Costa Ribiro.

DECRETO N. 3.906— 22 DE JULHO DE 1913
Crêa uns legar de adjuneto á 1 • escola do sexo masculino da ci-

dade de Tres Pontas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento escolar em vigor, resolve crear um legar
de adjuncto á 1. 1 escola da sexo masculino da cidade de TresPontas.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, emBello
Horizonte, 22 de julho de 1913.

Jujio BuE	BRANDÃO.
Delfim Moreira cia Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.967 - DE 26 DE JULHO DE 1913

Declara caducos os contractos de O de agosto de 1901 e3 de junho
de 1905, entre o Estado e o sr. Emilio Bcinhaumn, pala a ex-
ploração de diamantes e outros mineraes nos leitos dos rios
Somno e Santo Antonio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usanlo da at-
t'ibuição que lhe confere o art. 57 da Constituição, e consi-
derando que, em 9 de agosto de 190, tendo-se feito na Dire-
ctoria de Viação, com o sr. Luiz de flesendc, um contracto
para exploração de diamantes e outros mineraes nos leitos
dos rios Somno e Santo Antonio, foi esse contracto transferido,
por termo de 3 de junho de 1905, ao sr. Emilio Bernhuin que,
na qualidade de cessionario, se comprometteu a cumprir as
clausulas do mencionado contracto

Considerando que estão, desde muito, esgotados os pra-
zos estabelecidos, sem qiiie.o cessionorio tenha dado o devido
cumprimento ao semi contracto;

Considerando que, por esse motivo, lhe foi imposta a
multa pecuniaria de 600000, de conformidade com a clau-
sula 13.;

Considerando qut- o referido cessionario não effectnou o
pagamento dessa multa, nem reclamou contra o acto de sua
imposição, apesar de notificado deila, pela forma estabelecida
no art. 5. , da lei o. 4, de 25 de setembro de 1891

Considerando que contiuúa o inadimplemento, por parte
cio aliudido cessionariO, das clausulas do predito contracto

Considerando, finalmente, que do exposto se evidencia a
reincidencia da infracção das clausulas aliudidas

Resolve, de conformidade com a mencionada clausula
i.a, declarar caducos os contractos de 9 de agosto de 1904 e
3 de junho de 1905.

Palacio da Presidencia do EsOsdo de Minas Graes, em
Beilo Horizonte, 26 de julho de 1913.

JuLIo BTJENO BRANDÃO.

JOSe Gonçalve de Sousa.

Em
ma

o
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DECRETO N. 3.968 - DE 29 DE JULHO DE 4913

Marca o dia 20 de setembro proximo futuro, para a installaçà.o
dos districtos de Rodeiro e Divino, municipio de Ubá

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve marcar o
dia 20 de setembro proximo futuro, para a instailação dos dis-
ctrictos de Rodeiro e Divino, município de Ubá.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em Belio
Horizonte, 29 de julho de 1943.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Màreira cia 6osta ilibe frc.

DECRETO N. 3.969 - DE 29 DE JULHO DE 4913

Reconhece ajurisdicção, neste Estado, cio ar. Ryogi Noda, como en-
carregado do consulado geral do Japão, no Rio do Janeiro,
durante a ausencia do respectivo consul, ar. Toshiro Fujita.

O Presidente do Estado de Minas Gcraes tendo em vista a
communicaçõo constante do aviso circular do Ministerio das
Relações Exteriores, de 47 do corrente, sob n. 23, resolve re-
conhecer a jurisdicçõo, neste Estado, do ar. Hyogi Noda, como
encarregado do consulado geral do Japão, no Rio de Janeiro,
durante a ausencia do respectivo consul ar. Toshiro Fujita.

•Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerees, em Bello
Horizonte, 29 de julho de 4943.

Jtjj,io BUENO BRANDÃO.

Delfim More ira cia Cosia Ribeiro.

DECRETO N. 3.970 - De 2 DE AGOSTO DE 1913

Concede ao ar. Gabriel Augusto de Andrade a necessaria licença
para fazer estudos technicos da quéda cl'agua existente no rio
Pará, no trecho comprehendido entre a barra do carrego da
Aguada e a confluencia do rio Ponte Alta.

-. O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista o
requerimento, dátado de 30 de janeiro ultimo, do sr. Gabriel
Augusto de Andrade, resolve conceder ao mesmo senhor, de
conformidade com o dec. n. 3.735, de 25 de outubro de 1912,
anecessaria licença para fazer estudos technicos da quéda d'a-
•gtia existente no rio Pará, na parte onde este rio é lambem
conhecido pelas denominações de rio -Pary» ou «Tahoões", no
trecho comprehendido entre a barra do corrego da Aguada e a
confluencia do rio Ponte Alta, afim de que lhe seja dada a con-
cessão definitiva nos termos do mesmo decreto, ficando marca-
do o prazo de 18 mezes para apresentação desses estudos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello
Horizonte, 2 de agosto de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

José Gonçalves de Sousa.

DECRETO N. 3.971 - DE 5 DE AGOSTO DE 4913

Crêa um Jogar de adi ando -á escola do sexo masculino de Casa
Branca, municipio do Ouro Preto.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento escolar em vigor, resolve crear um logar
de adjuncto á escola do sexo masculino de Casa Branca, muni-
cípio de Ouro Preto.

Palacio da Presidencia
'

do Estado de Minas Geraes, cm
Belio Horizonte, 5 de agosto de 1913.

JUL1O BUENO BRANDÃO

Delfim Moreira da Costa Ribeiro



-206-

DECRETO N. 3.972 - DE 7 DE AGOSTO DE 1913

Distribue creditos para as despesas da Secretaria das Finanças,
no semestre de julho a dezembro de 1913

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no artigo 139, do reguhmento que bi-
xou com o dec. n. 3.75, de 21 de novembro de 1912. re-
solve approvar o quadro que a este acompanha, da distri-
buição de creditos para as despesas a cargo da Secretaria
das Finanças, no semestre de julho a dezembro de 1913, e
determina que, pela referida Secretaria, sejam cifectuados,
em termos, os respectivos pagamentos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 7 de agosto de 1913.

•	 •	 JULIO I3UENO BRANDO.

- Ari/vur da Silva Bernarcles.
ÜuÈ dt	enditos íiii 3rtri

d	Es, dg jIho	dt 113



Quadro da distribuição de creditos para as despesasda Secretaria das Finanças,
no semestre de julho a dezembro de 1913.

Já distribuido

	

pelo dec. n.	 De orçamento.
\Numeros	Natureza da despesa	3.783, de31 de	Credito para o	Lei n. 596, de

	

dezdmbro de	20. semestre	19 de se4em-
4912.	.	 bro de 1912.

1 a) Pessoal da Secretaria das Fi-

	

lianças.......................- 142:1408000	142:740$000	285:480$000

	

6) Expediente ...... ..................12:5OO$0o0	12:500$000	25:000$000
e) Passagens em estrada de ferro

e telegramma .................	20:000$000	20:000$000	40:oO( $000
ii Recebdoria de Minas na Ca-	 -

pital Fe eral:	 =-
a)	Pessoal ...........................99:22o$0O0	99:220$000	198:440$000
6) Expediente, aluguel de preoio,

inclusive gratificação a oito
collaboradores,a 1:800$000	.	17:7C0000	17:700$000	35:400$000

111 Serviço da divida fundada:	°-

	

a) Juros da divida interna1.253:530$O00	1.253:530$000	2.507:060$000
6) Juros da divida externa	 2:295:0O0$C0o	2.295:000$000	4.590:000$000
c) Despesas accessorias do servi-	-..	-

	

ço da divida ...............- - 25:000$000	25:000$000	50:000$000
iv Porcentagens a coliectores e

escrivães............	 404:265$000	404:2658000	808:530$000
V Directoria de Fiscalização de

Rendas:

	

a) Pessoal. ..........................124:220$000	124:220$000	248:440$000

b) Expedinte . ....................1:500S000	1:5&$0à

VI Pessoal . das; Recebedorias e	 -	-

	

2OO:00000O	200:000$000pontos fiscaes................. 
Vil Aluguel de casus para recebe-

donas e pontofiscaes.......-	16:000$000	-16:0008000
VU1 PorcentageliS a estradas de	 -

-	ferro ..... ............... ....	105:O01)$000	105:006$000
1X Juros de emprestirnOS de or-	-

• pliãos, de depositos da caixa
economica e de fianças	 85:786$2l1	. 85:78C$41

X Imprensa Official
a) Pessoa ltitulado e expediente	 30:000$000	30:000$000

b) Quota destinada ao .p; gainento
de encommendas da Secre-	-	- -
taria das Finanças	 50:0008000	50:0008000

xi Restituições e reposições	 30:000$000	30:000$000

XII.Aposentados e reformados	 3i5:596$199	365:596199

Xiii Impressão de talões	 3:000$000	3:0008000
XIV Exercidos findos da Secretaria

das Finanças..................15:000$000 -	45:000$000
XV Custas em causas da fazenda	25:0008000	25:000000

XVI EventoaeS ........ ...............7:500$000.	7:500$000

Sornma.....................5.398:557$410	5.398:5578410

Secretaria das Finanças, 5a secção, 26 de julho de 1913. - Benjamin Ferreira.
Visto.—F. Bherig, chefe da Secção.
visto.—João Leal.

3:000$000

400:000$000

32:000$000

390:0008000

171:5_i2$422

60:000$000

I00:000$000
60:0008000

691:1928309
6:000$000

30000$000
50:0005000
15:0008000

97:414$821

-
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DECRETO N. 3.973 - 9 DE AGOSTO DE 1913

Approva os estudos definitivos da variante de Viçosa, a ser coh-struidaentre os kilometros 245, 256 e 614 da linha de PortoNovo á Saude.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o disposto na clausula sexta, do termo de novação dos con-
tractos celebrados entre o governo do Estado e a ((Leopoldina
Railway Company Limited», termo este de 3 de junho do cor-
rente armo, resolve approvar os estudos definitivos e orçamento,
na importancia total de 4.791:990$306, da variante de Viçosa,
com 47ks.307 de extensão, a ser construidà • por aqueila Com-
panhia, entre os kilometros 245, 256 e 644 da linha de PortoNovo á Saude.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 9 . de agosto de 1913.	 -

JULIO BUENO BRANDO =

José Gon calces de Soma

DECRETO N. 3.974 - DE 12 DE AGOSTO DE 1913

Crêa um grupo escolar no districto de São João Baptista das Ca-
choeiras, rnunicipio de S. José do Paraiso

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com oregulamento a que se refere o dec. n. 3.194, • de 9 de
julho de.1911, resolve crear um grupo escolar no disiricto de
S. João Baptista das Cachoeiras, municipio deS..José do-Faraiso.

Falacio da Presidencia do Estado dede Minas Geraes, m Belio
Horizonte, 12 de agosto de 1913..-

•	 JULIO BUENõ BRANDÃO:

Ç Delfim Moreira lt Cia .Ribro.

DECRETO N. 3.975 - DE 12 DE AGOSTO DE 1913

Crêa um grupo escolar na cidade de Dores do Indayá

O Presidente do Estado de Minas Geraes de conformidade
com o regulamento que baixou com o dec. n. 3.191, de 9 de
junho de 1911, resolve crear um grupo escolar na cidade de Do-
res do lndayá.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio lIoiizõnte, 42 de agosto de 1913.

J1.TLIO BUENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.976-- nE 12 DE AGOSTO DE 4913

Crêa um grupo escolar no disctricto de Pompéo, municipio de Pi-
tanguy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento a que se refere o dec. D . 3.191, de 9 de
junho de 1911 resolve crear um grupo escolar no districto de
Pompéo, inunipicio de Pitanguy.

Palacio da Piesidencia do Eslado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 12 de agosto de 1913.

JULIO BUINO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.

DECRETO N. 3.9'7-1)E 42 1)E AGOSTO DE 1913

Converte em escola mixta a do sexo feminino districto de Cer-
cado, municipio de Pítanguy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de cmformidade
om o n. 4 do a:t. 3•0 do regulamento a que se refere o dec.

n. 3.191, de 9 de junho de 1911 resolve converter em escola
mixta a do sexo feminino do districto de Cercado municipio de
P.itanguy..

Palacio da Presidencia do Estado de Minas GeraeS, em
Bello Horizonte, 12 de agosto de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

]
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DECRETO N. 3.978	DE 12 DE AGOSTO DE 4913

Converto em escola para o sexo feminino a mixta de Serra Negra,
municipio de -Itapecerica

O Presidente do Estadb de Minas Geraes, de conformidade
com o D. 4 do art. 3. 0 do regulamento a que se refere o dec.
n. 3.191, de 9 de junho de 4914 rosolve converter em escola
para o sexo masculino a mixta de Serra Negra, municipio de
ftapecerica.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello
Horizohte, 12 de agosti de 1913

JbLIO BULNo

Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.

DECRETO N. 3.980 - DE 13 DE AGOSTO DE 1913

i\l)provit as insti11C(õC5 0r1anizadas pelos Secretaries de Estado,
i-clativanicflte a rcí1uisiçócs de paes CIII estradas de ferro

() Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das attri-
huiçces que lhe são conferidas, resolve approvar as instrucçôes
que com este baixam, assignadas pelos Secretrarios (lc Estado,
que as farão executar.

Paiacio da Presidenciu do Estado de Minas Geraes, em
Bello tiorizoule, 13 de agosto de 1913.

.1 ULW tICENO BRAN I((

hei/lar Morena da Costa Ribeiro
rtr(/(UI da Silva Bernurdes
José Gonçalves de Sonsa

o

DECRETO N. 3.979 - DE 12 DE AGOSTO-DE 1913
. 1	..	•

•--o-adl	tl'lCrêa um legar de adjuncto á escola do sexo masculino de Matto-
zinhos municipio de Santa Luiza

O Presidente do Estado dh Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento escolar em vigor, resolve crear um legar
de adjunclo á escola do sexo masculino de Mattozinhos, muni-
cipio dé Santa Luzia.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geras, em Beilo
Horizonte, 42 de agosto de 1913.

Jdiid BUENOÉBNDO.

	

-	 -.	1	 J.-	.,	., 1.	k eu
-	 Delfim Moreira da Costa tRibejrd.

..........	•

'1.	.	•-.	.!-.,	-,

-	 -

-	.2 ...... 1	.

Instrucções a que se refere o dcc, li, 3.980, desta data, para.

requisições (18 passes ciii estradas de ferro e transmissão de

te!egraiiiinas

Art. 1 0 Sôrnente por motivo de serviço publico poderão
ser reqitisitaclos posSes cal estrados cIo toiro, por conta do
Estado.

Paragrapho unico. Fóra do caso previsto ao art. 1. 0 , -só
mente aos loucos que tenham do ser internados na Assistencia a
Alienados ou dcliii retirados e aos inclige ates poderão ser conce-
(lidos passes exclusivamcfltc pelo (lide de Policia.

Art. 2. Na,, requisiçócs deverão conslar a classe, numero
(Id l.cssoilS, ct a3o de proccdcneio o ciost lan e bagagem, cujo
ileso iiào excederá (10 100 Mios.

Ari. 3; (.)s telegreminas por eoiila 1h) Estado só poderão
ser Lransmittidos de aucto:idade a auctoridade, tuas sómeitio
em caso de serviço publico urgente.

Art. 4•0 Poderão requisitar passes
Paragrapho 4•0 Dentro e fóra cio Estado : o Presidente e

Secrelatdos de Estado, Chefe de Policia e o commandaflte da
Força Publica.

D. M.-14
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Paragrapho 90 Dentro do Estado os directores das Secre-
tarias, os commandantes dos h;õalliões e os fiscaes de rendas.

Paragrapho 3. 0 As auctoridades policiaes, em nome do Che-
fa de Policia, quando devidamenie auctorizadas, para si e seus
escrivães no territoio de sua jurisdicção, e dalli para qualquer
ponto dentro do Estado, para offlciaes e praças em serviços e
presos escoltados.

ArI. b.° Poderão iransrnittir telegrammas
Paragrapiro 1.0 Dentro e fóra do Estado : o Presidenie e

'Secielarios de Estado o lliefc de Policia, o presidenLe do iri-
banal da Relação, o procurador geral e o sub-procurador, os
presidentes das Cainafas Legislativas, o eornmandanle da For-
ça Publica e os que tenham auctorização especial, communi-
cada ao director geral dos Telegraphos pela auctoridade com-
pe teu te.

Paragrapho 2. 0 Dentro do Estado os directores das Secre-
tarias e os das repartições subordinadas, os delegados auxiliares,
os cornmandanhes dos batalhões e as auctoridades policiaes, em
casos de ui'gencia provada.

Art. l.° As auctoridades ou funecionarios que fizerem re-
quisições de passes e expedirem telegraminas, contravindo as
presentes instiucções, serão responsaveis pelo pagamento das
passagens ou dos telegrammas.

Paragrapho unico. Para effectividade riopagamenlo, a Se-
cretaria por onde correr a despesa levará a contravenção ao
conhecimento da repartição competente, afim de ser a impor-
tnincia devida deduzida dos vencimentos do contraventor ou pro-
inovr á cobrança, no caso de não receber estes vencimentos dos
cofres publicos.

Ari. 7.° Rovogarn-se as disposições em contrario.

Bello Horizonte, '13 de agosto de 1913.

JULIO BWNO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

:tr'thur da Silva Bernardes.

José Gonçalves de Sousa.
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DECRETO N. 3.981	De 14 DE AGOSTO DE 1913

Transfere a Escola de Pharniacia e Odontologia de Silvestre Ferraz
para a cidade de Ouro Fino, ficando mantido o favor do art.
1. 0 da lei n. 585, de 1912.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
huição que' lhe confere o art. '57 da Constituição, e tendo conhe-
cimenito de que a Escola de Pharmacia e Odoniologia de Silves-
tre Ferraz passou a furiccionar na cidade Orno Fino, sob a
mesma direcção e com o mesmo pngramma, resolveu manter,
com relação á mesma Escola, o favor que lhe foi conferido pelo
art. 1. 0 da lei n. 585, de 30 de agosto de 4912.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, cin Beilo
Horizonte, 14 de agosto 1913.

JULIO BUeN0 BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 3.982 - DE 19 DE AGOSTO DE '1913

Marca o dia 12 de outubro pino futuro, para a instahlaçtio do
distnicto de itesplándor, do municipio de Caratinga

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve marcar o
dia 42 de outubro proximo futuro, para a installação do distnicto
de Resplendor, do municipib de Carantínga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas C.eraes, em Belio
Horizonte, 19 de agosto de '1911.

1

JuLio BueNo BRANDÃO.

Jose' Gonçalves de Sousa.
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DECRETO N. 3.983— DE 49 DE AGOSTO DE 1913

Supprime o logar de adjimcto á escola do sexo masculino da ci-
dade de Santo Antonio do Machado

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o art. 206, in-line, resolve supprimir o logar de adjun-
cio á escola do sexo iiiasculino cia cidade de Santo Antonio do
Machado.

Palacio ria Presidencia do Estado de Minas (i4eraes, em Beilo
Horizonte, ii) do agosto (10 1913.

•IIJLiO BUENO I3llANijO.

1 f5 ( onec, Ices de 5iz,yii

DERETO N. 3.98 - DE 19 DE AG(ST) DE 1913

Converte cai escola para o sexo feminino a mixia de San[.\una
de Suassuahy, niunicipio do Peanha

O Presidente do Estado de Minas Geraes (lo conformidade
com o TI. 4 do arl. 3. 1 cio regulamento a que se. refere o de-
n. 3.191 de O de junho de ItihI, resolve converter em escola pa-
ra o sexo feminino a mixia de SantAnna do Suassuhy, munici-
pio de Peçanha.

Paiacio da Presidencia cio Estado de Minas (eraes, em BeiJo
1-lorizonle, ii) (10 agosto de 1913.

.1 iii lo II IJE NO 13ii AN DO

José Goneaiies deSüusa.

DECRETO N. 3.98 - DE 19 DE AGOSTO DE 1013
	 DECRETO E. 3.986 - DEI 19 DE AGOSTO ur 4013

Crêa um 2. 0 logar de adjuneto no grupo escolar de Italjiia

() Presidente do Estado de Minas Goraes, de conformidade
com o regulamento a que se refere o dec. n. 3.191, cio 9 de
junho de 1911, resolve crear um segundo logar de adjuncio, ao
grupo escolar cio Itabira.

Palacio cia Presidencia do Estado de Mi ias (ieraes, em BeiJo
Horizonte, 19 de agosto cio 1013.

1-!

1 uiio BIJEN() IIJ)AND.O

José Gonealves de Sousa.

Conveil O (ii)) escola para o SeXO feminino a mixta cio 5. .lolo
Baptisla la (Jioria, municipio de Passos

O Presidenle do Estado de Minas Ceraes, de conformidade
com o n. 4 cio art. 3.° do regulamento a que se refere o dcc.
D. 3.191, de 9 de junho de 4911, resolve converter em escola
para . o . sexo feminino a mixta de 5...o Baptisla do Gloria,
município	

..
p io de Passos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ceracs, em
licito Horizonte, 19 de agosto (lo 1913.

.11110 Bvi;xO B1SANI).lo

Joii (OflCaieeS de Sosa.
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DECRETO N. 3.987	ur 23 DE AGOSTo DE 1913

Approv. os 051 udos e oi'çainciil,o da Scuunda secção da E. F.
i'aracaO'i, cdm a extensão de 7h ks ;011n .,S, de Bom Despa-cho a Dores do Indavá,

O Pr'csidenle do Es'lado de Minas Geraes, lendo em vista o
(li.Cposto ° 1, ausula (ilarta, do contractO de 31 (10 janeiro
(lo '0119, resolve approvar os estudos apresentados pela Cornpa-
fluia Norte de Mirins (E. 1' Paracah), da segunda secção de
sua linha, na extensão de 76k.s.,697m,8, de Bom Despacho a
Dores do lndayú, bem como o respectivo orçamento, na impor-lancia tola] de 9.447:710$(181 ou 31:913h92 por kilometro:

Palacjo da Pres jdencja do Estado de Minas Gemes, em BeiloHorizonte, 23,de agnsth de 1913.

•lui.io BUENO BRANDÃO.

Jose' Go calces de Soeso.

DECRETO N. 3 0x8 - DE 28 DE \cns'ro nit 1913

Manda observar, para execução de contracto de eniprestimo 3Camara Miinicipai de Oliveira, as inslrucções inc haixaram
cOfli O dec. n. 3.214, de 1911.

O Presidente do Estado de Minas Gemes, usando
da attribuição que lhe confere o art. 57 da Constitui-
ção, resolve que, para execução do contracto celebra-
do em 10 de julho do corrente anno, entre o Estado de
Minas Geraes e a Camara Municipal de Oliveira, para
pagamento do emprestimo de quinhentos contos de
réis (500:000$000) sejam observadas, mutatis mutan-dis, as "Instrucções" que acompanharam o decreto n.
3.214, de 6 de julho de 1911.

Palacio da Presidencia, em BeIlo Horizonte, aos
28 de agosto de 1913.

Juaio BUENO BRAxDÃO.

Arthur da Silva Bernardes,
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Contracto de emprestimO municipal celebrado entre
o Estado de Minas Geraes e a Camara Municipal
de Oliveira, como adeante se declara.

Aos dez dias do mez de julho de mil novecentos
e treze, no gabinete do Secretario do Interior, presen-
tes os illmos. e exmos. srs. doutores Delfim Moreira da
Costa Ribeiro, secretario de Estado dos Negocio ,, do
Interior, e Heitor de Sousa, sub_procurado r geral do
Estado, representando o Estado de Minas Geraes, e a
Camara Municipal de Oliveira, representada por seu
presidente e agente executivo, coronel Manoel Antonio
Xavier, foi por ambas as partes contractantes_Estado
de Minas G.eraes e Camara Municipal de Oliveira—as-
sim representadas, ajustado expressa e livremente o
contracto que se segue, cujas clausulas e condições,
que se obrigam a cuprir são

Primeira

A Camara Municipal de Oliveira, pelo seu refe-
rido presidente e agente executivo, constitue-se de-
vedora, pelo presente instrumento, firme e valioso,
corno se escriptuma publica fosse, ao Estado de Minas
Geraes, da quantia de quinhentos contos de réis.....
(500:000$000), que este, de accordo com a lei n. 5116,
de 27 de setembro de 1910, e para os fins neila taxa-
tivamente consignados, lhe empresta.

Segunda

A importancia assim emprestada de quinhentos
contos de réis (500:000$000) será retirada dos cofres
do Estado nas seguintes condições : duzentos e no-
venta e nove contos duzentos e setenta e sete mil seis-
centos e cincoenta e sete mil réis (299:277$657), des-
tinada ao pagamento da. actual e unica divida passiva
do municipio, constante da relação authenticada pelo
presidente da Camara devedora, logo que o governo
do Estado convide os respectivos credores para pagar
directamente a .estes a importancia de seus creditos.

LI



os iestautes duzentos contos, s etecen tos e viu te e dais
M il trezentos e qiwreida e ires réis (200:722$343), des-
tinados á ampliaçét) dos serviços de installaçãu ele-
rtric,a já existente no mun li )i) e tios abastecimentos
de agna da sé(le (leste e dos tliliit.tus de Carmo da
\'Ia [Ia, S. Vraneisct) de Paulo, .l,'qoo e S;] 111 , 11A 	do

Cm pai'reHas ou J HWAIÇAS é proporção das
exigell(Ias (' pagamento dessas obras e us}razos
(los coliLraeLos que íureui elebtodos para a sua fa-
ctura. Estas obras serõo executadas sob a fiscalizarão
do governo do Estado, tendo-se em \ isto as instru-
cções regulam eu lares approvadas pelo decreto u.
:lMOO, de 1!) de agosto de 1012.

Terceira

A Coniura Municipal de Oliveira, assim constitui-
da devedora ao Estado de Minas Geraes da sLlpracita-
da quantia de quinhentos contos de réis (00:000$000),
se obriga a pagar sobre essa importancia os juros de
(O 0 1 0 ) seis por cento ao anno, em cincoenta annos de
prazo, começando o pagamento dos juros desde a data
do presente contracto e a primeira amortização em
junho de mil novecentos e quinze (1915)

Sobre a quota annual de amortização e juros do
emprestimo pagará a Camata Municipal de Oliveira
meio por cento (1 12 ) e ainda pagará o reliquat que
se verificar, de accord) com a la belia que Lar organ i-
zada e que será parte iulegrante (leste contracto. Esta
[abelia, que vigora ré emqua do se mantiver actual
taxa de cambio, será modificada de accordo com as
oscilações da mesma taxo, de modo que a Gamara
devedora participe do inc ro ou prejuizo resui tn te dé
alteração do cambio.

Os pagamentos dos juros e da amortização serão
feitos por semestres vencidos, de coo íormidade com
a mencionada tahella.

Quarta

Pala o efíeci iva pagam eu lo de cada prestação se-
mestral devida e de toda a irnpoitancia emprestada e

respectivos juros, a Cantara Municipal de Oliveira
transfere ao Estado de Minas Geraes, desde já, a co-
brança de todos os impostos e taxas muiiicipaes vi-
pentes, quaes os de transmissão de propriedade inter-
vivos, de industrias e profissões, de agita e esgotrs,
luz e força cleotrica e de qiiaesqiier ouros impostos
e taxas devidas ao minliriplo, exceptuados apenas os
de mercado e as tendas even! uiaes e proveu ieu los (le
mui [as por infracções de posturas.

Quinta

A arrecadação das rendas municipaes, Ira usíerida
ao Estado para o integral reembolso da imporiancia
emprestada, será feita por preposto nomeado pelo Se-
cretario das Finanças, na fôrma das instrucções que
serão opportunamente expedidas pela referida Secre-
taria das Finanças, obrigando-se a Camara cuttra-
ctante a respeitai-as e cumpril-as.

Sexta
Antes de cxii neta integro] mente a divida ' conl 'a-

lt ida por este instrumento, a Camara Muni ci pai de
Oliveira uõo poderá dar outro destino 'i0,,-,- impostos
consignados aos serviços dos juros e amortizaçiío do
mesma divida..

Setima

Cor.rerõu por conta da Camara supracitado as
porcentagens e mais despesas iam a aireradaçõo da-
qiteiles impostos e taxas, quer com relaçõo a lança-
mento, expediente e pessoal, quer á execução judi-
cial.

Oitava

A Cama ra Minjicipal, de Oliveira não poderá mo-
dificar, durante a vigencia deste contracto e existen-
cia da divida eontraI'iida por cile, o seu regime]] [ri-
butario, no sentido de extinguir ou de diminuir im-
postos ou taxas existentes actualmente ou de isentar
contribuintes delies, salvo prévio e expresso consenti-
mento do Estado
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Nona

A Camara Municipal devedora fornecerá ao fun-
ccionario encarregado pelo Estado da arrecadação dos
sobreditos impostos e taxas os lançamentos legaliza-
dos e todos os demais documentos que necessarios fo-
rem á effectividade e efficacia da arrecadação, de mo-
do que os lançamentos e documentos estejam em po-
der daquelte funccionarjo antes da época em que dia
se deva iniciar. O dito funccionarjo terá a porcenta-
gem e vantagens que forem fixadas pela Secretaria
das Finanças.

Decima

Pela inobservaneja, por parte da Camara, da clau-
sula precedente, fica o Presidente do Estado auctori-
zado a mandar proceder aos respectivos lançamen-
tos, por prepostos seus, observadas as disposições do
regimen tributario municipal e correndo todas as des-
pesas de lançamento e publicação deste por conta da
Gamara.

Decima primeira
O governo do Estado expedirá instrucções sobre

a fórma e tempo da arrecadação, que não podem ser
alterados pela Carnara contractante, e quaésquer ou-
tros que sejam necessarios á inteira, e fiel execução
deste contracto.

Decima segunda

A Camara Municipal de Oliveira se obriga a ap-
plicar o producto deste emprestimo exclusivamente
aos seguintes fins resgate da actual e unica divida
passiva do municipio, que é a enunciada na clausula
segunda ampliação dos serviços de instaliação ele-
ctrica já existente no municipio •e dos abastecimentos
de agua da séde deste e dos districtos de Carmo da
Matta, S. Francisco de Paula, Japão e Sant'Anna do
Jacaré.

Decima terceira
O Estado fiscalizará, por prepostos de si	fiinL

ça, a execução deste contracto na parte relativa á
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lização das obras da clausula precedente e á applica-
ção exacta e fiel da quantia emprestada aos fins neila
taxativamente consignados.

Decima quarta

Unia vez arrecadada i importancia necessaria ao
pngamcntíis dos juros c amortização relativa ao exer-
ririb, o Estado entregai rnehsnlmente á Camara Mu-
nicipal o producto liquido da arrecadação do mez an-
terior, deduzida a despesa feita com esta.

As quantias destinadas aos serviços de juros e
amortizaçãb, quando ainda não for época do paga-
mento destes, erão depositadas, sendo possivel, em
estabelecimento de credito, e os juros destes depositos
pertencerãb á Camara.

Decima qtiinta

A Camara Municipal de Oliveira não celebrará,
na vigencia deste contracto, novos emprestimos e
nem contrahi:rá obrigações que difficultem o cumpri-
mento do mesmo.

Decima sexta

O Estado não terá responsabilidade alguma pela
regularidade e exactidão dos lançamentos e exito da
arrecadação.

Decima setima

A Camara devedora poderá antecipar em qualquer
tempo o pagamento das prestações de juros e amor-
tização, ou da totalidade do emprestimo.

Decima oitava

No caso de inexecução ou infracção de qualquer
das clausulas deste contracto, a Camara Municipal de
Oliveira ficará obrigada ao pagamento de mais tres
por cento (3 010) ao anno, de juros, sobre a importan-
cia total do emprèstimo.

1
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Decima nona

Para garantia do reembolso do capita.i e juros da
importancia de quinhentos contos de réis (500:000$),
que, por este instrumento, o Estado de Minas Gemes
empresta á Camara Miii icipal de Oliveira, esta d'i,
além de todas as rendas .mnniripa.es iransferidas na
(1 aiisiila quarta (4.), especial h)Tpot.heca, de todos os
bens que actua meu te garantem a divida controh ida
para com o Banco de Credito Real de Minas Geraes.
Para eff•ectividad.e desta ultima garantia., esse insti-
tuto de credito fará cessão ao Estado de Minas Oeraes
da hypotheca de que é titular, e o referido Estado fará
novação, com a Caniara devedora do predito contracto
hypothecario.

E, achando-se assim justas e contractadas as par-
tes, lavrou-se o presente instrumento que, lido a es-
tas e ás testemunhas abaixo assignadas, a tudo pre-
sentes, é por todos achado conforme e assignado, seu-
do suhscripto por mim, João Carvalhaes de Paiva, di-
rector da Secretaria—Delfim Moreira da Costa
ro.—Iieitor de Sousa.—Manoel Antonio Xavier.—fli.
Nuno da. Cunha e Mello.—Pa.ul Soares de Moura.

Coo fere.—.tosé. Hemeterio Qiieiroga.
Coii forme.—P. Frade.
Visto--O ml irector, .í. Carvailia es.

DECRETO N. 3.989-1)i 28 DE AGOSTO os 4913

Man(Ia observar, e execuio do conlraelo de ciopresl mo O Co-
nela Municipal cio Catagi.iazos, as inslincôes que haixaiani

('()m O dcc. O. 3.211, ci' 101

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da altribuição que lhe confere o artigo 57 da Consti-
tuição, resolve que, para execução do contracto cele-
brado em .27 de abril do corrente anno, entre o Estado
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de Minas Geraes e a Carnara Municipal de Catagua-
zes, para pagamento do emprestirno de quinhentos
contos de réis (500:000$000), sejam observadas, mu-
tatis mutandis, as "Instrucções" que acompanharam
o decreto n. 3.214, de 6 de julho de 1911.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, 28 de agosto de 1913..

JULIO BUENO BEANDO.

Arthur da Silva Bernardas.

Contracto de emprestimo celebrado entre o Estado de
Minas Geraes e a Camara Municipal de Catagua-
zes, como adeante se declara.

Aos dois dias do inez de outubro de mil noveceli-
los e onze, no gabinete do Secretario do Interior, pre-
sentes os illustrissirnos e excelienti ssimos senhores
doutores Delfim Moreira da Costa Ribeiro, secretario
de Estado dos Negocios do Interior, e Heitor de Sousa,
,sub-procurador geral do Estado, representando o Es-
tado de Minas Geraes, e a Camara Municipal de Cata-
guazes, representada pelo excelleutissimo senhor dou-
tor Estevão Leite de Magalhães Pinto, legitimo e bas-
tante procurador do coronel João Duarte ierieii'a,
presidente e agente executivo (laquei la. e rpnraÇo,
conforme os poderes da procuração passada eni nulas
di taheilião Miranda Carneiro, que iiesta, Secretaria
fica arcliiva,da, foi por ambas as partes cnn tracteu tes
—Estado de Minas Geraes e Camara Municipal ite Ca-
tagiiauies—aSSifll eepreseii tadas, ajustado expies.-;a. e
Ii vrenieille () contracto que se segue, cLIjis eta mintas
e condições, que se obrigam a cumprir São

Primeira

A. Camara Municipal de Cataguazes, representada,
pelo sobredito procurador de seu presidente e agente
executivo e aLietorizada pela lei municipal numero

1

W.
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duzentos e trinta e tres, de vinte e quatro de julho de
mil novecentos e onze, constitue-se devedora ao Esta-
do de Minas Geraes, pelo presente instrumento, firme
e valioso, como si escriptura publica fosse, da quan-
tia de quinhentos contos de réis ( 500:000$000), que o
referido Estado, nos termos da lei numero quinhentos
e quarenta e seis, de vinte e sete de setembro de mil
novecentos e dez, e para os fins nelia taxativamente
consignados, lhe empresta.

Segunda
It

A importancia assim emprestada de quinhentos
contos de réis (500:000$000), destinados ao resgate da
divida passiva municipal contrahida para com a Cai-
xa Economica Particular de Ouro Preto e cento, e' cm-
coenta contos de réis (150:000$000) destinados ao pa-
gamento dos titulos da divida publica municipal e
seus juros, do preço da encampação da ponte de São
Salvador e das depesat com a construcões dos gru-
pos escolares da cidade e de Mirahy, e dé uma ponte
sobre o rio Pomba, no districto de Santo Antonio, logo
que o governo do Estado convide os credores respe-
ctivos para effectuar directamentê a estes o conipeten-
te pagamento. Os restantes duzentos e vinte e cinco
contos de réis (225:000$000), destinados á ampliação
dos actuaes serviços de abastecimento de agua e de
rêde de esgotos da cidade, á installação de rêde de es-
gotos e de abastecimento de agua nas sédes dos dis-
trictos de Mirahy, Laranjal e Porto de Santo Antonio
ao abastecimento de agua potavel nos districtos de
Sereno, Sant'Anna de Cataguazes, Cataguarino, Vista
Alegre e Itamaraty ás obras de canalização do dor-
rego Lava-Pés, aterro de pantanos e outras obras de
saneamento da cidade, serão entregues, á Camara, em
prestações ou parceflas, á proporção das eigencias
de pagamentos dessas obras e de accordo com os pra-
zos e clausulas dos contractos que forem celebrados
para a sua execução. O governo do Estado fiscalizará
a factura das preditas obras. O pagamento das obras
dos supra-citados grupos escolares e pontes représen-

-

ta a satisfacção de compromissos da Camara e é, por-
tanto, considerado soluçãó do passivo desta.

Terceira

A Gamara Municipal de Cataguazes, assim con-
stiiuida devedora ao Estado de Minas Geraes da su-
praciLada quantia de quinhentos contos de réis......
(500 :000000), se obriga a pagar sobre essa importan-
eia os juros de seis por cento (6 0 1 0 ) ao anno, em cm-
coenta annos de prazo, começando o pagamento dos
juros da data do presente contracto a trinta dias pre-
cisos (30 dias) e a primeira amortização em junho de
mil novecentos e quinze (1915). Sobre a quota annual
de amoihzação e juros do emprestimo pagará a Ca-
mara Municipal de Cataguazes meio por cento (112'J')
e ainda pagará o reliquat que se verificar, de accordo
com a tabella que for o

r
ganizada e que será parte in-

tegrante deste contracto. Esta tabeila, que vigorará
emquanto se mantiver a actual taxa de cambio, será
modificada de accordo com as osciliações da mesma
taxa, de modo que a Camara devedora participe do
lucro ou prejuízo resultante da alteração do cambio.

Os pagamentos dos juros e da amortização serão
feitos por semestres venèidos e de conformidade com
a mencionada tabelia.

Quarta

Para o effectivo pagamento de cada prestação se-
mestral devida e de toda a importancia emprestada e
respectivos juros, a Camara Municipal de Cataguazes
transfere ao Estado de Minas Geraes, desde já, a co-
brança de todos os impostos e taxas municipaes vi-
gentés, quaes os dè transmissão de propriedade inter-
vivos, dd industrias •e profissões, aguas e esgotos, luz
e força lecrica e quaesquer outros impostos e taxas
devidos ao municipio, exceptuados apenas os de mer-
cado e as rendas eventuaes e provenienLe de multas
por infracções de posturas.	 -
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Quinta

A arrecadação das ren das mwiicipaes fransfe-
riclas ao Estado para o integra] reembolso da impor-
fauna emprestada, será feita pela co]lectoria esta-
dual do relendo municipio de Cataguazes, por agen-
tes e prepostus do governo ostadoal, na fórma das in-
strucçãcs que serão opportunamentc expedidas pela
SecretLuia das Fi Mon t as . obrigando-se a Caiiiara cnn-
tiaclan te a respei tal-as e cmi pni 1-as.

Sexta

Antes de extincta integralmente a divida contra-
luida por este i Lstrunlen tu, a Cai tara Municipal de Ca-
taguazes não poderá dar outro destino aos impostos
consignados aos serviços dos juros e amortização cia
mesma divida.

Setima

Correrão por conta da Camara supracitada as por-
centagens e mais despesas com a arrecadação daquel-
les impostos e taxas, quer com relação a lançamento,
expediente e pessoal, quer á execução judicial.

Oitava

A Cantara Municipal de Cataguazes não poderá
modificar, durante a vigencia deste contracto 0, exis-
encia da divida contrahida por elle, o seu regimen

tributario no sentido de extinguir ou diminuir impos-
los e taxas existentes actualmente ou de isentar con-
tribuintes deites, salvo prévio e expresso consenti-
meu, lo do Estado.

Nona

A Cainara Municipal devedora fornecerá aos lun-
ecionarios encarregados pelo Estado da arrecadação
dos sobreditos imposLos e taxas os lançamentos e do-
cumentos estejam em poder daquelies funccionarios
antes da época em que dia se deva iniciar. Os ditos
funccionarios terão a porcentagem e vantagens que
forem fixadas pela Secretaria das Finanças.

Decima

Pela inobservancia, por parte da Camara, da
clausula precedente, quer no que toca á falta de re-
messa dos lançamentos e documentos em tempo op-
portuno, quer no que respeite ao fornecimento de
lançamentos incompletos e lacunosos, fica o governo
do Estado auctorizado a mandar proceder aos respe-
ctivos lançamentos, por prepostõs seus, observadas
as disposições do regimen tributario do municipio, e
correrão todas as despesas de lançamento e sua p11-

h]icação por conta da Camara.

Decima primeira

O governo do Estado expedirá instrucções sobre
a fórma e tempo da arrecadação que não podem sei-
pela Camar.a contracta.nte •e quaesquer outras que se-
jam necessarias á inteira e fiel execução deste con-
tracto.

Decima segunda
• A Camara Municipal de Cataguazes se obriga a

applicar o producto deste emprestimo exclusivimente
aos seguintes fins : resgate da divida passiva muni-
cipal contrahida para com a Caixa Economica Parti-
cular de Ouro Preto, pagamento dos titulos da divida
publica do municipio e seus juros, preço da encampa-
ção da ponte de São Salvador e das despesas com as
construcções dos grupos escolares da cidade e de Mi-
rally e uma ponte sobre o rio Pomba, no distnicto de
Porto de Santo Antonio, conforme consignação feita
na clausula segunda e á ampliação dos actuaes servi-
ços de abastecimento de agua e de rêde de esgotos da
cidade á installação de rêde de esgotos e de abasteci-
mento de agua nas sédes dos distnictoS de Miraby,
Laranjal e Porto de Santo Antonio ao abastecimen-
to de agua potavel nos distnictos de Sereno, Sant,An-
na de Cataguazes, Cataguarino, Vista Alegre e itaua-
raty ; ás obras de canalização do corrego Lava-Pés,
aterro de pantanos e outras obras de saneamento da
Cidade.

D M.-15

o
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Decima terceira

O Estado fiscalizará, por prpostos de sua confian-
ça, a execução deste contracto na parte relativa á rea-
lização das obras e serviços da clausula precedente e
á applicação exacta e fiei da quantia emprestada aos
fins nelia taxativamente consignados.

Decima quarta
Uma vez arrecadada a importancia necessaria ao

pagamento dos juros e amortização relativa ao exerci-
cio o Estado entregará mensalmente á Gamara Munici-
pal o producto liquido da arrecadação do mez anterior,
deduzida a despesa feita com esta As quantias destina-
das aos serviços de juros e amortização quándd ain-
da não for época do pagamento destes, serão deposi-
tados, sendo possive], em •estabelcimentos de credito,
e os juros destes depositos pertencerão á Camara.

Decima quinta
A Camara Municipal de Cataguazes não celebra-

rá na vigencia deste contracto novos emprestimos : e
nem contrahirá obrigações que difficultem o cumpri-
mento do mesmo.

Decima sexta

O Estado não terá responsabilidade alguma pela
regularidade e exactidão dos lançamentos e • exilo da
arrecadação.

Decima setima

A Camara devedora poderá antecipar, em qual-
quer tempo, o pagamento das prestações -de juros e
amortização, ou da totalidade do emprestimo.

Decima oitava
A Camara Municipal de Cataguazes se obriga,

emquanto não houver similares na proclucção nacio-
nal, a dar preferencia á industria fradoeza na acqui-
ição dos materiaes a serem empregados nas obras de

- 2i1 --
que trata este contracto, desde que haja egualdade de
condições em preço, qualidade, quantidade, tempo de
entrega, época de pagamentos, etc. Para os effeitos
dessa preferencia a Camara se servirá do intermedio
de Perier & Companhia ou da- companhia ou casa
commercial por estes indicada.

Egual preferencia, exercitada lambem por inter-
medio de Perier & Companhia, nas condições expostas
e em egualdade de outras condições, como sejam as
de idoneidade technica e profissional, etc., a Camara
dará a empresas indicadas por Perier & Companhia
para a execução das mencionadas obras. No caso de
prevalecer a preferencia. consignada nesta clausula,
para execução' das ditas obras fica entendido e esta-
belecido que por aqueilas empresas serão sempre pre-
feridos os engenheiros, operarios, technicos e empre-
gados de nacionalidade brasileira.

Decima nona

No caso de inexecução ou infracção de qualquer
das clausulas deste contracto, a Camara Municipal de
Cataguazes ficará obrigada ao pagamento de mais tres
por cento ao anno de juros sobre a importancia total
do emprestimo.

E, achando-se assim justas' e contractadas as par-
tes, lavrou-se o presente instrumento, que, lido a estas
•e ás testemunhas coronel Jayme Gomes de Sousa Le-
mos e Dumas Gomes Baptista, a tudo presentes, é por
todos achado conforme e assignado, sendo subscripto
pelo doutor Antonio Benedicto Valladares Ribeiro, di-
rector da Secretaria.—Antonio Benedicto Valladars
Ribeiro._(AssignadO) Delfim Moreira da Costa Ribei-
ro.--(Assignado) Heitor de Sousa.—(Assignado) Este-
vão Leite de Magalhães Pi.nto.—(Assignado) Jayme
Gomes de Sonsa Lemos._(Assignado) Dimas Gomos
Baptista.

1i!
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DECRETO N. 3.990	DE 28 DE AGOSTO DE 1913

Manda observar, para execução do contracto de emprestimo é
Camara Municipal de Tiradentes,,as instrucções que baixaram
com o decr. n. 3 214, de 6 de julho de 1911.

O Presidente do Estado de Minas Ger.aes, usando
da attribuição que lhe confere o art. 57 da Constitui-
ção, resolve que, para execução do contracto celebrado
em 27 de junho de 1913, entre o Estado de Minas Ur-
raca e a Camara Municipal de rfjradeJfes para paga-
.nienlo do emprestimo de oitenta e cinco contos de réis
(85:000$000), sejam observadas, matatis mutandis, as
Fiiatrncções" que orompa nhararn o dec. n. 3.214, de

O de julho de 1911.

Paiacio da Presidencja, 28 de agosto de 1913.

JuLIO BUENO BRANDÃO.

Arthur da Silva Beraarcles.

Contracto de empréstimo celebrado entre o Estado de
Minas Geraes e a Camara Municipal de Tiraden-
tes, como acleante se declara.

Aos vinte e sete dias do mez de unho de mil no-
vecen [os e treze, no gabi iete do Secretario do Juta-
nor, presentes os illrnos. e exmos. srs. drr. Delfim Mo-
reira da Costa Ribeiro, secretario de Estado dos Nego-
(iOS do interior, e Heitor de Sonsa, subLprocurador
geral do Estado, representando o Estado de Minas Ge-
roca, e a Gamara Municipal de Tiradentes, representa-
da pelo il .imo. e exmo. ar. dr Henrique de Maga-
lbães Sales, legitimo e bastante I procurador do
revi-no. ar. padre João Baptista da Fonseca., pre-
aid .enle da	redita corporação municipal, de ar-
cordo com o instrumento de mandato que fica, ar-

chivado nesta. Secretaria, foi por ambas as partes
contr.actautes—Estado de Minas Geraes e Gamara Mi]-
nicipal de Tiradentes—assim representadas, ajustado
expressa contractoe livremente o contr que se segue, cujas
clausulas e e estipulações, que se obrigam a cumprir,
são:

Primeira

A Coroara Municipal de Tiiadeites, representada
pelo sobredito procurador de seu presidente e agente
executivo, e de accordo com a lei municipal numero
cento e quarenta e nove (149), de trinta e um (31.) de
outubro de mil novecentos e doze (1912), conatitue-se
devedora ao Estado de Minas Geraes, pelo presente
instrumento, firme e valioso, como se escriptura pu-
blica fosse, da quantia de cem contos de réis ........
(100:000$000), que o referido Estado de Minas Geraes,
nos termos da lei numero quinhentos e quarenta e seis
(546), de 27 de setembro de .1 1910 , e para os fins neila
taxativamente enunciados, lhe empresta.

Segunda

A importa,ncia assim emprestada d .e cem contos
de réis (1.00:000$000 ) será retirada dos cofres do Esta-
do e entregue á Camara em pa:rcellas e á proporção
das exigencias dos pagamentos das obras de canaliza-
•ção de agua e instailação de força electrica na séde do
municipio e de abastecimento de agua no districto de
Barroso,—serviços a que se destina o presente em-
prestimo,— e de accordo com as clausulas dos con-
tractos celebrados para esse fim, quando for este o
processo de execução.

Os serviços supracitados serão feitos sob a fisca-
lização do governo do Estado, seja qul for a fórma
de sua execução.

Terceira

A Camara Municipal de 'J 1 iradentes, assim consti-
tuida devedora ao Estado de Minas Geraes da supra-
citada quantia de cem contos de réis (1,00:000$000),
obriga-se a pagar sobre essa importancia os juros de

-

1
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Seis por cento (6 ojo) ao anno, em cincoenta annos de
prazo, começando o pagamento dos juros da data do
presente contracto e a primeira amortização em junho
de mil novecentos e quinze (1915. Sobre a quota an-
nual de amortização e juros do emprestimo, pagará a
Camara Municipal de Tiradentes meio por cento
(12 OJO) e ainda pagará o reliquat que se verificar de
accordo com a tabeila que for organizada e que será
parte integrante deste contracto. Esta tabelia, que vi-
gorará emquanto se mantiver a actual taxa de cambio,
será modificada de accordo com as oscillações da mes-
ma taxa, de modo que a Camara devedora participe
do lucro ou prejuizo resultante da alteração do cam-
bio. Os pagamentos dos juros e da amortização serão
feitos por semestres vencidose de conformidade com
a mencionada tabeila.

Quarta

Para o eff.eivo pagamento de cada - jDrëtação e-
mestral devida e de toda .a importancia emprestada e
respectivos juros, a Camra Municipal de Tiradentes,
transfere ao Estado de Minas Geraes, desde .já, a co-
brança de todos os impostos e taxas rnunicipa•es vi-
gentes, quaes as de transmissão de propriedade inter-
vivos, de industrias e profissões, de agua, luz e força
electrica e quaesquer outros impostos e taxas devidos
ao municipio, exceptuados apenas os de mercado e as
rendas eventuaes e provenientes de multas por infra-
cção de posturas.

Quinta

A arrecadação das rendas municipas transfe-
ridas ao Estado para o integral reembolso da impor-
tancia emprestada, será feita pela coliectoria estadoal
do referido municipio de Tiradentes, por agentes e
prepostos do governo estadoal, na fôrma das instru-
Õções que serão opportunamente• expedidas pela Se-
cretaria das Finanças, obrigando-se a Camara, contra-
etante a respeital-as e cumpril-as.
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Sexta

Antes de extincta integralmente a divida contra-
hida por este instrumento, a Camara Municipal de
Tiradentes não poderá dar outro destino aos impostos
consignados aos. serviços de juros e amortização da
mesma divida.

Setima

Correrão por conta da Carnara supracitada as por-
contagens e mais despesas com a arrecadação dactuel-
les impostos e taxas, quer com relação a lançamentos,
expediénte e pessoal, quer á execução judicial.

Oitava

A Camara Municipal de TÇradenteS não poderá
modificar, durante a vigencia deste contracto e exis-
tencia da divida contrahida por •elle o seu regimen
tributario, no sentido de extinguir ou diminuir im-
postos e taxas existentes actualmente ou de isentar
contribuintes 'delies, salvo prévio •e expresso consen-
timento do Estado.

Nona

A Camara Municipal devedora, fornecerá aos fun-
cciona'ios encarregados pelo Estado da arrecadação
dos sobreditos impostos e taxas os lançamentos devi-
damente legalizados e todos os demais documentos
que necessario forem á effectividade e efficacia da ar-
recadação, de modo que os lançamentos •e documentos
estejam em poder daqueiles funccionarioS antes da
época em que elia se deva iniciar. Os ditos funcciona-
rios terão a porcentagem e vantagens que forem fixa-
das pela Secretaria das Finanças.

Decima

Pela inobservancia, por parte da Camara, da clau-
sula precedente, fica o governo do Estado auctorizado
a mandar proceder aos respectivos lançamentos, por
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prepostos seus, observadas as disposições do regimen
trilintario municipal e correndo todas as despesas de
laçamento e publicação destes por conta da Cafriara.

Decima primeira

O governo do Estado expedirá instrucções sobre
a fôrma, e tempo da arrecadação, que não podem ser
alteradas pela Camara contractante, e qua•esquer ou-

•

	

	 tras que sejam necessarias á inteira e fiel execução
deste contracto.

Decima segunda
A Gamara Municipal de rjijradefltes se obriga a

app]icâr o producto deste empr-e-stimo exclusivamente
aos fins expressam-ente declarados na clausula se-
guinda do presente contracto.

Decima terceira

O Estado fiscalizará, por prepostos, de sua con-
fiança, a execução deste contracto na parte relativa á
realização das obras da clausula precedente e áappli-
cação exacta -e fiel da quantia emprestada aos fins
nela taxativamente consignados.

Decima quarta

Uma vez arrecadada a importancia necessaria o
pagamento dos juros -e amortização relativa ao exer-
cicio, o Estado entregará mensalmente á Camara Mu-
nicipal o producto liquido da arrecadação do mez au-
tenor, deduzida a despesa feita com •esta. As quantias
uteslinadas aos serviços de juros e amortização, quan-
cic ainda não for época do pagamento destes, serão de-
písitadas, sendo possivel, em estabelecimento de cre-
dito -e os juros destes deposites pertencerão á Camara.

Decima quinta

A Camara Municipal de Tiradentes não celebrará,
na vigencia deste contracto, novos emprestimos -e nem
(:ontrahirá obrigações que difficultem o cumprimen-
to -do mesmo.	 -
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Decima sexta

O Estado não terá responsabilidade alguma pela
regularidade e exactidão dos lançamentos e exito da
arrecadação.

Decima setima

A Gamara devedora poderá antecipar, em qual-
quer tempo, o pagamento das prestações de juros e
amortização ou da total-idade do -empr-estimo.

Decima oitava

A Camara Municipal de Tiradentes se obriga, em-
quanto não houver similar-es na producção nacional,
a dar preferencia á industria franceza na acquisição
dos mat-eriaes a serem -em-pregados nas obras de que
trata este contracto, desde que haja egualdad-e de con-
dições em preço, qualidade, quantidade, tempo de -en-
tregas, épocas de pagamentos, -etc. Para os effeitos
dessa preferencia, a Camara se servirá do intermedio
de P-erier & Comp., ou da companhia ou casa commer-
cial por estes indicada. Egual- preferencia, -exercitada
tamb-em por intermedio de Perier & Comp., nas condi-
çõ-es -expostas -e em egualdade de outras condições, co-
mo sejam as de idoneidade technica e profissional,
etc., a Camara dará á empresas indicadas por P-erier
& Comp. para a.ex-ecução das mencionadas obras. No
caso - de prevalecer a preferencia consignada nesta
clausula para a execução das ditas obras, fica enten-
dido e estabelecido que por aqueilas empresas serão
sempre preferidos os engenheiros, operários, techni-
cos e empregados de nacionalidade brasil-eira.

Decima nona

• No caso de inexecução ou infracção de qualquer
das clausulas deste contracto, a Camara Municipal de
Tiradentes ficará obrigada ao pagamento de mais tr-es
por cento (3 0 1 0 ) ao anuo de juros, sobre a importan-
cia total do emprestiino.
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E, achando-se assim justas e , contractadas as par-
tes, lavrou-se o presente instrumento, que, lido a estas
e ás testemunhas abaixo assignadas, a tudo presentes,
é por todos achado conforme e asignado, sendo sub-
scripto por mim, João Carvalhaes de Paiva, director
da Secretaria. Em tempo : Aimportancja do presente
emprestirno é de oitenta e cinco contos de réis......
(85:000000), ficando assim modificadas as respecti-
vas clausulas primeira (L'), segunda (2.) e terceira
(3.). E, achando-se assim justas e contractadas as
Partes, lavrou-se o presente instrumento que, lido a
estas e ás testemunhas abaixo assignadas, a tudo pre-
sentes, é por todos achado conforíne e assignado, sen-
do subscript.o por mim, João Carvalhaes de Paiva, di-
rector da Secretaria.—Déifjm Moreira da Costa Ribei-
ro.—Heitor de Sousa.—Henrique Sales----Monsenhor
João Martinho de Al meida.—A. Baptista Juiiõr:

Confere—O. Lima.
Conforme,— p, Frade.
Visto.—O director. J. Carvalhaes.

DECRETO N. 3.991 - DE 2 .l)ESE'rEMBRo DE 1943

Supprime o legar de adjuncto do grupo escolar ' de Salinas

O Presidente do Et;tdn de Minas Gera(- q , de conformi-dade com o art. 207 do regulam nto a que se refere o der.n. 3.191, de 9 de unha de 1011, resolve suppriniir o logar
de djuucto do grupo escolai' da cidade de Salinas.

Palacio da Preidencia, em Belio Horizonte, 2 de setem-bro de 4013.

• JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 3.092— DE 2 1)E SETEMBRO DE 1913

Crôa um grupo escolar na cidade de Peçanha

O Pi'esilenle do E42do de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento a que se refere o der. o. 3.491. de

9 de junho de iii, resolve c-ear um grupo escolar na cida-
de de Piçanha.

Palacio da Pieidencia, em Relia Horizonte, 2 de setem-
hrn de 10t3,

JULIO BIJENO BRANDÃO.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECREUO n. 3.093 - uE 2 DE SETEMBRO DE 1913

Crêa um legar de adjuncto á escola mixta da cidade de Grão
Mogol

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamentO escolar em vig)r, resolve crear um
logarde adjuncto á escola mixta da cidade de Grão Mogol.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Ifrizonte, 2 de setembro de 4913.

JULIO BUENO BRAND20.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO n. '3.904 - DE 2 DE SEEM13RO DE 1913

Transfere para o logar denominado Santa Rita dos Carneiros,
municiPio de S. Gonçalo do Sapucahy, a 2 1 . escola mixia
de Nossa Senhora do Desterro do Desemboque, municipiO de
Sacramento.	-
O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-

dade com o n. 4 do art. 3 0 . do regulamento que baixou com
o dec. n. 3 -.491, de -9 de junho d 11111, resolve transfe-
rir para o lngar denominado Santa Rita dos Carneiros, mu-
nicípio de 5. Gonçalo do Sapiicahy, a 2°. escola mixta de
Nossa Senhora do Desterro do Desemboque, municipiO de Sa-
cramento.	 -

Palacio da Presidencia do Estado Minas Geraes, din Belio
Horizonte, 2 de setembro de 1913.-	JULIO BÚLRO BaAN»Ão.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro,

1
iiii
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DECRETO N. 3.995 - DE 2 DE SETEMIIBO DE 4043

Transfere para o povoado denominado Santa Cecilia, do municí-
pio do Rio Novo, a escola mixta de Fui tado de Campos, domesmo municipio.

O Piesidente do Eslado de Mins Cernes, de confurini-dade com a. 4 do ari. 3. do rPgularneno que baixou com oder. D. 3.191, de Ode junho de 1911, resolve transferirpara o poveanlo denominado Santa Cecilia, do municipio de
Rio Novo, a escola mixta de Furtado de C Inpos, do mesmom u nici pio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Genaes, em
BeIjo Horizonte, 2 de setembro de 1913.

JULI() BUENO BRANDÃO.

Delfi,ni Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N.° 3.997 - DE 2 DE SETEMBRO DE 1913

Concede ít Escola Nórinal de Rio Novo as regalias de que gosa
a Escola Normal da Capital

O Preidente do Etado de Minas Geraes, usando da at-
trihuia) que lhe confere a lei D. 501. de 21 de setembro de
4909, resolve conceder á E-cola Normal de Rio Novo as rega-
lias de que gosa a Escola Normal da C pital.

Palacio da Prpsidencia do Estsdo de Minas Geraes, em
Bello horizonte, 2 de selt mbrO de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa. Ribeiro

DECREFO N. 3.998 - DE 2 DE SETEMBRO DE 1013

LI

DECRETO N. 3.996 - DE 2 DE S ETE' MIIRO DE 1013

Isenta a Escola Normal de Sanl a Cruz de Juiz de Fóra, da con-tribuição animal de 2:000S000

O Presidenl p do Estado de Minas Gera ps, usando da at-tribuiço que lhe cunifere o ait. ii7 n. da Consliluição do Es-lado, e de Co flfoii1iIdid p com o disposto no ant 1. da lei
n. SOi, de outubro de 1909, resolve isentar a Escola Nõrinal
de Santa Cruz do Juiz de fóra, do pagamento da contrihniço
annual de 2:00000O de que traia a lei n 439, de setenib pode 1906, com a condição de receber dez aIumns gratuitas, ex-ternas, mediante luctorização d6 governo.

Palacio da Presidencia, em MIO Horizonte, 2 de setem-bro de 1913.	
'1

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro,

Marca o dia 15 de novembro proximo faturo para a instal1a90
dos districtOS de Baila Vista e Juramento, este do munici-
pio de Montes Claros e acjuelie do de Vilia Brasília.

O Presidente do E s ta lo de Minas Geraes resolve marcar
o dia lO ile noveual)nO prodrn) lutuno pala a instal14ç1) dos
( bsliICIÁ'S de Belia Vista e JuramentO, este do municipiO de
Montes Claros e aquclie do de Vllla Brasilia.

PalaciO da Presidencia do Estado de Minas Gemes, em
Belio tio iiont,C, 2 de setembro de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRE CO N. 3.919	DE 2 DE SETEMBRO DE 1913

Classifica como urbana a escola para o aexo masculino, rural,da colonia o Theopliilo Oitoni., situada no municÍpio destenome.

O Presidente do Estado •de Minas Geraes, de èonfrmi-dade com o n. 4 do art. 3. 0 do regulamento que baixou com
o dec. n. 3.191, de O de junho de 1911, resolve classifi
cr como urbara a escola para o sexo masculino, rural, dacolonia « Theophilo Ottoni, situada no municipio deste nome.

Pilacio da Presjdercj ao Estadb de Min  Gércs eiBello horizonte, 2 de setembro de 1913.

JULIO BiJENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 4. 000 - DE 6 DE SETEMBRO DE1 013

Appr ova :o regulamento dos postos zootechiricos pertencentes
ao Estado

O Presidente do Estado de Minas Geres, exercendo a
attrihuição que. lhe confere o art. 57, n. 1, da Consliluiç io,
resolve approvar o regulamento para os postos zootechnicos
do Estado, que com este baixa, assignado pelo Secretario da
Agricultura, Industria, Terras, Viação e Obras Publicas.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte; 6 de setembro de 1913.

JULIO BUENO BRAND.O.

José Gonçalves de Sousa.
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Regulamento dos Postos Zootechinicos pertencentes ao Estado

Art. 1 . 0 O servço de reproducÇão será gratuito.
Ar t. 2.° 'rodas as ferne.s apresenadas ao posto deverão

achr-se ern períeito est ido de saude, sendo regeitadas aquel-
)as que a juizo do director doestabelecilllenlo, não estive-
rem n'essas condições e que não se mostrarem em estado de
receber o reproductor.

Art. 3 o Aos propietariOS das femeas caberá o dirilo
de escolher a raça de que quizerem tirar producção.

Art. 4. 0 Aos prorretarios das femeaS cobertas pelos re-
rá errtrtgu	rim talão as-ignado pelo directorproductores s 

uo et belecirneu o, couldnlo o nome e a raca do reprodu-
C L, ) ,., e o nine, raça, edade, altura, cornprirntfl'O, côr e si-
guies cir cteri4icOS das ferneas, datt da cob(, rtura, nome e
resideucir do proprietario, ficando todas essas iridrcaçõeS re-
gistradas no toco.	-	 -

Art. 5° Os lançdffldfltOS serão feitos obedecendo as in-
dicações do art. 6.0

Art. 6.0 As eguas poderão ser seguras ao cabresto, ada-
ptando se Ires nas patas trazeiraS, laços cujas pontas, pÓS

haverem-se cruzado por sobre o ventre, serão presas ao pes-
coço As vaceas serão collocadas no tronco. O reprodector
ser tra,ido á ruão, cem. as necessarias precauções..

Ar!. 7.° Nã) pudera haver grande dUãrenç4 f , nir p, a aI-

tura doreproduc tO r e a da femea a fecundar, medidas da eec-
nelha á riz do casco.

Art. 8. 0 O Posto não se re-p,nsabilizs por qualquer ac-
cidenteque sobrevenha dapor occasião da cobertura.

araA t. 9.° Na esta os gnhões ruãO farão
mais do (iu urna e os tour s mais do que duas coberturas
por dia, puderiulo tolavi,e, esse numero ser menor, attenden-
do á erlale e ao estado dos reproductOrus

Art. Iii. Todos os anirnaes do Posto serão limpoS e la-
vados (liari-ometite, sendo a limpeza feita ao ar livre, lóra dos
estabulos, sempre que no lija diferença sensivel de tem-
peratura.ArI. II. O tratador usará a raspadeirfl a escova de r.iz
e a de rabiffl,3), passando o pente ria crna e na cauda.

Art. 12 Srnpre que 1r necessario, poder-se á uar da
espofla embebida em agua com vinagre para lavar os olhos,
ventas, etc., dos reproructores, renijvaudo-se a agua para
cuda trina dessas iva genS.

Alt 43. Duas ou tres vezes por semana, serão avadas
as partes do casco a topa, a palma e a ranilha, devendo em
seguida, ser enxutos com uma esponja.

Art. 14. No principio de cada mez far-se ão nos cavailos
as seguintes operações

iiI
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a) cortar, com thesoura, as sedas compridas dos beiços
fossas nazaes e pavilhões das orelhas, excepto os do interiordestas

5) aparar as sed s da cauda abaixo do curvilhão
c) aparar os peitos dos m chinhos, deixando-os do com-primento de dois centimetros, mah ou menos, não se cortan-

do nunca os pelos que cabem sobre a corôa do casco
Art. 15. O banho a que se refere o artigo 10 será dadoentre 6 e 7 horas da manhã ou entre 4 e 5 horas da tarde

nunca logo depois de haver sido ministrada a ração. Após O
banho enxugir se-á bem o animal e si a temper tura fôr con-
veniente, se o obrigará a um passeio ao sol, mais ou menoslongo.

Ar. 16. Todos os animaes terão cama de capim gordura
ou de outra forragem apropriada a esse -fim, e farão ex p ,ci-
cio no cabresto até suar, passando cerca de duas horas noprado.

Art. 17. Além da forrgrin verde commum, os gara-
nhões terão, diariamente, tres lações de farelo, cangiquinha
e aveia misturados, .e os louros, cabritos, carneiros eoguas,
tres rações de farelo e cangiquinha, dando-se-lhes de quando
em vez, aveia. Uma dessas rações pôde ser substituida por
uma de alfafa ou outra leguminosa de poder alimenticio se-melhante.

Art. 18. As eguas e vaccas nos ultimos mezes que ore-
cedem ao p 'rio e nos dois que o seguem, serão suhu;,ttid s
ao regimen da m-ia e sthulaçào, au gmentandosejhs a r;--
çào, na qual se deitarão dez grammas de phosphaio de cal,
diariamente.

Art. 19. Aos poldros e bezerros serão d adas 20 gram-mas de phosphato oe cal, diarias, a principio deluidas em lei-
te, e, depois, misturadas com a ração, até completarem 1
anno de edade.

Art. 20. Em cada est bu!o e ao alcance dos animaes
será collocado sal commum.

Ai't. 21.	As rações e a agua se ão dislribuidas á horacerta.
Art. 22. Todos os nimaes (lo Posto serão lavados, de

45 em 15 dias, cria um hanho de sarnol triplo, na proporção
de 1 de sarno! para 100 d'agua.

Secretaria da Agriculfura. Industria, Terras, Viação e 'Obras Publicas, em 6 de s tombro de 1913.—Jose Gonçalvesde Sousa.

DECRETO N. 4.001— DE O DE SETEMBRO DE 4013

Approva o regulamento dos postos zooteclinicos regionaes,
subvencionados

O Presidente do Estado de Minas Geraes, exercendo a at-
tribuiço que lhe confere o art. 57, n. 4, da Constituição, re-
solve approvar o regulamento referente aos postos zootechni-
cos regionaes, subvencionados, que com este baixa, assigna-
do pelo Secretario da Agricultura, Industria, Terras, Viação
e Obras Publicas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 6 de setembro de- 1913.

JTJLIO Bumro BRANDÃO.

José Gonçalves de Sousa.

Regulamento dos Postos Zootechnicos Regionaes, subvencionados

Art. 1.0 As camaras municipaes, cooperativas agricolas
e pastoris é estabelecimentos publicos que crearem postos
zootehnicos destinados a experiencias de acclimaçâo de ra-
ças extrangeiras e aperfeiçoamento da pecuaria nas diversas
zonas mineiras, podei ão obter subvenção do Estado, assim
como o emprestimo de animaes reproductores, de accordo
com o presente regulamento.

Art. 2.0 As corporações a que se refere o artigo ante-
cedente farão as installaçôes (estribaria s , estabulos, deposito
para ferragens, banheiro carrapatecida etc.), de accordo com
as prescripções zootechnicas applicaveis ao fim que se tem em
vista, de modo a manter os reproductores nas melhores con-
dições.

• Paragrapho unico. Haverá tambem annexo ao posto uma
pequena phàrmacia para uso veterinario e tambem os ap-
parelhos indispensaveis para as operações mais commuflS.

Art. 3. 0 O governo poderá emprestar ás corporações re-
feridas no art. 1., depois de previo exame do posto, repro-
ductores de raças escolhidas para neste permanecerem e se-
rem utilizados.

Esses animaes ficarão sob a responsabilidade da corpora-
ção fundadora do posto, a qual fará as despesas com a mu-
nutenção e tratamento dos animaes.

D. M.—l6

II
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Ari. 4. 0 Além das instaliações apropriadas, onde haverá
farto abastecimento dgua. deverá u, 1—o posto uma área nun-
ca inferior a 10 hectarc, para cultura de pl.ntas forrageiras e
para pasto.

Art. 5. 1 O governo do Est ido manterá no posto, por sua
conta, um pratico, encarregado de auxiliar o tratamento dos
animaes, vencendo a gratificação mens:il arbitrada pelo Se-
cretario da Agricultura, a qual no excederá, de 153$000. Este
auxiliar, além d'isso, exercerá severa vigilanci sobre os ani-
rnae, providenciando para qi.Ie lhes sejam dispensados todos
os cuidados Iiygienicos (raspação., limpeza, banho etc.), obser,
vando-se eguahnente os cuidados especiaes relativos á edade
dos reprbdnctores durante o leriodo dos lançamentos e de
modo a eviti o seu esgotamento.

Art. 6° O auxiliar deverá lambem fiscalizar o preparo
dos alimentos e di s tribuição das rações, tendo espedialfflentet
em vista a conservacdo das conlições hygienicas dos logares
occupados pelos ann aos, de modo a evitar, o mais possivel,
o apparecimento de molestias..

Art. 70 o mesmo auxiliar será obrigado a communicar
immediatamenteá Direc1oia de Agricultura os factos mais im-
portantes occorridos no posto (nasciment o s, doenças graves
ou contágios e obitos) e trimesfr,lmente enviará tambem uma
estatislica dos lançamentos effecLuados pelos reproductores.

Art. .° Além dós dados enviados pelo auxiliar, o pro
prietario do posto (Camara Municipal, Cooperativa Agricola,
etc..), remetterá ao governo, 'ao fim de cada anuo, um relato-
rio, contendo infoiiriaçôes detalhadas sob e o posto.

: Art e 9. No caso de iriorle ou grave lesão dos reprodu-
ctoies será o Estido indemnizado si se verificar que desas
tré foi occasionado por incuria ou desidia do respectivo res-'
ponsavel.	 -

Art. 10. A organização dada ao posto será 'submettida•,
á aprovação da Diretoria de Agricultura, a qual poderá mo-
diõcal a como julgar mais conveniente.

Art. 11. O inadimplemento, com reincidencia do presen -
te regulamento, importa na retirada iinmediata dos animaes 'e
consequente extinoção dos demais auxilios concedidos para o(
posto.

ArL. 12. Além das d.iposições dó piesente regulamento,,,
devërão ser obsei'vadas, no. que fôr applicavel, as consigna-.,
das nó regulamento dos postos ., zootechnicos pertencentes ao
Estado.

Secretaria d4, Agdëúltura, iriaustrii, terras, ' Viaçãó . e.
Obras Publica ,"aos 6 de srvmhro de 161 - Jos Goncalvt,
de Sonsa.

-2t7-

DECRETO N. 4.002 - DE 7 DE SETEMBRO DE1913

Indulta praças da Força publica

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o 4. do art. 57 da Constituição,
resolve, em homenagem á data de hoje,'indultar das penas a
que estão sujeitas pelo crime de deserção simples as seguintes
praças da Força Publica: Hen'ique Santiago da Silva, Bene-
dicto José Correia, Dyonisio Sodré. João José de Aragão, Se-
bastião Antonio de Deus, Alfredo Silvano da Silva 'e Arlhur
Candido da Cruz.
-, Palácio da Presidencia do Estado de Minis Geraes, em
Beilo Horizonte, 7 de setembro de 1913.	.	.

.Iui.io BUENO BRANDO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 4.003 - DE 7 I)E SETEMBRo Dit 1913

Perdôa aos reus Antero Ribeiro de Sã e Bernardino Josb Vieira
o resto das penas em cujo cumprimento se acham

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da facul-
dade que lhe é outorgada pelo n. 4 do art. 57 da. Constitui-
ção, resolve, em commemoraçâO á data de hoje, perdoar aos
reus Antero Ribeiro de Só e Bernardino José Vieira o resto
das penas em cujo cumprimecto se acham, em virtude das
decisões do jury das comarcas deJaguary e Formiga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 7 de setembro de 1913.

JULIO BuEN0 BRANDO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

fl
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DECREI'O N. 4.004 - DE 9 DE SETEMBRO DE 1013

Transfere para a estação de Buarque, municipio de Queluz, con-
vertida em mixta, a 2. a escola do sexo feminino da cidade deQueluz.e

-249-

Instrucções a que se refere o dec. ri. 4.005,
de 9 de setembro de 1913

DA MATRICULA

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. : do regulamento a que se refere
o dec. n. 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve transfe-
rir para a estação de t3uiriue, municipio de Queluz, conver-
tida em mixta, a 2. 1 escola do sexo feminino da cidade de
Queluz.

Pai cio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 9 de setembro de 4943.

JULIO BUENO BRA1'uxO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 4.005 - I)E 9 DE SETEMBRO DE 4913

Approva as instrucções para execução da lei municipal n. 41,
de 13 de outubro de 1909

• O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do Es-
tado, e de accordo com o disposto nos arts. 8. 0 da lei n. 3,
addicional á mesma Constituição, e 7.° da lei n. 275, de 1 de
setembro de 1899, resolve approvar as instrucções que com
este baixam, assignadas pelo Prefeito da Capital, para execu-
ção da lei municipal n. 41, de 13 de outubro de 1909.

Palacio da Presjdencja do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 9 de setembro de 4913.

Juiio BUENO BRANOXO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Art. 4. 1 E' instituida na secretaria da Prefeitura da Capital
a matricula dos creados de servir, ficando- a cargo do secretario
a abertura, numeração, rubrica e encerramento dos livros ne-
cessariOs.

Art. 2. 0 De accordo com o modelo annexo, será a matri-
cula escripturada na parte superior do verso de urna folha e
ria frente da folha seguinte, fazendo-se as averbações no espa-
ço restante.

Esgotando-se este, far-se ão as averbaçõesno livro Auxiliar,
dando-se-lho a numeração correspondente á da matricula.

Art. 3. 0 A matricula será aberta pelo secretario, sem de-
pendencia de despacho, á vista dos documentos exigidos nes-
tas instrucções e conterá

a) o nome, naturalidde, filiação, edade, estado, domicilio
e caracteres physicos do creado:

b) especificação do serviço;
c) data e numero de ordem
d) averbações.
Art. 4. 0 À matricula comprel)eflde os nacionaeS e extran-

geiros que se destinarem ao exercicio da profissão de creado
nesta Capital e a requererem verbalmente ou por escripto, ex-
hibindo documentos de idoneidade physica e moral.

Paragrapho unico. Não poderão ser admittidos
a) menores de 21 annos, orphãos, mulheres casadas, sem

o consentimento por escripto, ou verbal,. no acto da matricula,
de seus paes, tutores ou curadores e conuges;

b) os que soifrerem de molestia contagiosa ou tiverem rein-
cidido em algum dos crimes menconadns no numero 2 do artigo
seguinte.

Art. 5. 0 A matricula será canceliada nos seguintes casos
1. 0 soffriinento de molestia contagiosa
2. 0 ieincidencia em crime contra a propriedade ou seguran-

ça da honra.
Art. 6. 0 O cancellmen10 far-se-á cm virtude de represen-

tação de qualquer auctoridade policial ou judiciaria, ou a re-
querimento de pessoa interessada, acompanhado de prova de
algum dos factos mencionados no artigo anterior.

Art. 70 A representação e requerimento -podem ser contes-
tados, dentro de 48 horas, decidindo o Prefeito a final:

A decisão será publicada pela imprensa com declaração dos
motivos que a houverem determinado.
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DAS AVERBACÔES E EXPEI)IÇÂO DA CARTEIRA

Art. 8. 0 Serão averbações na matricula, á vista da carteira
documento e communicações que fizerem os amos e creados

1. 0 os contractos de locação e as respectivas novações ou
recisões

2. 0 os documentos sobre conducta.
Art. 9. 0 Ao creado matriculado o Gabinete de Identificação e

Estatitica Criminal fornecerá carteira de identidade com 25 fo-
lhas em baco, numeradas e rubricadas pelo respectivo director,
mediante guia do secretario da Prefeitura,que neila lançará as
declarações da matricula, averbações e deteminações destas
instrucções.

Art. 10. Conceder-se-á nova carteira ao creado que perder
a que tiver possuido e sempre que fôr necessario, por achar-se
finda, ou imprestavel pelo uso a anterior, a qual será recolhida
ao archivo do Gabinete de Identificação.

O extravio ou estrago proposital da carteira sujuitarão o
crendo ao pagamento das taxas cobradas pelo Gabinete de Iden-
tificação

Art. 11. Na nova carteira serão moncionadas a matricula,
e pr extracto, as averbações.

Art. 12. A carteira será cassada ns casos do canceliamen-
to da matricula.

DAS PENAS, PROCESSOS E COMPETENCIA

Art. 13. As infracções destas instrutções sujeitam Os infra-
ctores á multa de 5000, que será elevada ao dobro nas rein-
cidencias.

Art. 14. Os autos de infracção serão lavrados pelo agentes
fiscaes da Prefeitura, auctoridades policiaes e seus agentes, de-
pois de ouvidos o amo e o creado.

DISPOSIÇõES DIVERSAS

Ari. 15. Os contractos de locação de serviços domesticos,
novações e recisões, serão mencionados na carteira e averbados
no livro de matricula.

ArL. 10. Serão regulados pela legislação vigente epelas dis-
posições destas instrucções os direitos e obrigações dos amos
ecreados.

Art. 17. As causas derivadas dos contractos de locação de
serviços domesticos serão processados na fôrnia da legislação
em vigor.

Art. 18. São obrigações do amo, além das derivadas dos
contraztos e regulada pela lei civel:

251-

a) attestar a conducta do creado
b) comrnuflicar ao secretario (ia Prefeitura os contractos

que celebrar, as novações e rescisões respectivas e o falieci-
mente do creado.

Art. 19. E' obrigação do crcado commrmicar ao encarre-
gado da matricula os contractos que fizer e respectivas alto-
rações..

Art. 20. O creado poderá contestar as attestações (art. 18.,
leltra a) contrarias á vardade, produzindo justificação perante a
aucloridado policial ou judiciaria apresentando-a com-sua car-
eiraao encarregado da matricula no prazo de, cinco dias.

Paragrapho unico. A carteira e justificação serão logo eu-
[rogues ao Prefeito, que resolverá.

Art. 21. Prevalecendo a justificação contra o attestado, far-
se-á na matricula a necessario aveibação ficando, salvo ao érea
do o direito á indemnização do damno que tiver soifrido

Art. 22. O prefeito marcará o prazo de 90 dias, que Será
publicado por edital pela imprensa, para que os criados se ma-
triculem.

Findo o prazo, os creados que se acharem sem matricula e
os amou que os-tivcramfieam Sujeitosás penas estabelecidas
no art. 13.

Art. 23 O encarregado da matricula remetterá mensal-
mente, até o dia 5, á Secretaria da Policia a relação dos crea-
dos matriculados, as averbações feitas durante o mez anterior.

Art. 2í. Todo o serviço de matricula é gratuito, cabendo á
Prefeitura arrecadar emolumentos por certidão e l)uscas	-

Art. 25. O producto das multas será recolhido aos cofres
da Prefeitura.

Bello Horizonte, tI de setembro do 1913 - Ottjntho Deodalo
(los Reis Meirelles.
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DECRETO N. 4.006 - DE 16 DE SETEMBRO DE 4943

Reconhece a jurisdicção, neste Estado, do sr. Carlos Sampaio
Garrido, como encarregado do Consulado Geral de Portugal,
no Rio de Janeiro, durante a ausencia do respectivo consul,
sr. Fern5.o Botto Machado.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
a communiCaÇ1O constante do aviso do Ministerio das Rela-
çes Exteriores, de 3 do corrente, sob ri. 5, resolve reco-
nhecer a jurisdicção, neste Estado, do sr. Carlos Sampaio Gar-
rido, como encarregado do Consulado Geral de Portugal, rio
Rio de Janeiro, durante a ausencia do respectivo corisul, sr.
Ferrião Botto Machado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 16 de setembro de 1913.

JTJLIO BUENO BRANDXO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 4.007 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1943

Restabelece o legar de adjuncto ao grupo escolar de Salinas

O Presidente do Estado de Minas Geracs,. de conformida-
de como regulamento a que se refere o dec. n. 3.401, de
9 de junho de 4941, resolve restabelecer o logar de adjurictO
ao grupo escolar da cidade de Salinas, sup'imido em vii tuoC
do dec. n. 3.991, de 2 de setembro deste anuo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Betio Horizonte, 46 de setembro de 1913.

• JULIO BUENO BiwaDo.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

1 ti
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DECRETO N. 4.008 ' DE 16 DE SETEMBRO DE 1913

,Adia de 12 de outubro para 15 de novembro proximo futuro ainstaliação dó districto de Resplendor, do niunicipio de Ca-ratinga.

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, atiendendo ás
razões expostas pela Camara Municipal de Caralinga, em offi-

.ciô de 27 do mez passado, resolve adiar de 12 de outubro para
15 de novembro proximo futuro a instaIIaço do districto de
Resplendor, daquelie municipio.

•	 Palacio da Presidencja d Estado de Minas deraes, em•	 BeiJo Horizonte, 16 de setembro de 1913.

51)110 BuzSo BRANDÃO.

-	Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
11 E]

DECRUO N. 4.009 - DE 16 DE SE'I'EMI3R0 DE 1913

DECRETO N. 4.010	DE 16 DE SETEMBRO DE 4913

Converte em escola para o . sexo masculino a mixt de Santa Rita
dos Carneiros, muniCipio de São Gonçalo do Sapucahy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o n. 4 dó art. 3. do regulamentb que baixou com
a dcc. n. 3.191, de O de junho de 1011, resolve converter
em escola para o sexo masculino a mixta de Santa Rita dos
Carneiros, municipiO de SioGonÇalO do Sapncaiiy.

Pelacio da l)resideflcia do Estado de Minas Ceraes, em
Beilo horizonte, 16 de setembro de 1913-

JULI0 BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 4.011 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1013

Converte em escola para o sexo masculino a mixta de Serra Nova,municipio de Rio Pardo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o n. 4 do art. 3. 0 do regulamento que baixou com odec. , n. 3.191, de O de junh de '1011, resolve converter
-em escola para o sexo masculino a mixta de Serra Nova, mu-
nicipio de Rio Pardo.	•

PIacio da Presidencia do Estado 'de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 16 de setembro de 1913.

JULIO BUENO BRANDXO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Crêa um legar de adjuncto á 2 1 escola do sexo feminino da cidade
de Jaguary

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o regulamento escolar em vigor, resolve crear um
loí' de adutucto á 2; escolado sexo feminino da cidade de
Jaguar.	 .	.	;•

Palacio da Presidência do Estado d' Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 16 de setembro de 1913.

JvrIo BUENO BRANDÃO.

Delfins Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. 4.012 - DE 48 DE SETEMBRO DE 4943

Manda observar para execução do contracto de ernprestio á Ca-
maTa Municipal de São João d'EI-Rey, as «Instrucções» que
baixáram com o decreto n. 3.214, de 1911.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
daa'ttrihuição que lhe confere o art. 57 da Constituição,
resolve que para execução do contracto celebrado em
13 de fevereiro do corrente anno, entre o Estado de
Minas Geraes e a Camara. Municipal de São João d'Ei-
Rei, para pagamento do emprestimo de seiscentos con-
tos de réis (600:000$000), sejam observadas, "muta-
tis mutandis", as "instrucções" que acompanharam o
decreto n. 3.214, de 6 de julho de 1911, e a tabella an-
nexa ao decreto n. 3.277, de 17 de agosto de 1911.

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas Geraes,
em Beilo Horizonte, 18 de setembro de 1913.

JULIO I3UEON BRANnÀO.

Arthur da Silva Bernaides.

Contracto de emprestimo que fazem entre si o Estado
de Minas Geraes e a Camara Municipal de São João
d'El-Rei, como adeante se declara:

Aos treze dias do mez de fevereiro de mil nove-
centos e treze, presentes, no gabinete do Secretario do
Interior, os ilimos. e exmos. si-s. doiiLores Delfim Mo-
reira da Costa Ribeiro, secretario de Estado dos Nego-
cios do Interior, e Heitor de Souza, sub-procurador ge-
ral do Estado, representando o Estado de Minas Ger•aes,
e a Camara Municipal de São João d'El-Rei, representa-
da pelo seu presidente o exmo. sr . doutor Odilon Barrot
Martins de Andrade, foi por ambas as partes contra-
ctantes—Estado de Minas Geraes •e a Camara Munjci-
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pai de São João d'Ei_Rei—assim representados, ajus-
tado expressa e livremente o contracto que se segue, cu-
jas clausulas e condições, que se obrigam a cumprir,
são:

Primeira

A Camara Municipal de São João d'El-Rei, pelo seu
referido presidente—doutor Odilon Barrot Martins de
An drade, devidamente auctori zado pela lei municipal
n. 280, de 16 de novembro de 1912, constitue-se devedora
do Estado de Minas Geraes pelo presente instrumento,
firme e valioso como se escriptura publica fosse, da
quantia de seiscentos contos de réis (600:000$000), que
este, nos termos da lei n. 546, de 27 de setembro de
1910, e para os fins nelia taxativamente enumerados;
lhe empresta.

Segunda

O presente emprestiino é addicional ou complemen-
tar do outro de novecentos e sesenta e oito contos, sete-
centos •e cincoenta e cinco mil e seiscentos e doze réis
(968:755$612), que para identico fim e por 'contracto 'de
6 de junho de 1911, fez o dito Estado á Cainara Munici-
pal de São João d'El-Rei, o qual permanece em inteiro
vigor.	'

Terceira

A referida importancia de seiscentos contos de réis
(600 :000$000 ), ora emprestada, é destinada ás obras d'e'
abastecimento d'agua e de rêde de esgotos, 'da séde do
municipio e de abastecimento d'agua ao arrabalde "Se-
nhor dos Montes" e na séde. do districto de São Miguel
do Capim e será directamente applicada pelo governo
do Estado na execução das sobreditas obras, de con-
formidade com os planos respectivos.

Quarta

A Camara Municipal de São 'João d'El-Rei, assim
constituida devedora ao Estado de Minas Geraes da su-
pra citada quantia de seiscentos contos de réis .......
(600:000$000) se obriga a pagar sobre essa importancia
es juros de seis (6) por cento ao anuo, em cincoenta an-
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nos de prazo, começando o pagamento dos juros da data
do presente contracto, e a primeira amortização, em ju-
nho de mil novecentos e quinze:

Sobre a quota annual da amortização e juros do
emprestimo pagará a Camara Municipal de São João
d'El-Rei meio por cento (½) e ainda pagará o "re-
liquat" que se verificar de accordo com a tabelia que
for oiganiada e que será parte integrante deste con-
tracto.

Esta tabeila que vigorará emquanto se mantiver a
actual taxa de cambio, será modificada de acoordo com
as ociilaçães da mesma taxa, de modo que a Camara
devedora participe do lucro ou prejuizo resultante da
alteração do cambio.

Os pagamentos dos juros e amortização serão feitos
por semestres vencidos e de conformidade com a men-
bionada tabelia.
•	 Quinta -.

Para o effee'tivo pagamento de cada prestçã e-
inestral dvidae de toda a importancia emprestada ,e
respectivos juros, a Caiiara devedora, transfer, desde
já, ao Estado de Minas Geraes, a cobrança de todos os
impostos e taxas municipaes vigentes, qiaes os de
transmissão de propriedade "inter-vivos", de industia
e profissão, de aguas e esgtos existentes e a serem crea-
dos, de luz e força electrica e quaesquer outros impostos
e taxas devidos ao municipio , exceptuados apenas os
de mercado e as rendas eventuaes e provenientes de
multas por infracções de posturas. Todos os impostos
etaxas supra mencionadas já estão onerados com a ga-
rantia de reembolso do capital e juros do primeiro em-
prestirnp de 968:755$612.

Sexta

A arrecadação das rendas mun icipaes transferi-
das ao Esta-do para o integral reembolso da importancia
emprestada, será feita pela coliectoria estadoal do re-
ferido municipio de São João d'El-Rei, por agentes e
prepostos do governo estadoal, na forma das instru-
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Setima
Antes -de extinctantegra1mene a divida contrahida

por -ete instrumento, a Camara Muhicipal de São João
d'El-Rei não poderá dar outro destino aos impostos
consignados aos serviços de juros e amort ização da,,
mesma divida.

Oitava

Correrão por conta da Cair ara supracitada as por-
centagens emaÍs despesas com a arrecadação d'auel-
les impostos -e taxas, quer com relação a lançamento,
expediente e pessoal, quer á execução judicial.

Nõna

A Camara Municipal de São João d'El-Rei não p0--,
dera modificar, durante a vigencia deste contracto e
•exi-stencia da divida contrahida por cile, o seu regimen
tributario, no sentido de extinguir ou diminuir impostos
-e taxas existentes acivalménte ou deisentar contribui-n_
les deiles, salvo revio e expresso consentimento do Es-
tado.	-	 -

Declina

A Gamara Municipal devedora fornecerá aos
ccionarios encarregados pelo Estado, da arrecadaçã
dos.sobredito-s impostos e taxas, os lançamentos devi-'
damente legalizados e todos os demais documentos que
necessarios forem á effectividade e efficacia da arre-
cadação, de modo que os lançamentos e documentos
estejam em poder daqueiles funccionar ios, antes da
época em que cila se deva iniciar. Os ditos funcciôna-
rios terão à porcentagem e vantagens que -forem- fixa-
das pela Secretaria das Finanças.

De-cima primeira	-.
Pela, inobservancia, por parte da Carnara14áclai+

ulo precedente, fica o Presidente do Estadc auctoriza-

cções que serão opportunamente expedidas jela Se-
cretaria das Finanças, obrigando-se a Camara contra-
dante a respeital-as e cumpril-as.

II
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do a mandar proceder aos respectivos lançamentos, por
prepostos seus, observadas as disposições do regimen
tributa.rj.o municipal e correndo todas as despesas de
lançamento e publicação deste, por conta da Camara.

Decima segunda

O governo do Estado expedirá instrucções sobre a
forma e tempo da arrecadação, que não podem ser al-
teradas pela Camara Gontractante e quaesquer outras
que sejam necessapias á inteira e fiel execução desteContracto.

Decima terceira

O producto do emprestjmo será exclusivamente ap-
plicado ás obras de abastecimento d'agua e de rêde de
esgotos mencionadas na clausula terceira.

Decima quarta

Essas obras serão executadas pelo governo do Es-
tado dentro dos limites da quantia de seiscentos contos
de réis (600:000.000)

Decima quinta
- .Para'a factura delias e dentro dacuelles limites o
governo do Estado agirá de accordo com as disposições
que regulam as obras publicas do Estado e InstrucçõesRegulamentares approvadas pelo decrete n. 3.669, de 17de agosto de. 1912, podendo mandar fazer novos estudos
e orçamentos si julgar neoessario e executal_as porconcorrencia publica ou administração, como mais con-Vniente lhe pareça.

Decima sexta .
Na excuço das mencionadas' obras, cvri do

Estado terá em vista a clausula decima quinta do.con--,
tracto celebrado com Perier & Comp., em 27 de mirço
'd'e 1911, para o eniprestimo de cincoenta iri1hues defrancos, observando_a nas éondições em que eha esteConcebida.	 -
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Decima setima

Uma vez arrecadada a importancia necessoria ao
pagamento dos juros -e -amortização relativa ao exerci-
cio e concernente não só ás prestações do presente em-
puestimo, como ás do emprestimo feito pelo contracto de
6 de junho de 1911., o Estado entregará mensalmente á
Camara devedora o producto liquido da arrecadação-do
mez anterior, deduzida a despesa feita com a arreca-
dação. As quantias destinadas ao serviço de juros e
amortização, quando ainda não for época do pagamei-
to destes, em estabelecimentos de credito, e os juros
destes depositos pertencerão á Cansara.

Decima oitava

A Camara Municipal de São João d'El-Rei não ce-
lebrará, na vigencia deste contracto, novos emprestim-os
e nem contrahirá obrigações que difficultens o cumpri-
mento do mesmo.

Decima nona

Õ Estado não terá responsabilidade alguma pela
regularidade e exactidão dos lançamentos e exito da ar-
recadação.

Vigesima

A Camara devedora poderá antecipar, em qualquer
tempo, o pagamento das prestações de juros e amorti-
zação ou da totalidade do ernpr-estimo.

Vigesima primeira

No caso d.e inexecução ou infracção de qualquer
das clausulas deste contracto, a Camara Municipal de
São João d'El-Rei ficará obiigada ao pagamento de
mais tres por cento ao anno de juros, sobre a importan-
cia total do emprestimo.

Vigesima segunda
Fica subsistente em todas as suas clausulas e esti-

pulações o contracto •de O de junho de 1011, que repre-
D. M,-17	 -



senta uma obrigação distincta da constante do presente
contracto. A Camara Municipal de São João d'El-Rei,
reconhece a plena vigencia das duas dividas—constan-
tes d.aquelle e deste contracto.

E, achando-se justas e contractadas as partes, lavrou-
se o presente contracto, que, lido a estas e ás testemu-
nhas doutores Antero Dutra de Moraes e Pedro Luiz
de Oliveira, a tudo presentes, é por todos achado con-
forme e assignado, sendo subscripto por mim, João Car-
vaI haes de Paiva, director da Secretaria.— Delfim Mo-

:reira da Costa Ribeiro, Heitor de Souza,-Odilon Barrot
,Martins de Andrade.

Testemunhas, doutor Antero Dutra de Moraes e
doutor Pedro Luiz de Oliveira.

DECRETO N. 4.013 - DE 18 DE SETEMBRO DE 1913

Manda observar, para a •execuçuía do contracto de em-
prestimo á Carnara Municipal de Manhuassú, as
instrucções que baixaram com o dec. n. 3.214, de
l911.

O Presidente do Estado de Minas Gera-es, usando da
altribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição,
resolve que, para a execução do contracto celebrado em
29 de janeiro do corrente anno, entre o Estado de Mi-
nas Geraes e a Camara Municipal de Manhuassú, para
pagamento do emprestimo de duzentos contos de réis
(200:000000), sejam observadas, mutatis mutandis, as
"Instrucções" que acompanharam o dec. n. 3.214, de 6
de julho de 1911, e a tabelia aunexa ao dec. n. 3.316,
de 14 de setembro de 1911.

Palacio da Presidencia, 18 de setembro de 1913.

JITLIO [IUENO FIBAI'D.O.

Art l,ur tia Silva Beinarde8.
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Contractõ de emprestimO celebrado entre o Estado-de
Minas Geraese a Gamara Municipal de ManhuasSú,
como adeante se declara.

Aos vinte e nove dias do mez de janeiro de mil no-
veceutos e treze (191.3), presentes, no gabiiete do Se'-
cretario do Interior, os ilimos. e exmos. srs. ddutorès
Delfim Moreira da Costa Ribeiro, secretario de Estudo
dos Negocios do Interipr, e 1-leitor de Sousa, sub-procu
rador geral do Estado, representando o Estadode Mi-
nas Geraes, e a Camara Municipal de Manhuassi, re
presentada por seu presidente e agente executivo, d0u
tor Antonio Welersôfl, e este por seu bastante procura-
dor, coronel irineu 1ihéiio da Silva, conforme o instruL
mento publico de mandato que fira archivado nesta
Secretaia, foi por riba parte contractantes—Es-
tado de Minas Geia.eséaCamra Municipal de Manhu-
assú—ausim represeiadas, ajustado expressa e livre-
mente o contracto que se segue, cujas clausulas e es
tipulações que se obrigam a cumprir—são

Primeira

À Camara Municipal de Manhuassú, pelo seu refe-
rido presidente e agente executivo, representado pelo
procurador, coronel Iriiieu Ribeiro da silva, e auctori-
zadb pela lei municipal n. 53, de 29 de setembro de 1911,
constitue-se devedora aoEstado d .e Minas Geraes, pelo
presente instrumento de contracto firme e valioso como
se escritura publica fosse, da quantia de duzentos con-
tosde réis (200:000$000), que este, de accordo com a lei.
n. 546, de 27 de setembro de 1910, e, para os fins neila
taxativamente consignados, lhe empresta.

Segunda

Da imporancia do enprestimo, cincoenta e oito
contos, cento e oitenta e seis mil, setecentos e cincoenta
e Ires réis (58:186$753 ) são destinados ao resgate, que
o Estado fará directamente, da divida passiva munici-
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pai proveniente do emprestimo em acções na importan-
cia total de quatorze contos e cem mil réis, 'emittidas de
accordo com a lei municipal n. 2, de 19 de maio de 1905,
da divida liquida de que não ha portarias, no total de
nove contos duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocen-
tos e sessenta e cinco réis (9:284$465) e de divida flu-
ctuante de sete contos e seiscentos mil réis 7:600$000),
e, finalmente, da. divida liquida em portarias, no valor
de vinte e sete contos duzentos e dois mil, duzentos e
oitenta e oito réis (27:202$288), todos os quaes consta-
rão de urna relação authenticada pelo presidente da
Camara e que será entregue ao governo do Estado para
de accordo com ella se effectuarem os pagamentos. Os
restantes—cento e quarenta e um contos, oitocentos e
treze mil, duzentos e quarenta e sete réis (141:813$247),
são destinados ás obras necessarias para completar o
serviço de abastecimento d'agua, construcção de rêde
de esgotos e installação de força electrica, serviços esses
que o governo do Estado executará nos limites dessa
importancia e de conformidade com as clausulas sub-
sequentes deste contracto e lambem de accordo com as
Instrucções Regulamentares approvadas pelo dec. n.
3,669, de 17 de agosto de 1912.

Terceira

• A Camara Municipal de Manhuassú, assim consti-
tuida devedora do Estado de Minas G .eraes, da supraci-
tada quantia de duzentos contos de réis (200:000$000),
se obriga a pagar sobre essa importancia os juros de
seis por cento (6 OO) ao anuo, em cincõenta annos de
prazo, começando o pagamento dos juros desde
a data do presente contracto e a primeira amortização
em junho de mil novecentos •e qinze (1915). Sobre a
quota annual de amortização e juros do emprestimo
pagará a Camara Municipal de Manhuassú meio por
cento (12 oo) e ainda pagará o reliquat que se verifi-
car, de accordo com a tabella que for organizada e que
será parte integrante deste contracto.

Esta tabella, que vigorará emquantô se mantiver
a actual taxa de cambio, será modificada de accordo
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com as osciliações da mesma taxa, de modo que a Ca-
mara devedora participe do lucro ou prejuizo resultan-
te da alteração do cambio. Os pagamentos dos juros e
da amortização serão feitos por semestres vencidos e
de conformidade com a mencionada tabeila..

Quarta

Para o .effectivo pagamento •de cada prestação se-
mestral devida e de toda a importancia emprestada e
respectivos juros, a Gamara Municipal de Manhuassú
transfere ao Estado •de Minas Geraes, desde já, a co-
brança de todos os impostos e taxas municipaes vigen-
tes, quaes os de transmissão de propriedade inter-Vi-

vos, de industrias e profissões, de aguas e esgotos, luz
e força electrica e quaesquer outros impostos e taxas
devidos ao municipio, exceptuados apenas os de mer-
cado e as rendas eventuaes e provenientes de multas
por infracções de posturas.

Quinta

A arrecadação das rendas municipaeS transferidas
ao Estado para o integral reembolso da importancia
empreitada, será feita pela coliectoria estadoal do refe-
rido municipio de Manhuassú, por agentes e prepostos
do governo estadoal, na fôrma das instrucções que se-
rão opportunamente expedidas pela Secretaria das Fi-
nanças, obrigando-se a Camara contractante a respei-
tal-as e cumpril-as.

Sexta

Antes de extincta integralmente a divida contrahi-
da por este instrumento, a Camara Municipal de Ma-
nhuassú não poderá dar outro destino aos impostos Con-
signados aos serviços dos juros e amortização da mes-
ma divida.

Setima
Correrão por conta da Camara supracitada as por-

contagens e mais despesas com a arrecadação daquel-
les impostos e taxas, quer com relação ao lançamento,
expediente e pessoal, quer á execução judicial.
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-	 Oitava

A Gamara Municipal de Manbuassú não poderá
modificar, durante a vigencia deste contracto e exis-
tencia da divida contrahida por cite, o seu regimen tri-
butario, no sentido de extinguir ou diminuir impostos
e taxas existentes actualmente ou de isentar contri-
buintes deites, salvo previo e expresso consentimento do
Estado.

Nona

A Gamara Municipal devedora fornecerá aos fun-
ccionarios encarregados pelo Estado da arrecadação
dos sobreditos impostos e taxas, os lançamentos devida-
mente legalizados e todos os demais documentos que
necessarios forem á effectividade e efficacia da arreca-
dação, de modo que os lançamentos e documentos este-
jam em poder daqueiles fLlnccionarios antes da época
em que elia se deva iniciar. Os ditos funccionairos te-
rão a porcentagem e vantagens que forem fixadas pela
Secretaria das Finanças.

Decima

Pela inobsrvancia, por parte da Camara, da clau-
sula precedente, fica o governo do Estado auctorizado
a mandar proceder aos respectivos lançamentos po'c
prepostos do regimen tributario municipal e 'correndo
todas as despesas de lançamento e publicação desté,
por conta da Camara.

Decima primeira

O governo do Estado expedirá instrucções sobre a
fôrma e tempo da arrecadação, que não podem ser al-
teradas pela Carnâra contractante, e quaesquer outras
que sejam necessarias á inteira e fiel execução deste
contracto.

Decima segunda..

O producto do presente emrestimo será exclusi-
vamente applicado ao resgate da divida municipal
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enunciada na clausula segunda 'e ás obras necesSariaS
para completar õ abastecimento de agua e para a con-
strucção de rêde de esgotos e instaliação de força ele-
ctrica.

Declina terceira
Essas obras serão executadas pelo governo do Es-

tado, dentro dos limites da quantia de cento e quaren-
ta e um contos oitocentos e treze mil duzentos e qua-
renta 'e sete réis (141:813$247), que é a parte do em-
prestimo a dias destinada.

Decima quarta
Para a factura deltas e dentro daquelieS limites, o

governo do Estado agirá de accordo com as disposi-
ções que regulam as obra,s publicas do Estado, podendo
mandar fazer novos estudos e orçamentos, si julgar ne.-
cessario, e executal-as por concorrencia publica ou ad-
ministração, como mais conveniente lhe parecer.

Decima quinta

Na execução das mencionadas obras o governo do
Estado terá em vista a clausula d-ecima quinta do con-
tracto celebrado com Perier & Comp., em 27 de março
de 1911, para o emprestimo de cincoenta milhães de
francos, observando-a nas condições em que dia está
con nebida.

Decima sexta

Para o resgate da divida passiva do municipio, de
que fala a clausula segunda e dentro dos limites de
cincoenta e oito contos cento e oitenta e seis mil sete-
centos e cincoenta e tres réis (58:186$753), que é a par-
te do emprestimo destinada a esse fim, o governo do
Estado terá em vista a relação dos credores e a impor-
tancia da divida fornecida pela Camara e authenticada,
que fará parte integrante deste contracto. O governo do
Estado notificará, em tempo, aos referidos credores da
Camara, a época do resgate e a fôrma deste.
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Decima setima
Uma vez arrecadada a importancia necessaria ao

pagamento dos juros e amortização relativa ao exerci-
cio, o Estado entregará mensalmente á Camara Muni-
cipal o producto liquido da arrecadação do mez ante-
rior, deduzida a despesa feita com esta. As quantias
destinadas aos serviços de juros e amortização, quando
ainda não for época do pagamento destes, serão depo-
sitadas, sendo possivel, em estabelecimentos de credito,
e os juros destes depositos pertencerão á Carhara.

Decima oitava
A Camara Municipal de Manhuassú não celebrará,

na vigen eia deste • contracto, novos emprestimos nem
contrahirá obrigações que difficultern o cumprimento
do mesmo.

Decima nona
O Estado não terá responsabilidade alguma pela

regularidade e exactidão dos lançamentos e exito da
arrecadação.

Vigesima
A Camara devedora poderá antecipar, em qualquer

tempo, o pagamento das prestações de juros e amorti-
zações ou da totalidade do emprestimo.

Vigesima primeira
No caso de inexecução ou infracção de qualquer

das clausulas deste contracto, a Camara Municipal de
Mauhuassú ficará obrigada ao pagamento de mais tres
por cento ao anuo, de juros, sobre a importancia total
do emprestimo.

E, achando-se justas e contractadas as partes, la-
vrou-se o presente contracto, que, lido a estas e ás tes-
tem unhas_coronel José Bernardes de Paula Aroeira e
José Paulo Cyrino, é por todos achado conforme e assi-
gnado, sendo subscripto por mim, João Carvalhaes de
Paiva, director desta Secretaria.—Delfim, Moreira da
Costa Ribeiro, Heitor de Sousa, Irineu Ribeiro da Silva,
José Bernardes de Paula Aroeira e José Paulo Cyrino.

DECRETO N. 4.014— DE 23 DE SETEMBRO DE 1913

Concede ao GymnaSiO S. Salvador-, fundado na cidade de S.
João NepornucenO, as regalias de que gosa a Escola Normal
da Capital.	-

O Presidente do Estado de Minas Geras, considerando
que o «Gymnasio de S. Salvador", fundado na cidade de S.
João NcpomuCeflO, es t á orgmisado de accorlO com o plano de
ensino est >beiecio para a Escola Normal da Capital, resol-
ve, usando da auetorizaçao conilia na lei n. 501, te 21 de
setembro de 1909, conecdr ao refei'idO «GywnasiO S.Salvador»
as regalias de que gosa a Escola Norrnd da Capital.

Palacio da Presideilcia do Estado de Minas Geraes, em
Deito Horizonte, 23 de setmbiO de 1913-

JuLio BUENO BRANDÃO

Ddfins Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 4.015	DE 27 DE SETEMmIO DE 4913

Approva os estatutos da Cooperativa Agricola de Mitaby

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no exerciciO da
attribuição que lhe é conferida pelo art. 57 n. 1, da Consti-
tuição Est doaI, considerando que se acha orgar'izad, de ac-
corio com as legislações da Uiibio e deste Estado, a Coope-
rtiva Agricola de Mirahy, com réde em Mirahy, res1ve appro
Var os respectivos estatutos datados de 15 de agosto de 1908,
ficando :,sim reconhecida a associação para auferir os hene-
udos officiaes gar nlidos pelo Estado.

Palacio da Presidencia do Etado de Minas Ceracs, em
Deito 11oizon1e, aos 27 de setembro de 1913.

irEm DrENO BRANDÃO.

Jose' Gonçalves de Soua.

E
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DECRETO N. 4.016 - DE 30 DE SETEMBRO DE 1913

Transfere o ponto fiscal de Pilões para Santo Antonio do Rio
Verde

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da fa-
culdade que lhe confere o art. 57 da Constituição Mineira, re-
solve transferir o ponto fiscal de 2. classe denominado Pilões
para Santo Antonio do Rio Verde.

O Secretario do Estado dos Negocios dasFinanças assim
o tenha entendido e o faça executar.

Palacio da Presjdencja do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, aos 30 de setembro de 1913.

JULTO BUENO BRANDÃO.

Arthur da Silva Bernardes.

DECRETO N. 4.047 - DE 30 DE SETEMBRO DE 4913

DECRETO N. 4.018 - DE 30 DE SETEMBRO DE 4913

Concede ao Coliegio »Sagrado Cornço do Maria», de Ubá, as
regalias de que gosa a Escola Normal da Capital

C) Presidente do Estado de Minn , Geraes, considerando que
Co Igio «Sagrado Comçr dí, Maria», fundado na cidnde do

Lba. esta organizado de accordo com o plano de ensino es-
labelecido p ra a Ecola Normal da Capttal, esol e, rtando
da auctori'/ çdo cofflida na lei D. 501. de 21 de setembro de
1909, conceder co referido Collegio «Sagra lo Coração de Ma-
ria» as regalias de que gosa a Escola Normal da Capital.

Patacio da Presidencia do E1 ido do Minas Ger es, cm
Beijo 1-1R izonte, 30 de setembro de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 4.019 - DE 2 DE OUTUBRO DE 4013
El

Isenta a Escola Normal Rio Novo» da contribuição annual
de 2:000000

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attri-
buicão que lhe confere o art. 57 da Constituição do Estado, e
de conformidade com o disposto no art. 1.0 da lei n. 501, de
21 de setembro de 4909, resolve isentar a Escola Normal «Rio
Novo» do pagamento da contribuição annual de 2:00000,
de que trata a lei n. 439, de 28 de setembro de 1906.

Palacio da Presider,cia -do Estadõ de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 30 de setembro de 4913.

Juuo BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da 'Costa Ribeiro.

Manda observar, para execução do contracto de empreti-
timo á Camara Municipal fte Ubá, as Instrucções
que baixaram com o decreto n. 3.214, de 1911-

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
das attribuições que lhe confere o art. 57 da Constitui-
ção, resolve que, para execução do contracto de empres-
limo celebrado em 11 de setembro do corrente anno, en-
tre o Estado de Minas Gera-es e a Camara Municipal de
Ubá, para pagamento do emprestimo de quinhentos
contos de réis (500:000$000), sejam observadas, "muta-
tis mutandis", as instrucções que acompanharam o de-
creto n. 3.214, de 6 de julho de 1.911 e respectiva ta-
beila.

Palacio da Presidencia, 2 de outubro de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Arthur da Silva Bernardes.
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Contracto de emprestimo celebrado entre o Estado de
Minas Geraes e a Camara Municipal de Ubá, como
adeante se declara.

Aos onze dias do mez de setembro de mil novecen-
tos e treze, no gabinete do secretario do Interior, pre-
sentes o ilimos. e exmos. srs. drs. Delfim Moreira da
Costa Ribeiro, secretario de Estado dos Negocios dó
Interior, e Heitor de Sousa, sub-Procurador Geral do
Estado, representando o Estado de Minas Gera-es, e a
Gamara Municipal de Ubá, representada pelo exmo.
sr. dr. Christiano Alves de Araujo Rôças, legitimo e
bastante procurador do coronel Pedro Xavier Pires,
presidente em exercicio daqu .ella corporação, de accor-
do com o instrumento publico de mandato que fica ar-
chivado nesta Secretaria, foi por ambas as partes con-
tractantes, Estado de Minas Geraes e Camara Munici-
pal de Ubá, assim representadas, ajustado expressa e
livremente o contracto que se segue, cujas clausulas e
condições, que se obrigam a cumprir, são:

Primeira

A Carnara Municipal de Ubá, pelo seu sobre-dito
presidente e agente executivo auctorizado pela lei mu-
nicipal n. 45, de 26 de setembro de 1912, constituiu-se
devedora, pelo presente instrumento de contracto, fir-
me e valioso como si escriptura publica fosse, ao Es-
tado de Minas Geraes, da quantia de quinhentos contos
de réis (500:000$000), que este, de accordo com a lei
a. 546, de 27 de setembro de 1910, e para os fins neila
taxativamente lenunciados, lhe empresta.

Segunda

A importancia assim emprestada de quinhentos
contos de réis (500:000$000) se destina ao abasteci-
mento de agua potavel e á construcção de uma réde de
exgottos na séde do municipio, e será entregue á Ca-
mara em parcellas ou prestações, á proporção das exi-
gencias dos pagamentos das sobreditas obras, de ac-

-

cordo com as clausulas e prazos dos contractos que fo-
rem celebrados para a execução dos mencionados ser-
viços. As referidas obras serão feitas sob a fiscalização
do governo do Estado, tendo-se em vista as instrucções
Regulamentares, approvadas pelo dec. n. 3.609, de 19
de agosto de 1912.

Terceira

A Camara Municipal de Ubá, assim constituida de-
vedora ao Estado de Minas Geraes da supracitada quan-
tia de quinhentos contos de réis (500:000$0 00 ), se obri-
ga a pagar sobre essa importancia os juros de (6) seis
por cento ao anno, em cincoenta (50) annos de prazo,
começando o pagamento dos juros desde a data do
presente contracto e a primeira amortização em junho
de 1915- Sobre a quota annual de amortização e juros
do imprestimo, pagará a Camara Municipal de Ubá
meio por cento (12 oo) e ainda pagará o "reliquat"
que se verificar de accordo com a tabeila que for or-	 , 1
ganizada e que será parte integrante deste contracto.
Esta tabeila, que vigorará •emquanto se mantiver a
actual taxa de cambio, será modificada de accordo
com as osciliaçõeS da mesma taxa, de modo que a Ca-
mara devedora participe do lucro ou prejuizo resultante
da alteração do camnbio. Os pagamentos dos juros e da
amortização serão feitos por semestres vencidos e de
conformidade com a mencionada tabeila.

Quarta

Para o efíectivo pagamento de cada prestação se-
mestral devida e de toda a importancia emprestada e
respectivos juros, a Camara Municipal de IJbá transfere
no Estado de Minas Geracs, desde já, a cobrança de to-
dos os impostos e taxas rnunicipaeS vigentes quaes os
de transmissão de propriedade "inter-vivos", de in-
dustrias e profissões, de agua e esgotos, luze força ele-	 + .
et"cae de quarquer outros impostos e laxa.s devidas
ao municipio, exceptuados apenas os de mercado e as
rendas eventuaes e provenientes de muitas por infra-
cção de posturas.	 -	-
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Quina

A arrecadação das rendas municipaes, transferidas
a,) Estado para o integral reembolsa da importancia
emprestada,, será feita por preposto nomeado pelo 'se-
crelano das Finanças, na forma das instrucções que
serão opportunamente expedidas pela referida Secre-
aria das Finanças, obrigando-se a Camara contra-

dante a respeital-as e cumpril-as.

Sexta

Antes de extincta integralmente a divida contrahi
da por este instrumento, a Camara Municip':l de Ubánão poderápoderá dar outro destino aos impostos consignados
aos serviços dos juros e amortização da mesma divi-
da.

Setima

Correrão por conta da Camara supra-citada as
porcentagens e mais despesas com a arrecadação da-
quelies impostos e taxas, quer com relação a lançarnen-
tu, expediente e pessoal, quer á execução judicial.

Oitava

A Camara Municipal de Ubá não poderá modificar
durante a existencia da divida contrabida por •ella, o
seu regimen tributaria, no sentido de extinguir ou de
diminuir im posto ou taxas existentes actualmente ou
de isentar contribuintes deiles, salvo previr) e expiesso
íOilsenLimento do Estado.

- 75 --

ciar. O dito funccionariO terá a porcentagem e vanta-
gens que forem fixadas pela Secretaria das Finan-
ças.

1)e cima

P.ea inobservaflcia, por parte da Camara, da clau-
sula peecedenle, fica o presidente do Estado auclorizado
a mandar proceder aos respectivos lançamentos, por
prepos'los seus, observadas as disposições 'do regimeil
tributaria municipal e correndo todas as despesas de
laflÇOifleflQ e publicação deste por conta da Cirnara

Decima primeira

O governo do Estado expedirá instrucçõ sobre a
formo e lenpo cia arrecadação, que não podem ser al-
terados pola Camara contractant'e, e quaeque' oitro'
que necessalius sejam á inteira. e fiel execução deste
coo traria.

Decima segunda

A Camara Municipal de Ubá se obriga a applicar o
producto deste emprestimo exclusivame

nte aos seguiu-
tes fins: construcção de uma rêde de esgotos e abas-
cimento de agua potavel na séde do múnicipio.

Decima terceira

O Estado fiscalizará, por prepostos de sua con-
fiança, a execução deste contracto na parte relativa á
realização das obras da clausula precedente e á appli-
cação exacta e fiel da quantia emprestada aos fins neila
taxativamente assignados.

Nona	 Decima quarta

A (,amara Municipal devedora fornecerá ao func-
cionario encarregado pelo Estado da arrecadação dos
sobreditos impostos •e taxas os lançamentos legaliza-
dose todos os demais documentos que necessarios forem
á efficacia da effectividade da arrecadação, de modoque
os lançamentos 'e documentos estejam em poder daquei-
e uncc'mnario, antes da época em que ella se deva mi-

Uma vez arrecadada a importancia necessaria ao
pagamento dos juros e amortização relativa ao exer-
cicio, o Estado entregará mensalmente á CamaraMu-
nicipai o producto liquido da arrecadação do mez an-
terior, deduzida a despesa feita com esta.

As quantias destinadas aos serviços de juros e
amortização, quando ainda não for época do pagamento
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destes, serão depositadas, sendo possivel, em estabele-
cimento de credito e os juros destes depositos perten-
cerão á Camara.

Decima quinta

A Gamara Municipal de Ubá não celebrará, na vi-
geucia deste contracto, novos ernprcstimos e nem con-
trahirá obrigações que difficuitem o cumprimento do
mesmo.

Decima sexta

O Estado não terá responsabilidade alguma pela
regularidade e exactidão dos lançamentos e •exito da
arrecadação.

Decima setima

A Camara devedora poderá antecipar em qualquer
tempo o pagamento das prestações de juros •e amOrti-
zação ou da totalidade do emprestimo.

Decima oitava

A Camara Municipal de Ubá obriga-se, emquanto
não houver similares na producção nacional, a dar pre-
ferencia á industria franceza na acquisição dos mate-
riaes a serem empregados nas obras de que trata este
contracto, desde que haja egualdade de condições em
preço, qualidade, quantidade, tempo de entrega, época
de pagamentos etc. Para os effeitos dessa preferencia
a Camara se servirá do intermedio de Perier & Comp.,
ou da Companhia ou casa commercial por estes indica-
da. Egual preferencia, exercitada tarnbem por illterme-
dio de Perier & Comp. nas condições expostas e em
•egnJdadc ce outras condições, corno sejan as de ido-
neidade t.echnica e profissional etc., •a Camara dará
a empresas indicadas por Perier & Comp. para a exe-
cução das mencionadas obras. No caso de prevalecer a
prefrencia consignada nesta clausula paro a xeiu-
ç.ão das ditas obras, fica entendido e estabelecido que,
por aquellas empresas, serão sempre preferidos os
engenheiros, operarios, technicos e empregados de na-
cionalidade brasileira.

Decima non

No caso de inexecução ou infracção de qualquer
da clausulas deste contracto, a Camara Municipal de
tiTiá ficará obrigada ao pagamento de mai.i Ire3 por

iicc o (3 oo) ao anno, de juros, sobre a imporl.ancia
total do emprestimo.

E, achando-se assim justas e contractadas as par-
lavrou-se o presente contracto que, lido a estas e

ás testemunhas abaixo assignadas, é por todos achado
conforme e assignado e subscripto por mim, João
Carvalhaes de Paiva, director da Secretaria, •—Delfirn
Moreira da Costa Ribeiro, Heitor de Sousa, di'. Cheis-
tiano Alves de Araujo Rôças, Sebastião Xavier, José
Paulo Cyrino.

DECRETO N. 4.020 - ps 7 DE OUTlJlrno DE 1043

Isenta o Asylo S. Joaquim, de Conceição do Serro, da contribaição
annual de 2:000000

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da attii-
buição que lhe confere o art. til n. 1 da Constituiçdo do Es-
tado, e de conformidade com o disposto no art. 40• da lei
n. 501, de 21 de setembro de 1900, resolve isentar o Asylo S.
Joaquim, equiparado ú Escola Normal da Capital, da contri-
buição annual de 2:000$000 de que trata a lei n. 439, de 28
de setembro de 1006.

Palacio da Presidencia, em Belio horizonte, 7 de outubrode j9l3.

Juaio BtJEO BRÁNDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

D. M.-18
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JU'LIO BUENO BRANbÕ.'

Delfim Moreira da Costa Ribeiro
DECRETO N '4.022 - DE 7 DE OUTUBRO DE 4913'
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DECRETO N. 4.O1 —IE 7 DE OUTUBRO DE 4913

Transfere, corno mixtas, para 'os legares denominados Rubi e
,Farrancho, do municipio de S. Miguel do Jequitinhonha, as
escolas masculina e feminina da vilia desse nome.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conforíni-
dde com o n.. 4 do. art. 3." do regulamento que baixou com
o dec. n. 3:191, de9 'd'o junho de 4911, resolve lrnsfer.ir, como
mixtas, para os logares denominados Rubi e F'arrancho, do
municipiõ de 5 Miguel do Jequitinhonha, as esc'dlas mascu-
lina e feminina da villa, desse nome..

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
Beilo Horizbnte, i de outubro de 1913.

JULIO Buallo BRANDXO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N. •4.023 - ba 12 DE OUTUBRO 'DE 1913

lnduliâ praças da Força' ubliea

O Presidente do Eslado,de Minas .Geraes, usando,da at•
tribuição que 'lhe'ëônfere o 4.° do art. 57 da qons'Iitui_
çéo, resolve, em homenageif á data de hoje, indultar , as
penas 'a que estão si eitas as seguintes pra'ças da Força Publi-
ca: Antonio Diniz oo Nascimento,' 'José Christino Baptista',
Anierjeo Lsucjorlf, Raul Carlos de Oliveira, Candido FerpaR-
des de Oliveira, Antenio Segúhdô d'o AiIb Cleto,' Gabriel Ti
motheo dos Anjos, Vicente Machado, José Fiaituisco de Ara
gdo, Manol Nunes Baeta, Astrogildo Manoel de Souza, Se-
bastido Costa, Antonio José Cardoso Nunes, Leoncio Fnn-
cisco de Souza, Areu Marcellino Armond e José do Palro-
cinio.

Palácio Ú. PreSidcd'oia do' Estado de Minas Geraes, em
Bello horizonte, 42 de outubro de 1913.

rransfere para o legar denominado Bairro da Ponte, da Vilia de
S. Miguel do Jequitinhonha, a escola mixta dessa mesma
villa.

O Presidente do Estado ' de Minas Geraes, de conformida
de com õ n. 4 do art. 3•0 do regulamento que baixou cem o
dec. ri. '3.491. de 9 de juflho de 1911, resolve transferir para
o legar denominado Bairro da Ponte, da Vilia de S. Miguel do
Jequitinhonha, a escnla mita dessa mesma \'iJla.

Palacio da Prvsiden ia do Estado de Minas Geiaés, em
Belio Horizonte, 7 de outubro de 1913.

Juaro BUENO BaNDÂo.

Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.

DECRETO N. 4 02 - DE 14. DE OUTIJBRQ ng1913.

Perdoa ao reu José Francisco de Paula o resto ' dapena 'em 'cujcumprimento se acha

O Presidente do Estado de Minas Geraes usando da'ta
culdade que lhe é outorgada pelo § 40 do art. 57 da Consti-
tuição, resolve, em howenagem a data de lioj&, perdoar ao
reu José Francisco de Paula o. resto da pena a que foi conde-
ninado pelo jury da comarca de Santa Rita de Sapucahy, em
17 de dezembro de 1906.

Palicio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeIJo Horizonte, 42 de outubro de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

1
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DECRETO- N. 4.025 - DE lIDE OUTUBRO DE -1013

Cra um logar de acijuneto ás escolas dos sexos masculino
e feminino da Vilia de Abbadia do Bom Successo

O. Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida
de com o. regulamento escolar em vigor, resolve crear um
jogar de adjunclo ás escolas dos sexos masculino e feminino
da Vilia de Abbadia dG Bom Suceesso.

• Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beijo Liorizonle, 14 de outubro de 1013.

JULIO BUENO I3RANDÁ0.

-	 -	 Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 4.020	DE 14 DE OUTUIiRO DE 4913

Cra um 1oga de adjuncto no grupo escolar de Mar de 1-lespanha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento a que se refere o decreto D. 3.491
de. ,9 de junho de 4941, resolve crear um logar de adjuhcto
no grupo escolar de Mar de Ilespanha.	-

- Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 14 dê outubro de 4913.	* -

-	 Juzio I3UENO flRAISDÃ0.

Delfim Moreira. da Costa Iibciro.

DECRETO N. 4.027 - DE 44 DE OUTUBRO DE 4913

Concede ao Coflegio Lucinde Filho, de Juiz de Fóra, as regalias
de que gosa a Escola Normal da Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
que o Collegio Lucindo Filho, de Juiz de Fóra, está organiza-
do segundo o plano de ensino adoptado para a Escola Nor-
mal da Capital, resolve, de accordo com a lei n. 101, de 24
de setembro de 4909, conceder ao referido Coltegio as regalias
de que gosa a mesma Escola.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas . Geraes, em
Beijo Horizonte, 44 de outubro de 1913.	 -

Jualo BUENO Bn.&NDo

- Delfim Mor eira aa Costa KibeisO

.DECRETO N.4.028	DE 44 DE OUTUBRO DE 4913-

. Muda a denominação do Gymnasio S. Salvador cio S. Joo
Nepomuceno

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição,que lhe confere o art. 5 . n.. 4 da Constituição do
Estado, e attendendoao desejo da congregação dos professo-
resdo Gyinnasio S. Salvador, da cidade de S. João Nepornu-
ceno, equiparado á Escola Normal da C±pital, pelo decreto n.
4.0142323 de setembro do corrente anno, resolveinudar

'ua dehõminação para «Escolá Normal d. Prudenciana)>.

Palacio da Presidencia do Estado de MinsGeraeS,em
Beijo horizonte, 44 de outubro de 1913.

Juuo BUENO BRANDO..

--	
Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.
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PCRETO N. 4.029 - DE lii de OUTUBRO DE 113

Modifica o regulamento a que se refere o decreto n. S.19], de 9
do junho de 1911, na parte referente ao processo de exames docurso pIiniarío.

O Presidebte do Eshdo dc Minas Gerars usando (ia aí-
trihuiçao que lhe é conferida pelo art. 57 da . Constltuido do
1stadd, e de accoido nrno artigo 19, n. 6. da lei n. 533, de
24 de setembro de 19IQ, e art. 3. 0 , n. 12, do Regulamento a
quese refere o dcc. n 3.191, de 9 de junho de 1911, resolve
approvar as seguintes moditicaçcs ao nesdioregulãmento

.A rt. 4°., Serão processados na confornidade dos artigos
Seguintes e das instrucções queasccrp taria do Interior julgar
de corivenjencia publicar annualrnente, os exames do curso
priwario nos grupos escolares e escolas singulares do Etado.

Ai-t.-:-2o. .. Encerid;is as aulas no dia 26 de novembro ie
cada apno, os professores organizarão para c.ad arno do rui-
oÇ quer nós grupo,- que' nas escolas singulares, uma lista

dos alumnos matriculados, com a declaração da media annualde aproyeit;rjent.o de cada um.
AEI.3. . 0 Approvadas as listas pel n ;inpectorlescÓIar nas

escolas singulares e, por elIe e pelo director nos grupos es-
colares. começarão os exames perante uma comrnissão de tres
membros, da qual será presidente o inspector eocolar.ou um
dílogado de sua nomeação e exaininadors, nas grupos, o di-
rector e o professor dos examinandos e, ns escolas singula-
res, o professor e uma pes s

oa idnea nomeada pelo inspectorecolar..
Paragrepho unico. Compete o presidente, no caso do

impedimento justíicado de qualquer dos exarninarlde, desi-
-gnar, nos grupos, o professor que deva substi'uír 'e, tias es-
'tolas Stugul;ures, convidar para o acto uma pessoa idonea.

' ArtY 40 O exames dos.grii pos e ds escolas seo uinaese de 'suííiciencia, sendo coh-ilei'ados íinaes os que versaremsobre as matei-ias do curso ou do ultimo atino deste, e de suf-Rciencia :os das matérias dos outros annos
Art. .° Serão prestados es exames p or anni do curso,

a começar do 1°. ann; versarão sobre as matarias explicadas
durante o anno lectivo e ne!les haverá, além das provas
oraes, provas éscriptàs e as provas praticas que a commisséo

• aminadora mIgar necessar!as.
Paragrapho nnico. Os ali, mnos do 1.0 e 2. 1 aunos presta-rão apenas exames oraes.
Art. 6.° Os exames serão pub!iros e procedidos em cada

escola; mas, si pelo numero de escolas não fôr possivel o exa-
me isolado em cada uma deilas, poderá o inspector escolar

determinar a reunião das escolas em qualquer edificio PU-
,blieo da localidade para proceder, em um só, dia ou em dias
successivos, aos referidos exames.

-	Art. 7,0 Terminados os exames dos alumnoS de cada
• classe ou anno do curso primario, o presidente e os ex1Ri-

-nado res darão, na lista de que trata o art. 2.°, anota que
lhes parecer justa, mantendo, baixaia4o ou elevando a me,

-dia anual de cada um dos alumnoS.	-
§ 4. o Constituirão elementos dp prova, no ulgameutO

dos exames, pró ou contra os examinandos : ii mrdLa anrual,
as provas do exame e o caderno Øe trabalhos gi flsas de

caia um.	 . virtude dojulgame
§ 2. 0 OsalumnoS que.ern	 nto da com-

missão exarninaor3, mantiverem a media •S spIãQppova
dos simplesmente; serão approvados plenamente .os de media

6 a 9 e com distincedo os de media lO..
§ 3. com.ipiSSâO 

examinadora não deverá manter a
media 5, desde que essa media sej. o. resuitaØp da associa
ção de notas optirn a s e de uma nota má. nojulganefltÓ dos
exaiies.-	

•

§ 40 Os slumnos L quô óá.mo'alitiveIeiTi no exame- âO' me'-
nos a media 5, serão considerados não preparados.

Art. 8. 0 . AO,S exames do art. 1. 0 poderão concorrer cre-
anças não matriculadas, desde que os interessados o requeiram
ao' inedtOreéoIr''e déclarém na petição as notas ind lvi-
duantes dos numeros 3 a 8- do •arl. cci do Regulamento Ge-
ral da instrucção,	•

§ 4,0 Si o interesado for professor'prliCUl r compre-
tenção ao prémio de cem mil réis de que trata, o art. 398 do
Regulamento Geral da Instrucção, deverá, por inlermedio do
inspector escol;i', requerer o exame ao Secretario do interior,
que designará para o flscalizar um dos inspectores rekioflacs
do ensino.

§ 2.° Nos exames de candidatos extranhos aos estabele-
cimentos publicos ii commissãO examiiadora deverá, na au
sencia da media annual de aproveil rnento e do caderno de
exerciciOS , menses, attender á maxim, a regularidade das
provas do exame e ás diversas circust,aflcmas,(lUe.90 seu pru-
dente arbitrio e sem injustiça ao examinando, possam revelar
o preparo deste.	 .

Art. 9.° Terminados os exames, lançar se-á, no livro d
matricul i, na linha das observaÇões correspondente.a0 •uome
do lumno approvadO a nota de approvaçãe. Em seguida
lavrar-se-á em livro proprio uma acta em que-serão meiiciO
nados os nomes dos alumnø, graus deapprovaÇão e mais
Occurreflcis do exatíte, e, em especial, a approVaÇã3 ou re-

	

m'atriculaclOS	serápiovação dos candidatos não	 -assighada

• pela cumiflisSâc.,
Parãgr pho ijnicd. -D e s ta acta será tirada uma copia que,

depois de authenticada pelos examinadores e visada pelo

1
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inspector escolar e pelo regional, quando tiver fiscalizado o
exame, será remeltida á Secretaria do Interior, pelo professor
eu pelo director ci, grupo escolar.

Art. 10. Os professores e os directores do grupo designa-
rão um dos dias posteriores ao encerramento dos exames para
a entrega solemne dos certificados de apprevação dos alu-
mnos que tiverem terminado o curso, devendo assistir a esse
acto as auctoridades escolares presentes na locàlidade, os
paes, tutores e pra-tutores dos alunos e mais pessoas convi-dadas.

Art. 41. Serão impressos esses certificados conforme o
modelo anaexo ao Regulamento Geral da Inslruccão, de ou-
tro que de futuro a Secretaria venha a adoptar e conteiâo a
assignatura do inspector escolar e dos examinadores.

Art. 12. Ficam revogados os arts. 242 a 254 do capitulo40, titulo 6.°, do Regulamento Geral da lnstrucçêo.
Art. 13. O presente decreto entrará em vigor na data da

sua publicação no orgão official,

Palacjo da Presjdencja do Estado de Minas Graes, em
.flello Horizonte, 15 de Outubro de 1913.

JULTO BUENO BRANãO.
Delfim Mbeira d	ota Ribeira,

DECRETO N. 4.030 - DE 18 DE OUTUBRO DE 1943
Concede ao sr. Francisco de Paula Rodrigues Teixeira, ou á em-presa que organizar, a necessaria licença para fazer os estu-dos technicos das quedas d'agua denominadas «Dornelias o,

situada no rio Pará, o do Evaristo », no rio Jacaré e o do José-	Baptista », ao rio Paciencia.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
o requerimento do sr. Francisco de Paula Rodrigues Teixeira,datado de 1. 0 de maio do anuo corrente, resolve, de confor-midade com o dec. D. 3.735, de 25 de outubro de 1912, con-
ceder ao mesmo senhor, ou á empresa que organizar, a ne-
cessaria licença para fazer os estudos technicos das quedas
d'agua denominadas «Bornellas», situada no rio Para,,
Lvaristo», no rio Jacaré e «do José Baptista», no rio Paciencia,
afim de que lhe seja dada a concessão definitiva, ficaclo mar-
cado o prazo de 18 mezes, a contar desta data, para a apre-
sentação desses estudos.

Palacio da Presidencia do Estado dó I\iina Geraes, em
13db Horizonte, 48 de outubro de 1913.

- -

DECRETO N. 4.034	DE 21 DE- OUTUBRO : DEI 9l3

Concede as regalias de equiparação á Escola Normal de N. S. da
Apparedida, de Caxambú

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da altri-
buição que lhe confere o n. 1 do arL 57 da Constituição do
Estado, e de conformidade com o . disposto nort. 2. 0 da lei
n. 501, de setembro de 1900, resolve conceder á Escola Nor-
mal N. S. da Apparecida, de Caxambú, as regalias de que gosa
a Escola Normal desta Capital.

Palacio da Presidencia do Estado 'de Minas Geraes em
eibo Horizonte, 24 de out.ubrú'de 4913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro,

DERETÜ N. 4.032	DE 21 DE OUTUI,0 DE '40-13

Concede á Esola Normal «teifino Bicalho», de Juiz de Féra
as regalias de que gosa a Escola Normal da Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
que a Escola Normal «Delfino Bicalho», de Juiz de Fóra, está
organizada segundo o plano de ensino adoptado para a Es-
cola Normal da Capitil, resolve, de accordo com a lei n. boi,
de 21 de setembro de 4909, conceder á referida Escola as re-
galias de que gosa a da Capital.

Palacio da Pi esidencia do Estado de Minas Graes, em
Bel'o' Horizonte, 24 de outubro de-{913.-

JrLIo BUENO PfIANDXO.

Delfim Moreira da Costa . Ribeiro.

Juno BUENO BRANDÃO.
José Gonçalves de Sousq.

/
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'DEGRETON. 4.033-'DE931)E'0Uu6RÚE 5913

senta'o coliegio «Lucindo Filho', de Juiz de Fóra, da contribui-
cão annual de 2:0008000

O Presidente do itadode,MinasGeraes, usando da at-
lribiiução que lhe confere oar't.	1, da Cnstiiuição . do

nid, e de conformidade rom e dipo'tp no,art.. 1 .. da lei
ii .. 504. de 4909, resolve isentar o coliegio «Lucindo' Filho»,
de Juiz de lóra, de p,agaspento,da ontrilniçr10 anpual de
2:000$000, de ' que irala a lei p . 439,. de sete'tiibro de 1906.

Palacio da Presidecjado Estdo de Minas Geraos, em
Bellõ Horizonte, 3 douRtho de 1913.

•	JULIO Buallo BRANaXO,

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

- Dl CRETi N. 4.03i -.DE25,DEUTUnBODEïj9i3

—287-

inobservancia de clausula ou clausulas do contracto já tendo
sido imposta a pena de muita, por, taes Mracçêes e não ha-
vendo o concessionario ou empresa cumprido as obrigações
da clausula \ioiada, dentro do prazo de seis mezes depois
da multa))

Decreta :-
E declarado caluco para todos os effeilos o contracto ce-

dbrado entreo Governo do Estado de: Minas Geraes e Wil-
•iiam.John Like Lake em 27 de inalo de 1911 e modificado em
:3 de novembro do mesmo anno.

•	Palacio da Presilencia do Estado de Minas Gcraes, em
Deito Horizonte, 25 de outubro de 4913.

JuIio BUENO BRANDXO.

José Gonçclies de Susa.

DECRETO N. 4.03ft. p.r 28 DE OUTUBRO DE 1913

Concelo ao Gymnasio São José, da cidade de Ubá, as regalias
do que gosa a Escola Normal da Capital

Declara caduco o contracto celebrado em 27 dc maio de 1911e
inodiflcadd em 3 de novembrodo mesmo ando, entre o Gdver-
no do Etado e William John Lake Lake.

O Presilenle do Estado de Minas 'Gcres
Considerando que peli clausula contrco ceh-

hrido, entre o Governo do-Estado e Williarn John Lake Lake,
em 27 de, maio ;de. 1911, era este contratapte obrigdo a in-
troduzir nos terrenos concedidos a primeira leva . du 300 car-
neiros, até março de 1912

Considerando qoe não tendo cite cumprido essa clausula,
foi-lhe imposta a multa de 5O00o0 por pofaria de 42 deabril de 191;

Considerando que depois d  imposição da referida mil-
Ia já são decorridos seis mezes sem que o mencionado contra-
ctante tenha cumprido a obrigação contida na alludida cau-
sula violada ;O

Considerando que a clausula 2." da moiiflcação do cita-it	 do contracto, feita em 3 de novembro de 1911, contêm a se-
guinte disposição

«Será declarado caduco pelo Governo o presente cont ra-
cto, desde que o concessionarjo ou empresa reincida na

O Presidente do istado de Minas Gemes, tendo em vista
que o Gymnasio São José, da cidade de Ubá, está organizado
segundo o plano de ensino adoptado para a Escolá Normal da
Ca jiiial, resolve, de accordo com a lei n. 901, de 24 de setem-
bro de IODO, conceder ac referido Gyrnnasio as regalias de que
gosa a Escola Normal da Capital.

Palacio da Preidencia do Estado de Minas .Gcraes, em Beijo
Horizonte, 28 de outubro de 1911

-Ju uo BUENO BRANDÃO. -

-•	
•	Delfim Zlfcreira da Costa Ribeiro.
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DECRETO N.4.036 —DE 28'DE OUTUBRO DE 4013

Concede á Escola Normal Ferrense, da cidade de Ferros, as rega-
lias de que gosa a Escola Normal da Capital

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
que a Escola Normal Ferrense, da cidade de Ferros, está or-
ganizada segundo os planos de ensino adoptado para a Escola
Normal da Capital, resolve, de accordo com a lei n. 01, de
24 de setembro de 1909, conceder á referida Escéla as regaliasde que gosa a da Capital.

Palacio da Presjdencja do Estado de Miuds Geraes, em Deliohorizonte, 28 de outubro de 4913.

Juuo I3UENO BIL\NDÃO.

Delfim More jp(( cia Co.u'a lliáeiro.

DECRETO N. 4.03 - DE 30 DE OUTUBRO DE 1943

Auctoriza a emjssjo de mil apolices de 1:000$000 cada umae juro annual de 5

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da au-
ctorizaço que lhe é conferida pela lei 599, de 40 de setem-bro do corrente anno, resolve auctorizar ao Secretario de
Estado dos Negocios das Finanças a fazer a emissão de mil
apolices da divida publica do Estado, do valor nominal de um
conto de réis (1 :0008000) cada uma, juros annuacs de cinco
por cento (5 desunadas a empreslimo. á 'Companhia Nor-
te de Minas», mediante garantia hypothecaria do material e
linhas da estrada e de accordo com o contracto que o mesmo
Secretario fica auctorjzado a celebrar, salvaguardados os in-
teresses do Estado.

- O Secretario de Estado dos Negacios das Finanças assim
o fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geracs, em
Bello Horizonte, 20 de outubro de 4913.

JULIÕ BUENÕ BRANDÃO.

.rthur da Silva 3ernqrdes.

DECRETO N. 4..038 -DE 30 DE OUTUBRO »E 4013

Manda observar, para execução do contracto de empreStimo á
mara Municipal de ViDa Nepomuceflo as instrucções que bai-
xaram com o dec. n. 2.214, de 1911,

O Presidente. do Estado de Minas Gera-es, usando
da att'ribuiO que lhe confere o art. 57 da Constituiç0
resolve que, para excuço do contracto celebrado em
vinte cinco (25) de abril do corrente anno, entre o Es-
tado 'de. Minas Geraes e a Gamara Municipal de Vilia
Nepomuceflo, para pagamento do .emprestievio de cento
e dez contos (110:000$000), sejam observadas "mutatis
mutandis", as "Instrucçô'eS" que baixaram com o dcc.
n. 3.214, de 6 de julho de 1911, e a tal dia annexa ao

presente decreto.	 .

Palacio 'da Presidencia do Estado de Minas Geras,
20 de outubro de 1913.

JuLto BjmNO BNDÂÓ,

-	 Ártln41, da Silva Bcrn.ardes,

Contracto de emprestiino celebrado entre o Estado de
Minás Geraes e a Camara Municipal da Vilia Ne-
pomucenO, como adeante se declara.

Aos, vinte cinco dias do mez de abril de mil novecen-
tos e treze,no gabinete do Secretario do Interior, presen-
tes os ilirnos. e' exrn os. srs. drs. Delfim Moreira da Cos-
ta Ribeiro, Secretario de Estado dos NegocioS do Inte-
rior, e 'Heitor de Sousa, sub-Prorcurador Geral do Esta-
do, representando o Estado de Minas G .eraes, e a Cama-
ra Mduicipai da Vila Nepomuceflo, representada por
seu presidente e agente executivo coronel Manoel Cor-
reia Ribeiro, foi por ambas as partes contractantes—E5-
lado de Minas Oeraes e Camara Municipal da \T illa Ne-
pomttceno—aSsim representadas, ajustado , livre e ex-

1
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pr'essarnete o contracto que se segue,, cujas clausulas
e estipulações que se obrigam a cumprir são:

Primeira
A Camara Municipal da Vilia Nepomuceno, repre-

sentada por seu presidente, coronel Manoel Correia Ri-
beiro, e, de accondo com a lei municipal n. 9, de 18 de
dezembro de 1912, Ôonstitues.e devedora ao Estado d
Minas Geraes, pelo presente instrumento, firme e. va-
lioso, como si •escri'ptura publica fosse, da quantia de
cento e dez contos de réis (11o:000$000) que o referido
Estado de Minas, nos termos da lei n. 546, de 27 de se-
tembro de 191Q, e para os fins neila taxativamente con-
signados, lhe empresta.

Segunda

A importância assim emprestada de cento e dez con-
tos de réis ( 1 10:000$000) será retirada dos cofres •doEstado da seguinte forma: vinte e quatro contos tre-
zentos e setenta e seis mil quatrocentos e doze réis
(24:3'76$412) destinados ao resgate da divida passiva
do municipio, constante da- citada lei municipal n. 9,
de 18 de dezembro de 1912, logo que o governo convi-
de o respectivo credor, coronel Joaquim Ribeiro de
Oliveira Costa para, directamente a este, effõctuar,
pagamento de seu dito credito.

Os restantes, oitenta e cinco contos seiscentos e vin-
te •e tres mil quinhentos e oitenta e oito réis.............
•(85:623$588), destinadós ás obras de iistallação' de
força electrica, de construcção de uma réde de •esgo-
-tos e de ampliação do actual serviço de abastecirnen
to de agua potavel, em parcelias que serão entregues
.á Camara devedora á proporção das exigencias dos
pagamentos das ditas obras, de accordo com os pra-
zos e cláusulas •dos contractos que a mesma Camar&
-celebrar para a sua execução. Os serviços supra-cita-
-dos serão feitos sob a fiscalização do governo do Es-
-lado, qualquer que seja o processo de factura das-obras.

-	Terceirà

A Câmara Municipal -da ViIla NepomuceflO, •as
sim coustituida devedora ao Estado de Minas G.eraes
da supra-citada quantia de cento e dez .contos de
réis (110:000$000), se obriga a pagar sobre essa irn
portancia os juros de seis (6) por cento ao anuo, -em
cincoenta annos de prazo, começando o pagamento
dos juros da data. do presente contracto e a primeira
amortização em junho de 1915 (mil novecentos e quin-
ze).

Sobre a quota annual de amortização •e juros do
.emprestimO pagará a Câmara Municipal de Vilia Ne
pomuceno meio por cento (12 olo) •e ainda pagará o
"reliquat" que se verificar de accordo com a tabeila
que for organizada e que será parte integrarte deste
contracto.

Esta tabeila que vigorará emquauto se mantiver
a actual taxa de cambio, será n'iodificaida de accor'do
com as o.scillaçães da mesma taxa, de modo que a Ca-
mara 'devedora participe do lucro ou prejuizo resul-
tante da alteração do cambio.

Os pagamentos dos juros •e da amortização serão
feitos por semestres vencidos e de conformidade com
a mencionada tabeila.

Quarta

Para o effectivo pagamento 'de cada prestação se-
mestral devida e de toda a importância emprestada
e respectivos juros, a Camara Municipal da Vilia N'e-
pomuceno transfere ao Estado de Minas Geraes, des-
de já, a cobrança de todos os impostos e taxas muni-
cipaes vigentes, quaes os de transmissão de proprie-
dade "inter-vivo", 'de industría e profissões, de
aguas e esgotos, luz e força electrica •e quaesquer ou-
Aros impostos e taxas devidas ao municipio, exceptua-
das apenas •as de mercado -e as rendas eventuaes é
provenientes de multas por infracção 'de posturas.	-

II
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Quinta

A arrecadação das rendas muni'cipaes, transferi-
das ao Estado para o integral reembolso da importan
cia •emprestada,' será feita pela coilectoria 'esfadoal d'o
referido municip:io da VilIa N'epomuceno, por agentes
e prepostos do governo •estndoal, na forma das instru-
cções que serão opportunamente expedidas pela Se-
cretaria das Finanças, obrigandos.e a Carnara con-
trantante a respei tal-as •e cümpril_as,

Sexta

Antes de •exti.ucta integralmente a divida contra-
hi'da por este instrumento, a Camara Municipal da Vil-
Ia Nepomuceno não poderá dar outro destino aos im-
postos consignados aos serviços dos juros e amortiza-
ção 'da mesma divida.

Setirna

Correrão por conta 'da Camara supra-citada as
Porcentagens .e mais despesas com a arrecadação

daqueiles impostos e taxas, quer com relação a lança-
mentos, expediente e pessoal, quer á execução judi-
cial.

Oitava

A Comoro Municipal da Vilia Nepomuceno não
Poderá modificar, durante a vigen'ci a deste contracto
e existencia da divida contrahida por elle, o seu regi-
men tributaria, no sentido 'de extinguir ou diminuir
impostos e taxas 'existentes actuajrnenie 'ou 'de isentar
contribuintes 'deiles, salvo previo e expresso consenti_
incuto 'do Estado.

Nona.

A Comoro Municipal devedora fornecerá aos fun-
ccionari .os encarregados pelo Estado da arrecadação
dos sobr-editos impostos e taxas, os lançamentos 'devi-
damente legalizados e todos os 'demais documentos
que neeessarjos forem á effecti yida;de e effieacia da

- -

urecaduçao, 'de modo que os lauçoineLitOs e 110c0111011-

tosestejam em poder daqueltes funccioilarios antes
da época c01 qIiC dia Se deva ilIiciaI. Os 'ditos íi.inrcio-
nalios lerão a porcentagem e vau tagens que forem Li-
xadas pela Secretaria das 1ijjançaS.

Iieeiina.

Pela inobservancia, por parte da Camara, da nau-
sijia precedente, fica o governo do Estado auctorizado
a uiaudar proceder aos respectivos lançamentos, Po 
prepostos sens, observadas as disposições d	gim no ree
tributario municipal e correndo todas as despeas de
lançamento e 1u1iliç5,o deste por conta da Co-
moro.

1)eci LUO 1)11 mci na
O governo do Estado expedirá instrucções sobre

a forma e tempo cio arrecadação, que não podem ser
alteradas pela Camara coutractante, e qtlaeSCIlJer ou-
tios que sejam necessacias á inteira e fiei execução
deste contrato,

l)ccinia segunda

A Cuiva"a Municipal ida, \'ilIa Nepomuceno se
obrigo a tipplicur o pioduclu dos nwprcstiiflos exclu-
siVuiUeUe aos seguintes fins: resgate de toda a sua
divida passiva, que é a enunciada na clausula segun-
da e á factura das obras de imistaliação de força ele-
'trico, auipIiaçíí do abosteci'mneii to de agua e coustrim-
rçao de uma rêde de esgotos.

11	11 )eri m a, terceira
1 Isl0d Lis alizar'i, por prelmstus mIe sua mau-

íinça, a oxeciiç5u deste comi lrcmcto, na pi de relativa
á realização das obras e serviços cia clausuta prece-
dente e á applicação exacta e fiel da quantia enipres-
lada aos fins miei La loxo tivomeim li, coiisigim'dus.

Dentina quarto
Urna vez arrecadada a i.mportancia necessaria ao

pagamento dos juros e amortização relativa ao exerci-
1) ii. - ia

Ir

1
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cio, , o Estado entregará mensalmente áCamar Muni-
cipal o jroducto liquido da arrecadação do mz ante-
rior, deduzida a despesa feita com esta. As quantias
destinadas aos serviços de juros e amortização, quan-
do ainda não fôr época do paganentodestes, sërão
depositadas, sendo possivel, em estabelecimentos de
erudito, e os juros destes depositos pertencerão á Ca-
mara.	 -

Decima quinta	*	-

A- Camara Municipal da Vilia Nepomuceno no
celebrará na vigen'cia deste contracto, novos empres-
timos -e nem contrahirá obrigações que difficultern o
cumprimento do mesmo.

Decifria sex

- O Estado não terá responabilidade alguma pela
regularidade e exactidão .dos lançamentos e exito da
arrecadação.

Decima setima

A Camara dóvedora poderá antecipar, em qual-
quer tempo, o pagamento das prestações de juros e
amortização ou totalidade do ernprestimo.

Decima oitava

• A Carnaira Municipal da Vi1l N'eoúiueeno se
obriga, emquanto não houver similarés na producção
nacional, a dar preferencia á industria franeza na
acquisição dos matedaes a serem empregados nas
obras de que trata este contracto, desde que haja
egualdade de condiçõés de preço, qualidade, qbantida-
de, tempo de entrega, época de pagamentos, etc. Para
os eff.eitos dessa preferenéia, á Camara se servirá do
inter'medio de Perier & Comp. ou da Companhia ou
casa comm.ercial por estes indicada.

Egiial preferenei a, exercitadh, tarnhern por inter-
modio de Pe.i'ir & Comp. nas çpndições expostas e em
egiialda'rle do ntra condições, como sejm as de ido-
neidade teeli ia e profissional e etc., a Gamara dará

_c2oti -

a empresas indicadas por P.erier & Comp. para a exe-
cução das mencionadas obras.

No caso de prevalecer a preferencia consignada
nesta clausula para a ecúão das ditas obras, fica
entendido e estabeléóido que, por aqueilas empresas
serão sempre preferidos os engenheiros, epera'ioS,
teciiiii'cos e empregados de nacionalidade brasi-
leira.

Decima nona

No caso de inexecução ou infracção de qualquer
das clausulas deste contracto, , a Gamara. Municipal
da Vila

.
ila Nepomuceno ficará, obrigada ao pagamento

de mais tres por cento ao auno, de juros, sobre a im-
portancia total do emprestimo.

E achando-se assim justas contractadas a par-
tes, lavrou-se o presente contracto que; lida a estas e
ás testemunhas abaixo assignadas, a tudo preseiites,
é por todos achado conforme e assignado e subscripto
por mim, João Carvalhaes de Paiva, director da Se-
cretaria. (Assignados) i)elfim Moreira da Costa Ri-
beiro. Heitor de Sousa.. Manoel Correia Ribeiro. Jason
G. de Sousa Lima. Rolph Quadros de Sá.—Confere.
José Hemeterio Queiroga.—Conforme. J. N. Linhares.
—Vistõ. O director, J. Carvalhaes.

1
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DECRETO N. 4.030 - DE 30 bE ou'rrnmo EE 403

Manda observar,; para execução dó «oircto dcm-
.preslinio.á. Gau,ia.ra Municipal de Pomba, as "la-
sirucções" que baixaramcom o der. ii. 3:214, de
1011.

O Presidente do Estado de Minas Gera .es, usando
da at.tribuição que lhe confere o arL 57 da Constituição,
resolve que, paia execução • do coiitiact.o celebrado em
10 'de outubro do correftt.e anrid, ertre o Estado de Mi-
nLi.s Gerks e a Canra Municipal do Poinb, pará pa-
garn coto do emprestimo de cento e vinte contos de
réis (120:000$000), sejam observ.ads ás "Instrucções,"
que baixaram corno dec. a. 3.214, d.e 6 de julho de 1911,
e a tabella arinexa ao de a. 3.563, .d.e 30 de abril de
1912.

Pa tarjo da Presideinia do Estado de Minas Cc-
1 1C', 90 de outuht o de 191,3.

JULIO Buin'o BRANDÃO.

A,ïthur da Silva Bernardes

Contracto de emprest.imo celebrado entre o Estado de
Minas Geraes e a Camara Municipal do Pomba,
como adeante se declara.

Aos dez (lo) iiias do me/ de outiiljrii de mil no-
verei.itos e treze (1913), no gabinete do Secretario -do
lii tenor, presentes os illiiios. e exmos. srs. drs. Delfim
More ia da Costa Ribei nu, secretario de Estado dos
Negocius do Interior 'e 1-leitor de Suusa, sub-prueura-
dor geral do Estado, represeutaiido o Estado de Minas
(leraes, e a Camara Municipal do Pomba, representada,
pelo coronel Francisco (onça1ves das Neves, ]egitimo
e liasiante licor orador do dc, José Go nçolvrs da Ne-

ves, presidene e agente exe.rittivo, daquelia corpora-
ção, de accordo .com o insicmunen tu -de mandato iqóe fi-
ca ar-chivado ije.sta Secretaria, fui pui' ambas as partes
contra'ctantes—Estado -de Minas Geraes e Canara Mu-
nicipal do Pomba—assim represeil tardas, ajustado livYe.
e expressanieiit-e o -contracto que se segue, cujas dou-
salas e esl.i-pulaçries, que se, obrigam	a. cumprir,

sii;0
primeira

A Co ai ara Mijai ripal rui Pomba, i'epres-ell toda
na férmo supra_meu-nonada, nuurtorizadri pela • resol li--
ção .rnuui-cpal ii. 743, de 4 de junho de .1912, consume-
se devedora, pelo presente -óiitrurnónto -de contracto,
firme e valioso coam si -ecripura publica foss-e,ho Es-
tado de Mi-nas Geraes da quantia de cento e vinte CO"-

tos de rói (120:000$000), que este, -de accordo com a.
lei n. 46, dó 27 de setembro de 1910, e para os fins
p eIto ta;xativamente consignados lhe emrest;a.

Segunda

A impm'tauiria asim emrestada de cento e vinte
i'oíi os de réis (120 i')0tL000) será entregue á (--iina ra
da,stuin-te- fúrnia': Quinze (, Mos de réis (15:000$000)'
destinados no pagamento do credor Francisco Norbo-
uta Gimenez e vinte e nove contos seiscentos •e trinta e.
séte mil réis (29:637i000) destinados ao pagamento da
credora Companhia Merran til e industrial Casa Vi-
vóldi, logo que o governo do- Estado realize, directa-
mente,' a -esses credores, o pagamento de seus (, redi-
los.

Os restantes setenta e- cinco contos, tresentos e
sessenta -e tres mii- réis (75:363$ 000 ), destinados aos
serviços de abastecimento de agua, iusiailução de força
•elertrik-a e ronsirneção de réu-e de esgotos na séde do
-mun duplo -e no distrintru de (iuiarany, serão entregues
eni parcellas ou pu'unt-açíret, Pu'nPui'»,0 (las exige-um-
rias de pógmmeuitu das referi-das obras, de accordo
-,'rim as- clausulas e prazos das. -coa t,rau10 que for-em
('elelucados para	sua -exeru.içui.n.	-



i'I

- 208 -
O governo do Estado fiscalizará a factura destas

obras, tendo em vista as Instrucções Regulamentares,
approvadas pelo . d•e. n. 3.669, de 17 de agosto de
1912.

Terceira

Estando crendo pela lei n. 556, de 30 ide agosto
de 1911,. o rnuni'cipio de Guarany, que se compõe do
actual districo do mesmo nome, fica, desde já, esta-
belecido que, no caso de in.stal].ação do mesmo, será
de cincoenta contos de réis (50:000$000) a sua respon-.
sabili'dade no presente emprestimo nos Vermos dos
arts. 75, n. 14, da Constituição Estndoa], 51, da lei n.
2, de 14 de setembro de 1891.

Fica tambem entendido que, do.. producto deste
emprestimo, será empregada no districto de Guarany
aqueila import.a.ncia de cincoenta contos de réis........
(50:000$000).

Quarta

A Camara Municipal do Pomba, assim constituida
devedora ao Estado, de Minas G.eraes da supra-citada
quantia de •cr?1tO e vinte contos de.réis (120:000000)
e obriga a pagar sobre essa importacia os juros de

seis por cento (6 . ojo) ao anuo, em cincoenta annos de
prazo, começando o pagamento dos juros desde a data
do presente contracto e a primeira amortização em ju-
nho de 101.5.

Sobre a quota annuai de amortização e juros do
emprestimo pagará a Camara Municipal do Pomba
meio por cento 12 ojo) e ainda pagará o "reliquat"
que se verificar, de accordo com a tabeila que for or-
ga.nizaida e que será parte integrante deste contracto.
Essa tabeila, que vigorará emúanto se mantiver a
actual taxa de cambio, será modificada de acõordo com
as osciliações da mesma taxa, de modo que a Camara
devedora participe do lucro ou prejuizo resultante da
alteração do -cambio. Os pagamentos 'dos juros e da
a:mortização serão feitos por semestres 'vencidos de
conformidade com a mencionada tabelia.
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Quinta'

' Para o effectivo pagamento de cada prestação se-
mestral , devida e de toda.a importancia emprestada e
respectivo juro, a Camara Municipal do Pomba tra.-
fere ao Estado de Minas Gemes, desde já, a cobrança
de todos os impostos muriicipaes e taxas vigentes,
quaes as de transmissão de propriedade "'intervivOs",
de industrias e profissões, de agua e esgotos, luz e for-
ça. e'Iectrica, e de qua.esquer outros impostos e taxas
devidos ao municipio, exceptuados apenas os de mer-
cado e as rendas .èventuae's e provenientes d.e multas
por infracção de posturas.

Sexta

A "arrecadaçd ' das rendas muni cipaes. tansé-
,idas -to Estado para o integral reembolso da impor-
ancia emprestada, erá féita por preposto nomeado

pelo Secretario das Finanças, na forma das instru-
cções que serão opp'ortunamente expedidas pela Se-
cretaria —das -Finanças, obrigando-se a Camara con-
tractante a respeitalas ectimpril-as. .

eia

Antes de extineta integralmente a divida contra-
hida por este ins'truméntb, a Gamara Municipal do
Pomba não poderá dar-- utro destino aos impostos
consignados aos seryiços»dos juros e amortização -da
rnema divida.,

Oitava

Correrão por conta, da Camara supra-citada as
porcentagens e mais despesas com a arrecadação da-
rjuelie impostos  Vás, quer-com rélaão ao fança-
mento,expcdienf.ë ,e pessoal, quer -á 'execução judi-
c-a.1.- '	 Nona

A, Comam Municipal., do Pomba não poderá medi-
ficar, durante a vigcncirt 'deste contracto e cxis'tencia

M
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da divida contrabida pori te, o seu regimen tributario,
iio sentido de extinguir ou de diminuir impostos e ta-
as existentes actualmente, ou de isêntar contribuin-

fes delies, salvo previo e expresso consentimento do
Estado.

Decima

A Camara Municipal devedora fornecerá aos fim-.
crionurios encarregados pelo Estado da arrecadaçãp
.dos sobreditos impostos e taxas os lançamentos lega-
:1 izados e todos os tlçni is clncnmen los que necessar iOS

forem á effeètivida'de e efficacia da arrecadação, de
modo que os lançamentos e documentos estejam em
poder daqueiles fun.ocionarios antes da época em que
elia se deva iniciar. O dito funccionario terá a por-.
centagem e viagens que forem fixadas pela Secreta-
ria das Finanças.	 -.

Decima primeira
Pela inohs.ervancia, por parte da Ca'mara., da clau-

sula precedente, fica o presidente do Estado auctori-
zado a mandar proceder aos respectivos lançamen-
tos, por prepostos seus, observadas as disposiçães do
regimen tríbutario municipai,.e correndo todas as des-
pesas de lançamento e publicação deste por conta da
Gamara.

Decima segunda

O governo ido Estado expedirá instrucções sobre a
forma e tempo da arrecadação, que não podem sr al-
teradas pela Carnara contractante, e quaesquer outras
que sejam necessarias á inteira e fiel execução deste

intra i-i O.

Decima terceira

A Co aia ra Mim iri pai do Pomba se obriga a a pp}i
1 1o prmlrnto deste, enipreslimo exel isi vamenie aos

Seguir! es fins: irui ficação de sua divida Passiva, que
a cri iii HaJa tia ria usnia segunda deste coi tracto

abastecir,ien.to de agua, instaliaçán de força ele(-trica
C constrireção de rcle de ésgotos no sidr do muuici-
1110 e un disi i lo dc (brarauv.
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Declina quarta
O Estado fiscalizará, por prepostos de sa confian-

ça, a execução deste contracto, na parte relativa á rea-
lização das obras da clausula precedente, e a applica-
ção exacta e fiel da quantia emprestada aos fins nella
ta,xat. ivaimente eonsign mios.

Decima quinta

Uma vez arrecadada a importancia necessaria ao
pagamento dos juros e amortizaçãi relativa no exe.-
cicio, o Estad ci Iregará mensalmente á Gamara Mi-
nicipal o producto liquido da arrecadação do mez an-
terior, deduzida a despesa feita com esta. As quantias-
destinadas aos serviçqs dos juros e amortização, uan-
do ainda não for época do pagamento destes serão de-
positadas, sendo possivel, em estabelecimento de cre-
dito e os juros destes dpositos pertencerão á Comoro.

Decima sexta

A Camara Municipal do Pomba. não .relebrari, ria
vigeuia deste contracto, novos emprestinios, nem con-
tra.iiir(i ohrigaçeS que .difficultem o cumprimento do
me sm o.

Decima, setima

O Estado não terá responsabilidade alguma pela
regularidade e exaeti.di.o dos lançamentos e exito da
arrecadação.

Decima oitava

A Camara devedora poderá antecipar, em qual-
quer tempo, opagamento dos prestaç?Ses de juros e
atnortizaçãn 011 da. total idade do cm presumo.

Decimfi nona

A Câmara Municipal 'cio Pomba obriga-se, cru-
quanto não houver similares na. produeção nocional,
a dar preferericia á industria frarrrczo na arquisição
(lli ma teriaes a serem cmprcgadL iias obras de que

1.

II.
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trata este contracto, 'desde que haja egualidade de con-
diçõés em preço,- qualidade, quanti'dade, tehipo'd .e en-
trega, époi3a de pagamento, etc. Para os.effeitos dessa
preferencia,. a Camara, se- servirá do ifiterrnedio. de
Perier-& Comp:, ' ou .da,companhia ou casa.comm.erciàl
por estes indicada. Egual preferencia, exercitada tam-
bem por interm .edio de Perier & Comp., nas condições
expostas e em egualdade de otitra condições, como se-
jam as de idomeidad.e technica •e profissional, etc., a
Camar- cicia a einpresa indiccclas oi Perir & Comp
paia a execução'das'menconadas obras

' No caso de prvalber a ,'pr'ferenci consignada
nesta clauuIa, para aexcuçãot dasditas obras, fica
entendido e estabelecidd que jor aqüellas empresas
serãii sempre preferidos os engenheiros, operarios, te-
chniôos 'e eiiípfegadde nadioiiali'1ade'br'ai1ejra;

-	 Viesin

No caso de inexëchção ou infracção de qualquer
das clausulas deste contracto, a. Carnara Mi.inicipal do
Pomba ficará obrigada ao pagamento de mais ti'

o) ao anno	
por1.cento ,(3o, de juros ore a.iportanciato

t1 'do ernrestimo.

E, achando-se assia justas e contractadas as par-
tes, lavrouse o presente contracto, que, lido a estas e.
ás estcrnunhas ,abaixo assigngdas,. a,tudo.presentes,
époi todos achado conforme e assignado e sub3cr.ipto
por mim, João Carvalhaes de Paiva, director da Secre-
taria. Delfim Moreira da Costa Ribeiro. Heitor de Sou-
sa. Francisco Gonçalves das Neves. .Acrysio Diniz. N'es-
tor Massena. ----Confere. O. G., 'de Oliveira Lima.—Con-
forme. P. Frade. —Visto..... Carvalhaes.	-

•	,,,	 -1'	/
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DECRETO N. zfrr4O'— DE 30 DE OUTUiiPO I)E 1913	.' .1

Concede ao Asylo N. S. cia Conceic5o, da cidade do Serro,
as regalias de que gosa a Escola Normal da Capital

O Presidente do E s Ledo de Minas Geraes, tendo em vista
que o Asylo N. S..da Corireiçp da cidade (lo Serro, está
,riuj'irdo seiin'O & pIsriO de nsiO idptado pala a Esco-
la ottnal da Cpilal, resotve, de ac do COJIl a lei li. Oi, de
21 de setembro de 1903, couceder ao relridO Asylo as rega-
Rs de quegosa a Escola Normal da. Capilal.,

Palcfo d; Iresididcia do Estado de Minas . Geraes, em
Beilo Horlionte, to de outubro de 191.3.,

JULIO BuaN0 BRAsDÃO;

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

DECRETO N. 1.041 mi 4 DE NOVEMBRO DE 19 13

Approva o programma para o estudo de trabalhos manuaes
no curso prinario do Estado

O Presidente do Esldo de Minas Gemes, usando da attrÇ-
hniüo que lhe confere o arL 137 da Conslit11iç90 Mineira e de
conformidade com o a. 9, art. 3•0 do dec. D . 1.101, de 9 de ju
ido de 1011, resolve approvar o progratilma para o estudo de
lrabailtosjnapuaes no curso primario do Estado, que com este
baixa, .assignado pelo. Secretai'in de Estado dos Negocios do in-
terior, que assim o tnha entendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Cc 'aes, em Beilo
horizonte, aos 4 de novembro de 4043.

Jiji.io BuExo IIT1ANI)..Ú.

Dei fim )jio'eira do Cosia Ribeiro

o



Porgrammas para o estudo de trabalhos manuaes; a que se
refere o decreto n. 4,041

hftoi eeibo
AOS SENHORES PRFjSsORES

No Onsino plilnario, onde se propõe, antes dc iudo, a
cação geral das faculdades da dréança, oensino prolissiona!
não péde deixar de ser a ante camara para o exercido das pro-
fissões; deve ser um meio de mosirarã creanç 'a applicação de

	

noçõesgeraes qu e recebe é o proveito que delias póde tirar.	-Parece que na escola primaria não se deve ler o intuito
de fazer com que e]la prepare um marceneiro, um entalhador;
é necessario que se dê é ereança o ensino pratico, elementar,
de trabalhos que dia possa executar, lançando mão de recursos
diminutos, para a confecção do que fôr essencial ao seu uso e
xoso, ou, então, que se (lê este ensino para servir de base aos
conhecimentos teehnicos da profissão que mais tarde abraçar.

Nào se póde adrniitir que compita ao Estado, na esc'ota pri-
maria, a formação de operarios. Não só porque não é essa afuncçco da csco]a primaria, como lambem porque são porcos
os nossos recursos e escasso o tempo de trabalhos escolares.

Deve-se ter em vista fazer com que os educandos adquiram
qualidade de ordem, de metlmcclo, (lo paccncia, (te 1 -,111 01)ser-aras cousas, do exactidão, de gosto, etc.

A alma deste ensino é o mestre ; mas, para que se colham
resultados salisfactorios, é nccessario que o espirito inventivo do
professor não fique encerrado em meio, urna ou duds (luzias de
pontos: sem systerna.

O espirito da creança lambem póde suggcrir ao mestre—e
isto se vê diariamente na escola,—id(a que mereçdm ser apro-
veitadas.

No programrna de cartonagem escolar, por, exemplo , se es-
pecificam apenas as figuras gcomdtricas e a applicaçüo que
delias possam tirar o mestre e o discipulo.

Com este mettmodo ver-se-ão surgir objectos interessantes,
de applicação e uso, que não foram enurnerad ts peb prog am -
Jna, nem poderiam mc porque o espirito inventivo mio proles-sor é mais amplo 011, cm ultima analyse, não é igual ao do or-ganizacior cio progra lama íJ11C O gov ruo adop tu e 1lZCi eirmexecução.

O valor d i desenho como instrumento educativo, como
p:-uiiei1iio l'&cnnilaimie lo traluilhio, como elem imto	tism-i1dinadcm'

do espirito infantil, não têm cessado de crescer, assumindo as
proporções que hoje a civilização lhe reconhece, de uma das
bases primordiaes da cultura -escolar e de um dos propulsores
mais essenciaes ao desenvolvimento econornico dos Estados.

Os fac1o, a este respéito são de uma eIoquçnci tal, que
auctorizaram uma penfla européa brilhantb, das mais couilpe-
tentes, a dizei' que «o ensino cio desenho para os espiritos es-
clarecidos, chegou a ser a grande p roo ccupaçãodo momentO.

«Não lia que institui)'profcssdres eecies para o ensino
do desenho corno assurnpto dislinclo, pelos mesmos motivos
porque não se procede assim com a arithmetica ou a escripia.

So os professores priunarios os que devem aprender para
ensinabo és creanÇas, o desenho elementar, do mesmo' modo
como aprendem e ensinam as outras disciplinas dó progralnma
escolar.

Si o desce/ia elementar fosse uru assumpto abstruso ou
difficil de assimillar, como um novo idioma, seria ardua impo-
sição exigir dos p:'eceptores, cujo serviço diario 'é tanto, 'a ag-
gravação desse trabalho.	 .	.	-

Mas está verificado pela observação que qualquer professor,
em havendo bôa vontade, pôde adquirir, em breve espaço de
tempo, valiosos e sufficientõs habilitações parao ensino do de-
senha elementar na escola primaria..-

TRAB ALHOS" PARA' MENINOS

Primeiro' 30119

TRABAUIOS 1M ARM'1'

Priiiiiro sCi*1Cstrt

Lm tio 1 n'ame ucpi'esemitalolo uma hitilmn cela. Estudo
da linha recta. Desenho.

Um fio de arame representando nina linha curva. t'studo
da linha curva. Desenho.

U,intt'ucção dos aagula formados de linhas rectas. Estudo
dos anguos. Desenho.

Coostrueção da cireumfe'eneia. Sou estudo em relação a
outi'aa limmha e liguroa.	t)es iiIma .	 -

o

ma
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A ' I ncAçÂo:_-_Correntes, téla, cestos, gaiolas. etc.

O professor deverú fazer com que os aliimnos empreguem
fios deãrame de O,"I() a O,"iU.

TRÃ13AL1IÚS EIvt FIBRAS

Fibras diversas:—pita, embira, cipé, bananeira, etc. Seu
1)VGParo

Fios. - Estudo da linha recta ' e curva. Idem, dos angulos e
das outras figuras, comonos trabalhos em arame

laçadas, trançados com duas, tres, quatro e mais fitas.
Confecção de cordas.

Malhas: rêde, samburás, balaids, cestos, esteiras, empa-
lhamento de cadeiras, etc.

/ 4 • '	SeguintLo semete	kL	 1

Construcção de Iriangulos de papel de côr, formados de li-
nhas rectas. Estudo - dos; triangp1o. •Siíperflcie. Medição. De-
senho.

Construcço' de lriàngulos formados de linhas, curvas. Seu
estudo. Desenho.

,r•

Construcção de triangulus formados de linhas rectas e
curvas. Seu estudo. Desenho.

Construcção de polygonos de quatro ou mais lados. Seu
estudo. Desenho.	 -

,\1'pa1c,:-- Mosaicos, liainleli-a nacional representação de
ohjoctos taes como facas, tesouras, alicates, etc.
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SeuuuÍo anuo 1 -

riiinelio semestre

DESENHO

Copia do lia turaldp .objeqtosiiç pouco contorno, rectos,
curvos OU rectos e curvos, que sejam representdos por simples
traço: — agulhas, pregos, grampos, lapis, anzôes, etc.

Copia de objectos de ícont6rno- Ínáis pronunciado, apresen-
taimdo leve sombra :-- reguas, esquadros, facas, um livro, etc.

•I	 •-'	-.

Copia de objectos de contorno mais variado apresentando
suii,lii'a pereeptivel :— serra, tesouras, chaves, sacc-rolhas, etc.

Copia de objectos de linhas éurvas regulares:-- pires, pra-
to. mostrador de relogio, etc.

CARTONAGEM

Oliseo do
'

faces planas . e.Qstas. Desenho do
ubo. Construeção das faces do cubo no papel. Confecção do
cubo. Desmanchar e fazer miovamriente um cubo. Medição das
arestas, ilas faces e angulos. O professor dará as dimensões
da figura.

Fõrmas derivadas do cubo. Observação de suas faces e
arestas. Desenho dessas fôrmas. Sua (-onst.ruc('ão 110 papel ou
llo quadro n egro.. Suar io1liecÇüo. Medição

o ()bselivação daesphera,, faces c.urvas.-'-,])esenho da esphera-.
Sua confecção. Objectos eguaes e approximados da esphera.
Medição.

Fôinias derivadas da rsphera. Ubãervação de suas inibas.
Desenho dessas fôiinas. Sua confecção. -Moiliçilo.



Copia de objectos rectangulares em geral - dados, mesas,
livros, caixas, etc. rFeiÍio autuo
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Observação do cylindro; suas faces e linhas. Desenho do
cylindro. Sua contrucçflo no papel. Confecção do cvlindro.
Objectos eguacs e approxlmados do cylindro. Medição.

Fõrmas derivadas do cylindro. Observação de suas faces e
linhas. Desenho dessas fôrmas. Sua confecção. Medição.

Segundo senietpe

DESENHO

ltecção Monroc— Copia de objectos de linhas curvas ir-
regulares :—fructas, folhas, flores, etc.

- :31)9 -

Observação das pyrairndes ; suas faces e linhas. Desenho
(Ias p yramides. Sua consirucção no papçl ou no quadro negro.
Confecção das pyramnidcs. Objectos êgnaes e aiiproxiinados de
uma pyramide dada. Medição.

Fórmnas derivadas das pyramidcs. - Observação de suas faces
e linhas. Desenho dessas fõrmas. Sua confecção. Nomeação
e comparação de objectos que tenhim fõrma de pyramide, ve-
rificando a diferença entre estes, o cubo, os prismas e os obje-
ctos anteriormente confeccionados. Medição.

APPLICAÇ0: —Na applicaçíio pratica dos pontos, deverão ser
confeccionados objectos (te uso commum, taes como:—yaliteim'os,
por1acartas, fructeiras, farinheiras, baixas de lodos os formatos,
mostrando o professor a figura de onde se obteve o objecto em
questão e asiumilhança que apresenta com o jm obt i dos em classe.
Medieão.

Copia de ulJjectus 'ylindiico -- tambor, canetas, iegadurc,
copos, potes, ele,,

Copia de tulhas e de aliiinacs ou partes de auiinues ; unia
azo, borboleta, uma peuna de ave, etc.

Pmimeii'o euieslrc

MODELAGEM EN'I BARRO OU ClRA

Modelagem de objectos eguaes ou approximados cio cubo.

Modelagem de objecto ,> egnues ou approximnados dos Iuismas.
Copia de objectos isolados ou agrupados :— cadeiras

'
 umaba nd eja e elmicaras, sopeira, lampe;o, ramo de flores, ele.

CA.RT( )NAG EM

Ohs raçãu (les prismas ; suas faces e linhas. Desenho dos
pmbunas. Sua col:strucç[io no papel ou no quadro negro. Con-
Lecção dos prismas. Objectos eguaes e approximados de um
prisma m ad. Medição.

Fórmãs derivadas dos prismas. Observação de suas faces e
linhas. Deenho dessas fórinas. Sua confecção. Medição.

Moíielacem de objectos eguaes 011 approximalo das pyra-
mid mas.

Modelagem de ohjcelo.s egnae.s 011 app:oximnados dos eylin -
ctros.

Moldagem de objectos eguaes ou approximados da esphera.

Modelagem de objeetu de f6i'ma. geemelricas combinadas.
D. M.--20
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Conhecimento das ferramentas, proprias para manter as pe-
ças de madeira, comprehendendo o banco e seus accessorios.

-310---
ÀPPLICÁÇÂ0 :— Modelagem de folhas, flores, fruntos, escudo

mineiro, das armas naciónaes ou de assu.inpto de imaginação.
Tinturas, vasos, potes, étc.

eguiido seiniistre

•	TRABALHOS EM FOLHA

Fogareiro. Preparo da solda. Substancias empregadas na
soldagem. Ferramentas essenciaes. Operações prilcipaeS na
soldagem. Cortar com a tesoura, virar-beirada, soldar dois
retalhos de folha.

Objectos de fôrmas eguaes ou approximadas do cubo.

Ubject is de frnias eguaes ou approximadas dos prismas

Objectos te fôrmas oguaes ou approümadas das pyramides.

Conhecimento dos instrumentos para medir e traçar—
metro, compasso, esquadro, graminho, falso esquadro, pon-
ta, etc

Conhecimento dos instrumentos para cortar derrotes, ser-
ras, serra aliemã, serra de volta, etc.

Conhecimento des instrumentos pa a aplainar - garlopa,
meia garlopa, rabote, plaina, guilherme, etc.

Conhecimento dos instrumentos para fa7er caviUades e furar
—formões, bedaines, goivas, macõte, arco de púa, brocas, ver-
rumas, Irados, etc.

Conitei minento	jiisti uinentos para fa/A r juntas—serias,
graminhos, etc. .	•,

1':

Objectos de fórmas eguaes ou approximada.s do cylindro.

Objectos de fórmas eguaes ou approximadas (Ia espliera.

\ i'i.icuu —Latas, saboneteiras, gaiolas, ralos, canecas
regadores, medidas, funil, casliçaos, lamparinas, etc.

TRABALHOS E1 MADEIRA

Conhecimento das inadoiras---dureza, elasticidade, hygro-
mnecidad e, si ructura, etc.

Qualidades e defaits das inodeiras. Sua consórvaçoodepoi
de serradas.

Conhecimento dos instrumentos para abrir molduras—gui-
lherme, garlopas curvas, etc.

Cõdheeimeiito dos instrumentos para aiila------ -reliàto, pedra
a oleo, pedra para goivas, limas triangulares, etc.

•	• Quarto , anuo
TRABALHOS EM MADEIRA

Exercicios com a serra altemã e serra de recorte.

Construcço de um prisma recto octogonal, dadas as dinien-
sões, para ser trahalhad6 dó .torrfo; 'reorta dó discos de taboa,
dado o diametrb; confecção (te cabos para serrote, lambrequins
simples, gregas e animaes.	•
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ideia, corri as diveisas plainas. Consiruectio de unia regoa,
dadas as dimensões; liria prancliela iara desenho; 111H melro de
lórina dc prisma quadrangular, etc.

Idem, sobre a confecção de juntas. Constueção de uni qua-
dro com juntas de encaixe e espiga; idem, com Juntas de cauda
de andorinha e traços de Jupitor; juntas de molduras, juntas
triangulares, etc.

Idem , sobre a co1lagmri. Conhecimento da cólla, modo do
preparo e uso.

Consirueção de objectos crnpostos de peças nãoajun[adas
e exercicio sobre o emprego da grósa e da lima—desbastadores
para modelagem---porta-palitos, cabo de. martelo, cabo de for-
mão, de lima, faca para cortar papel, etc.

Idem, de objectos compostos de peças furadas e parafuza-
das—um supperte a clara-baia, um banco (assdnto), idem, a
dara-hoia, uma caixa para prgos, urna farinheira, etc.

Idem, de objectos com juntas de meia -madeira ou entalho
simples - unesquadroi es 	de murna arcineiro, ua cruzeta, uma cruz
de S! n lo André, urna caixa para pregos, coni compartimentos,
dliii SUppoite para limpar sapatos, unia caixa porta-pennas, etc.

ldeni, de objectos (1110  tenham peças ajuntadas á cauda de
andorinha, espiga e encaixe. - (im cabide, um esquadro de
rnarcineiro, um porta -phosphoros, um graminho, um compasso
com pta giz, uma caixa com tampa corrediça, etc. Trabalhos
de junctas diversas. Um tamborete com ps obliquos, mesas,
prateleiras, ele.

Polimento da madeira, pintura e verniz.

.TRABALHOS DE TORNO

Conhecini,nto do torno e seu aeuuso1ios.
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Exercieios preparatorios. Ernpi'go da goiva. Emprego do
formão. Emprego da giiva e 1ormõo.

Idem, variados - cabos de lima, formão, martelo, macã es,
espheras, balaustres, etc.

ENTALHO

Entalho simples de ornatos, feit& s a goivas e foi uões.

TRABALHO PARA MENINAS

Prhiiciio anní
Dobramento, corte e recorte de papel.

$	 Dobraniemilo de peças de roupa.
Confecção dc pacotes.
Confecção de enveloppcs.
Flores de papel.
Enfeites para mesa, etc.
Nós e laçadas.
Uso e manejo da agulha.
Alinhavos.
Emenda de dois e mais panrios.

Scundô amio
Modo de franzir.
Pospon lo.
Contecção de pacotes rnas db'íice!s.
Florei e figuras de papel.
Rouquets.
Pregar botões e colchetes.
Marcar lenços e outras peças do vestna io.
Modelagem (em cêra ou barro).

rereeiro 1 Wi 11 4)

Rainhas.
Remendos.
Pontos de m'iroa.
Cascar.
( roehJ eI (primeiros p utos).
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Corte preparo de roupas brabas.
Bordados em lenços e 'roupas de cama.
Uso da machina de costura—de milo e de pe.
Uso do ferro de engommãr.
Preparo dgomrna.	...

quiano

Modelagem.
Eercièios e applicação com lã.
Toucas.
Sapatiuhos 0 de 1ã,
C a misas	 4
Camisolas
Saia
Toalhas.	,
Fronhas.
Lençóes.
Entre-meios.
Corte de papelão.
Confecção de figuras geometricas caias, porta-jornaes,

estojos, etc.

-
HORARIO

Para nieninos

Annos	Segunda Terça	Quarta	Sexta .Sahhado

1.0 anno.........11 ás 12	-	11 ás 12	 -
2. 0 anno	3 ás 4	-	3 ás 4

3:0 anuo	-	11 ás 12	 11 ái2 11 ás 12

4.°anno	-	3ás4	-	3ás4	3 

Para menilias

-I

Annos	Segunda Terça	Qual-la	Sexta	Sahhaclo

1. 0 anno	3 ás 4	-	1 ás 4
2. 0 anuo.. - 3 ás 4	-	3 ás

30 anno..........3 ás 4	-	3 ás 4	 lI ás 4

4. 1 .á 4	-	. . 3 .é 4 . 3. ás 4

Nota—Nos grupos, cujo funccionamento se verificai -em dois
lumes, os alumnos que frequentarem o turno da manhá terão
a aula de trabalhos inanuaes das 3 ás 1 horas da tai-de e os inc
frcquenl,areno o da tarde, leão a aula das 7 ás S da manhã. 1

1



INSTRUCÇÕES

Em quul(ueJ MIas e8asss (lo 1 rabalho mnaiitial
os aluamos S(95O (IkididOs eul lurinas pequenas,
.a 1 endendo-se OS ii, eresSe dsse ensino.

O deS(101)r5mInenl () IIfl(IIIa 1 (19 J)Iogra inata. o
J)I'OlCSSOj teehnico lera Sempre ('fli isia, 85 suasdisposições seriadas, €Oi !.l APPUCt AO COX:-
STANTE DO DESENHO (1 )IIE'IEi 1CO, ónaeiile p0-
delido #er as o pplieações, que figuram no Iiiii de
cada s(m1e, depois que !mouer e.sgolado O pro-grantma.

o pIOrCSSO1 deverá abolir (10 CUrSO niamivai ouso de niachirmas.
O ensino (leVe Ser stcmna(icaumenle )10gU'S

SIVO e, taiul.o P18flO I)OSS1VCI, iIl(IiI.i(luiill.

Os (ral)ajIjos feiLos devem ewe.en a
O CSrOFÇ() pessoal do ;iatimnuio.

Os exercicios, en la jmogi-essõo conduz do li-a-bailio facil ao mais d j ffleij, deveiii se app1ieaI a
OI)jCCtOS atlrahentes, Cllo USO j)OSfl ser C0u111We-heiud ido C apreeia(Io luelO a lumamno.

Os trabalhos de torno e cumlalho sei • o ex eeizlu-dos SÓa.CImIC quando exigidos pariu a e mtclusEo dea Igmumn outro de marcenaria.

Os trabalhos n io Comnpvcl.efl(lefll sõ.nenie aexecução dos objeel 05 Ei O pódein se a . reio.s exac a -incute com o 8iixili (te ilisI lummnclilOs (li' mumedim•
devem sobrei udo se fazei a nu iio liv pc, exemei ia mudo
l)aIlieulai.mncntc o sentido das fómimuas e das j)l0-Porções, pela vista e pelo tacto.

Seelelaria do flnleiiom do Estado de Ii,ias (e-
rne.s, i de oul uhvo (te 1918.

liel/im )!IH?'ej O (1(1	lc, Ribeiro.

DEC1iETÜ N. 4M12 - DE li Dr N0VEMIBO IE 4013

isenla a Escola Normal Delfino Bicailio » da contriLiiiÇãO
annual do 2:000000

O Presidente do Estado de Minas Ceres, deco11f011)i3a-
de com o disosIo no n 1. i.° da lei o. »i , de. usan-
do da altribuiccio contida no mdo rt . 51 di ConstitniçiiO
do Estado, resolve isenta r a E cola Normal i)olfiiuo Bicalho»,
de Juiz de Fór;', da cont; ibiiio anniial il 2: 4 )008000 de que
trata a lei n. 43u, de seiembo de 106.

ialacio da Presidencia, em Belio Horizcnte, fl de 00-
\emhrO de 1013.

JuLio BUENO BRANOXO.

Delfim Moreira (Ia Cosia Ribeiro.

I)ECR ETO N. 4.04 - DE 11 DE xovruiir.i DE 1013

CrOa um Jogar de acijunclo á escol do sexo masculino do clisiri-
cio cio 'raqnarassft, no muniripio cio Caolé

O presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o regulamento que baixou com o dec. o. 3.191, de
O de junho de 1911, resolve CI Gar um logar de adjunelo O es-
cola do sexo masculino do districto de Taquarassm'm, no m-
nicipio de Caeb.

Palac:io da Prcsmclencia do Estado de Minas Cc acs, em
Bille Ibm ionte, aos 11 de novembro de 1913.

Jurio BUENO BRANDXO.

Delfim Moreira da Cosia Ribeiro.

ri
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bEdRETO N. 4.0'4 - DE 15 DE NOVEMBRO DE 1913

Indulta praças da Força Publica

- O Presidenta do Estado de Minas •G'eraes, usando fia fa-
culdade que lhe, é, outorgada pelo § 4. 0 do art. 57 da Consti
tuição, resolve, em homenagem á data de hoje, indultar, das
penas a que estão sujeilas.as seguintes praças da Força Pu-
blica: Francjco Alves cio Oliveira, João Matlieus .Martins,
João José da Silva Junior,Raphael Antonio Rodrigues, Tha-
les Augusto Vieira, Antonio l'rancjsco Roinualdo, Manoel da
Silva Monteiro, .Malaqnias dos Santos, Joaquim Antonio de
Mattos, Quintino de Souza Barbosa, Francisco •Joé Pedro,
José Marques da Costa, Amenico Francisco Alves, Cruzelino
Lima, Lindolpho Alves da Silva, Belmiro Tameirão, José Hono-
rio de Andrade e Abel Gomes Lima.

Palacjo í4 a Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, IS de novembro de 4913.

ijio BurNo BRANDÂO.

elfim I1oreira da Cosia Ribeiro.

DFCR ETO N. '4.045 - DE 15 DE NOVESIImO DE l!)1 3

Per'dôa ao leu Francisco Tei'tuliano Ribeiro o resto da pena em,
cujo cumprimento se acha

O Presidente do Estado de Minas Geràes, usando da aliri-
huição que lhe confere o § í'.° do art. 57 da Constituição, re-
solve, para eommemorar a data de hoje, perdoar ao reu Fran-
cisco Tertuliano Ribeiro o resto da. pena em cujo cumprimen-
to se acha, em virtude das decisões do jury da comarca de
Curvello, de 21 de março de 1911.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bello
Horizonte, 15 de novembro de 1043.

Jui.io P,UEN0 BRANDÃO.
L)elfinr. Moreira da Cosia Ribeiro.
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DECRETO, N. 4.046 -. nÈ 17 DE '0VEM ilR0 DE 4943

Estabelece as bases para a , execução dalei n.'616,d IS-de setefli-
bro de 1913 i sobre 'armazens gsraes

O Presidente do' Eslado.de Minas Geraes, usando das at-
trLbulçôes que.lhe conter,- o art. 57 da Constituição do Esta-
do, e de conformidade .com 'a li i. 616, de 48 de setembro
de 1913, resolve:

,Art. t.° Cnceder gii'antia. de ' j uros de seis por cem,
pelo 'prazo de li) 'annos ii .inutar' da data dos respectivos 0011-

tractos, até, •maxiino de 3.000:000$000 , á empresa ou pessoa
quere propuzer a .ostabhlec.ercrinazens geraes' nos moldes
da lei federal li. 1.102, de 21 de novembro de 1903 na. praça
da Capital'. Federal e nas 'tnargen das estradas de ferro do Es-
tado de Minas Gëraes;'

'ArI. ''2.° 'À concesão ira o' esta beiecimentô 'de' arma-
zõns gerabs sërk ?pelo pr.zo' de 25 annos, e feita por meio
de co0correnciaem' lista' publica, por edi'aes publicados no
orgão oft'ici.l do Estado;

Paragrapho unico,. o' Estado não f'rá mais de urna con-
cessão para cada praça

Art. 3. 0 0s arffiaiens terão a capacidadB minirna' para
sO0:000 saccas de 60"kilos e serão providos dos appareUaos
aperfeiçoados, para rebeneiicihmdnto, pcsagem costura de
saccos, formação de typos, empilhamento, coaducção, intérna,
conservação de' cereães, camaras frigorificas e outros que a'
pratica indicar.	.	.	 ,	.

.Art. 4 ° Pira Os etteilos de garantia de rl'o' lei a com-
putado o capital que de facto lor empregado nos arma7ens
geraes rna hinismøs e inus accesoj1os dos mesmos, capital
(lu(" poderá ser augmentado a medida que se contruirem no-
vos armazens e se montarem novos inachinislilOS, até o maxi
mo do capital de 3.0000( 00d0

Faragrápho ui'iicõ: Pri'os 'mesmos fins, ; : devem ser leva-
das em' conta, as reidas 'que, directa ou indircetarnente, pro-
venham da exp'lora'çaõ dos armazens' garaes, sendo as des-
peshs co'iiiputadas pela mesma 't'órma e de conformidade com
os contractos que forem firmados.

Art. N. 6 ' Aslabeilas das tarifas e ds vencimentos do
pessoal, ernpregido nos ,armazér deverãp 'ser sob,mettida's ã
approvaçao do governo de Minas, antes de serem executadas

ArL 6 O imposto de exportação ((ad valorem» e taxas,
que pesam sobre o café, serão pagos coni ,junctamente naoc-
casião da retiraria do mesmo, dos arrnaiens geraes, 011 no pra-
zo (IDe lor estibelecido em regulamento

Pai agrapho urn( o O café procedente de 11mas iio des-
tiríado aos arinazens 'geras, 'paj.tará o imposto de exporta-

4,
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ão e tax:s, no acto de ser despachado, nas estradas de Ver-
10, ou ria fronteira do Estado, como os demais generos.

Art. 7. 0 O imposto e taxas sohrõ o caU, exportado pelo
P0,10 de Santos e parao Estado de S. Pauto continuarão a ser
cobrados de accordo com as instrucções que baixaram com o
dec. n. 3.682, de 4 de agosto de 1012.

Ai 1. 8. 0 Dos outros generos de producção do Estado de
Min-is Gerae, que forem consignados aos armazens geraes,
o imposto de exportação equaesquer outros . tributos fiseaps
serão cobr:idos no acto da retirada dos armazens OL1 no prazo
oue fôr estabelecido cm regulamento.

AI". o." Os genetos piocedentes de Minas e não consi-
gnados aos. arniazens geraes, deverão pagar .o imposto (le Cx-
portço e as taxas deiidas no acto de serem despachados:
nas estradas de ferro, ou ao lransperrrn a fronteira do Esta-
do, de conformidade, com a pauta mensal, organizada pela
Secretaria das Finanç's

Art. 10. . O processo relativo á forma e a opportunidade
legaes do pagamento do imposto de exportação e de quaes-
quer outras taxas, bem como OS prazos ma.ximos para esse
pagamento e a discriminaçdo (los generos, cujos impostos e
taxas serão pagos no acto de serem retirados dos armazens,
(levem ser determinados em regulan-iento que o govei no do
Estdo expedirá opportunarncnie.

Paragr;iplio unco. Os gc neros destinados aos nrmazcns
geraes só . poderão ser despachados com o imposto a pagar,
quando devictamente acondicionados, de accorcto com as dis-
posições do respectivo regulamento.

Au. Ii . As infracçôs do regulamento fiscal, expedido
para a execução deste decreto, serão punidas e:c. vi da legis-,laçao em vigor.

Art. 12.,, As concessões para eslabelecimento de armazens
geraes devem sei fiscalizadas, durante a vigencia das rnes•
mas. po funccionarios designados no respectivo 1 egularnento.

Paragrapho unico. Para a effcclivjdade desse serviço, a'
empresa concessionaria recõihei ái aes cofres do Estado a quo-
ta determinada no respectivo con.traclo.

ArF. 13.. Logo que esteja organizado e funccionanuo os'
serviços dos armazens genes, será dada nova organizacalo ao
serviço a cargo das agencias das cooperativas agricolas
tidas pelopelo governo, sendo supprimidas as que forem conside-rada .s inuleis.

Paragraplio unico. O governo contractará cc m empresa
ou pessoa idone:i a exectição de todos os serviços, que são
actualmente feites pelas agencias das ciladas cooperativas.

Art. 14. O concessionario ou empresa que contract:,r
com o governo o estabelecimento de um ou mais armazens
geraes, ficará obrigado não só ás estipulações e clausulas dos
accordos e contrectos existentes, e dos que forèrn realizados,
(te futuro, entre o Estado de Minas e outios Estados da tJniáo,
para fiscalização earree drção de impostos sobre geilerqs c
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suas respectivas producções, que s, ,j;i iii consignados á1uet-
les armazens, corno tambem a cumprir todas as acluileS dispo-
si(ões legaes e regulamentares do Estado, e as que este ve-
nha a decretar, para acautelar os seus interesses fiscaes e para
a defesa e protecção dos productos mineiros.

Art. 15. O presente decreto entrará em vigor desde a
data da sua puhlicção.

Palacio da Presidencia. do Etado .de Minas Gerae, em
13db, Horizonte, aos . 17 de no'embrõ de1913-

JeLIo i3uE0 B-'..-'1 o.

José Gonçalves de Sousa.

A rthur da Silva lier'iardes,

DECRETO N. 4.0i7 - DE 20 DE NOVEMBRO un 4013

Perniitte o uso de uniforme militar ao tenente honorario Fran-
cisco Flores, director das bandas cio musica da Força Pu-

blica.

O Presidente do EsLdo' d'e Minas Gei'aes, usando da ai-
tribuição que lhe confere o ai t. b7 da Constituição, resolve
permiltir ao tenente honorario Francisco Flores, director das
bandas de musica da Força Publica, O liso de uniforme mili-
tar, o qual se distinguirá do dos ofiiciaes erregirnentados
apenas por duas lyr as verticalmente dispostas sobre as pon-
teiras da golfa do dolmait eu tunica e por uma oulri mia frente
da cinta do.kepi ou gorro, logo abaixo dos galões que os cir-
cumdam.

Palacio da Presid o ncia do Estado de Minas Geraes, em
Belto horizonte, 20 de novembro de 1013.

JULIO BUENO BRANDJO

Jose Goa çaiees de Sousa.
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DECRETO N 4.048 J)È  20 Dr \OVL\JBRO ne 1943

Pioroga por mais um anno o prazo paia lnscijpçao e pagamen
to de direitos, sem multas, dds til .ulos particulares sobretransrnjsso de immvejs.

(1 Presidente do Estado de 'Minas deáes, de acCordo com
a auctoriiação contidi no alt. '7.°, da lei n. eia; de 48 de se-
tembro do corrente anno, resolve prorogar por mais um anno,
a partir de 34de dezembro riroxirno, o prazo para que os
possuidores de titulos particularesde transmissio inter-vivosefTectuern o pagamento do respectivo in]po1o , e os averbem
para o fim dd imposto 'teiritorja1 sem a multa de 50000 de
que trata a lei II. 7t, de 40 de setembro de 1899, observan-
do se o disposto nos arts. 2, 3, 4 e 5, do dec. n. 2.673,
de 1909.

l >alcio da Pre.i1encia do Estado de MinasGerres, em
Beijo Horizonte, 20 de novembro de 9i3.

JuLIo BUN0 BRANDXO

Artur da Siva Brnardgs.

DECRETO N. i . .d49	iw 1$ DE '?oVEIRRo'nE49i3

Crêa o grupo escolar dede Soelo Antonio do Monte

O •Presideule do FsiUdo de Minas G0jds, usando da ai-tribujç3o que lhe ecuíCre d ti. d doar t 3. do	 nen -toto appr'ovado pelo dec. u. 3.491, de 9 de junho de 1911, re-solve crer um grupo escolar nU cidade de Santo Antonio do
Monte.

Palacjo. da Presidencia, em Beijo Flõrizorite, 48 de novem-
bro de 1913.

JuLIo ]3UENO BRANDÂO.

Delfim Moreira da Gosta Ribeiro
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DECRE4 TO N .  4.O50—DI2 DE NOVEMBR O DE 4013

Approva o regulamento para o arrendamento dos ter-
renos diamantinos

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
da attribuiçãO que lhe confere õ art. 57, n. 1, da Con-
stituição e dá auctoriação constante do art. 15 da lei

: 574, de 19 de setembro de 1911, resolve approvar
aregulamento para o arrendamento dos terrenos, dia-
inantinos, que com este baixa, assignado - pelo Secre-
tario dõ. AgPicultüra, Industria, Terras, Viação e Obras
Publicas, que o fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-

raes,.emBello Horizonte, 22 de novembro de 1913.

-,	 J1JLIO BUENO BRANDÃO-

José Gonçalves de Souza.

RgiiflBI1tIJ ds	 ti s
.450; dest dt -

Art. 1 .0 Os arrendamentos de terrenos diamanti-
nos pertencetites ao Estado, iuclusivé o leito dos rios
publicus e o fundo dos lagos em condições identicas,
regulam-se pelas presentes disposições.

Ari. 2.° Fica mantida a repartição especialmente
encarregada desses terrenos com a, denominação
actual de—Delegacia dos terrenos diamantinos—que
terá sua sóde na cidade de Diamantina, e será super-
intendida pelo Sedetario da Agricultura, por in-
termedio' daDireátoria de ViaçãO, Obras Publicas e
Industria, áqual fica directamente subordinada.

1.° A jurisdicção dessa Delegacia 'limita-se aos
inunicipios de Corvelio,. Conceição do Srro, Ser'ro

II
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lJianiantina, S. João Baptista, Minas Novas, Arossua_
liy, Salinas, Grão Mogol, Bocayuva e Montes Claros.

2.° O pessoal dessa repartição compor-se-á de
um delegado e um- secretario, com os vencimentos e
altribuições constantes de leis e regulamentos refe-
rentes.

§ 30 
O cargo de delegado será exercido, em com-

missão, por um engenheiro do Estado ou por -pessoa
idorica que, e-gualment em com-missão, for nomeada
pelo governo.

Art. 3•0 
De conformidade com os documentos exis-

tentes e as plantas parciaes que forem sendo levanta-
das, o delegado deverá organizar a planta geral dos
terrenos diamantinos existentes nos municipios aci-
maincijcados.

-	i 1.° -Encontrando-se terrenos diamantinos em re-
giões differenles, poderá ser levantada uma planta
para cada uma dessas regiões, contendo as precisas
indicações.	-

§ 2.° Nessa ilnta geral os lotes de terrenos deve-
ser indicados pelas suas linhas -divisorias, suas

uperficjes, SOLIS ilUlileros e quaesquer outros caracte_
ri stiçus que livor-em ca-binienl-o;

3.° Publicado o presente regulamento, -o delega-
do deverá,. in curto prazo, extrahij' do .ma, ppa do Es-
tado, caso nõo haja, oiitrci iarta mais exacta, uma plan-
ta - ligeira, com indicação dos limites dos terrenos de,que trata e s te re g ulamento, segundo os documentos
exisimjie reinei ruI- unia copia, devid:inirnlp asi-
giiada., ó- 1)irrrloria í1 Vioeo, (Jhras Publicas e, Endus_
Iria e expíincjo outra, nas mesmas condições, em la-
gar visivel cia sua repartição.

Art. &° Os terrenos dioman[jnos perteu rentes ao
Estado poderão ser concedidos por meio-de arrenda-
mento, independente de hasta publica, a juizo do go-
verno, a quem os requerer e satisfizer -às condições
regulainentr	-	-

f.° O.pretend-ente ao arrendanieiit.ó de um ou
mais lotes, deverá juntar ao requerimento que fizer
ao delegado, uma ligeira planta com indicaçËo clara

- -

da situao -chis terrei.ios, da área pretendi-da e seite
li-tu ites ; -e, sempre que foi' possivel,- airldieLl.ção, pelos
seus nomes, cios lagos, rios, ribeiros e outroscursos
d'agua que banhem os terrenos; -das montanhas, estra-
das, cercados, moradia-se qua-esquer outros ca-r-aoterisr
ticos convenientes. Deverá egualmente indicar o valor
do arrendamento anival por hectare, que se propõe a
pagar. -	-	-	 -	-

§ 2.° Quando se tratar -da exploração sóm-ente do
leito de um rio, -deverão ser indicados os pontos -extr-e
unos, á montante -e á jusante -e a zona de um •e outro la.
do até onde deverá chegar essa -exploração, caso -não se.
preterida li-mital-a somente -ao "pequeno leito", assim
chamado o 1-eito occupado pelo rio na época -de sua
v as ant-é.	 - -

i 3°. -Recebido o reuerirnento na Repartição, -o de-
legado fará as diligencias nec-essarias para v-erifi-dar si
podem ou não ser. arrendados os terrenos pretendi-dos
ou o 1-eito de rio, publicando, portres vezes, pelo de-
nos, um -edital no jornal official,-á custa do requerente,
e affixando lambem o mesmo -edital á -porta da Delega-
cia, no qual deverá convocar os inter-essado-s a apre-
sentarem suas reclamações OLI -proposta dentro de -ses-
senta dias.

5 Ii°. Não havendo reclamações ou sendo improce-
dentes as que appare-cer-e-m ou no atlendiveis as no-
vas propostas, os terrenos serão promettidos -em arren-
damento, par meio de despacho, ao primeiro requeren-
te, conforme a -data e numero de entrada de sumpeti-
ção no profocolio da Delegacia, salvo as pref-erencins
-cio -1 6 . 0 , arrendamento que será concedido depois de
satisfeitas as demais exigencias deste regulamento.

No despacho será indiendo o lote ou área -de terre-
no que puder ser arren-dada e, si se i;ra 1-rir 'de 1-eito de
rio, a -exiei são, do mesmo modo, a ser cone-edida.Em
qualquer hypotliese os inter-essados terão dez dias de,
prazo para recorrer ao Secretario da Agricultura -e in-
dustria do Estado, por- intermedio do mesmo delegado
que, por sua vez, terá- outros dez di--os pura fazer subir
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o recurso, com effeito suspensivo, á Secretaria, devi-
.dámenie informado e acompanhado dos respectivos
papeis.

Fica marcado o prazo de trinta dias para qualquer
outrô 'recurso legal com intimação á Delegacia.

W. Sendo reformada ou confirmada a decisão do
delegado, voltarão os papeis á Delegacia para, segundo
o que tiver cabimento, serem archivados ou continuar-
'se o pronesso até á concessão do arrendamento. Em
qualquer caso, porém, ys arrençiatarios de terrenos dia
mau brios, ficam sujeitos á resalva dos direitos de ter-
ceiros.	 .

1 01. Si dentro do prazo concedido no ediial, on-
forme o ' 3. deste artigo, apparecel'em, outros preten-
dentes ao mesmo lote, será .preferido o que .offerecer
pagar maior arrendamento e, quando ,houve° eúalda-
de.de offerta, 6, que melhores condições de idoneidade
apresentai'.. flavendo, por&i'.i, egual idoneidade. e'iden-
tidae de ojferta, o que primeiro tiver requerido.

7o• Sendo preferido unia outro que não o primeiro
'r.equ6üte, 'est'outr'o indemnisará áquelie .dás 'despe-
sas feitas com ' a publicação do edital, entregando im-
mediatamente ao delegado a i.mportancia devida para
ser restituida.

§ 8°.. Sempre que o governo julgar conveniente p0-

'dérá •ésahel'.ecer a hastá publica para o arrendamento
dos terrénbs diamantinos, mesmo para os lotes que já
'tenham pieteiiclentes com req9eritneiltos processadas
lia' Delegacia.

Art. 5. Despachada favoravelmente a petição do
iqüei'enUe observadas as disposições precedentes e
feitas a medição e demarcação necessarias, será lavra-
do em livro proprio; na Delegacia, o contracto de ar-
rendamento dos terrenos, pagando o arreadatario os
impõstos devidos, na forma' dá legislação fiscal em vi-
gor.

Para.grapho' nnio. -O titulo de arrendamento será
a éertidão desse contracto, que o arrendatario deverá
requerer e'.pela qual pagará. além dos impostos esa-
dÓaes devidos, ,mais os emolumentos 'de um mil réis
por lauda ou pagina de vinte e cinco linhas eseriptas,
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emolumentos que caberão,' cm partes eg.uaes, ao cm
pregado que passar a certidão e ao delegado que a sub-
screver.

Art. 61 . Antes de ser lavrado o termo de arrendai-
mento de qualquer lote, ainda 'não medido e demarca-
do, o delegado fará uma planta especial,' medindo e de-
marcando os terrenos correspondente s ; ' as despesas
com essa planta correrão por conta do requerente 'que,
dentro dos trinta dias seguintes ao despacho favoravel
de sua petição, depositará na Delegacia a quantia que
for julgada necessaria para tal fim, ficando sem effeitu
o .aIlu.dido despacho, caso não seja realizado esse de-
posito 110 prazo estabelecido.

Paragraplio nutro. E' livre ao delegado fazer ou
mandar lazer, por engenheiro ou agidmensor desua
confiança, a medição e demarcação dos terrenos, de-
vendo, porém, rever e assignar as plahtas apresenta-
rias, de modo que assuma a responsabilidade de,. sua
exactidão.

Art. 70 O prazo do arrendamento .será o que for
solicitado pelo requerente e concedido pelo despacho,
entre dois e trinta annos, podendo ser prorogado ou re-
novado.

Paragrapho unico. Para qualquer prorogação ou
renovação de prazo, o arren'datariõ deverá fazer urna
nova petição e, no caso de ser deferida, pagar os im-
postos do termo que, para tal fím i for lavrado no livro
competente.

Art. 8°. A área de um lote não situado em leito de
rio poderá .ser no maximo de cem hectares;- si o lote
estiver em leito de rio, a extensão deste, deverá ser no
maximo de seis kilot etros no sentido da corrente das
agúas, podendo ser incluidas as margens em um raio
determinado, uma vez que sejam constituidas de ter-
renos pertencentes ao Estado. Neste ultimo caso, quer
o lote, seja constitui-do só pelo leito do rio, quer nelle
se incluam ás margens deste, a sua área não poderá
ser superior a cem hect'ares.

Art. W. O preço minirno a'nnual do arrendamento
será de dois mil réis por heétare de terreno além do
imposto de que' trata a lei n. 374, de 10 de setembro
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de 1903, art. 71 ., rnodificdu pelo art. 13 da lei o. 387, de
13 de setembro de 1904. O arrendamento de leito de rio
será 'egualmente cobrado por hectare de superficie,
nas mesmas condições acima. Em qualquer caso, a
som .ma do arrendamento de um lote nunca poderá ser
menor de dez mil réis.

Art. W. O pagamento das taxas de arrendamento
será feito na coilectoria estadoal do municipio a que
pertencer o lote arrendado, dentro do primeiro trirnes-
ire de cada anuo. O primeiro pagamento, porém, deve-
rá ser effectuado antes da assignatura do contracto 'e
si este tiver lugar dentro cio segundo semestre do anuo,
só será cobralda a metade da taxa fixada para o arren-
damento annual.

Art. W. Effeíctua,dos, mediante guia do delegado, os
pagamentos devidos pelo arr'endatario, este apresen-
tará á Delegacia o talão ou conhecimento que lhe for
dado pelo coliector para ser alii anchivado, recebendo
em troca uma declaração, que, poderá ser feita nó titu-
lo 'de arrendamento ou em folha, apropriada, da qual
constem a irn;poriaucia paga 'e a 'data e numero do ta-
lão ou conhecimetito. Na Delegacia far-se-ão i'denlicas
notas no competente livro.

Paragrapho unico. Não terá direito ao allivio das
multas que lhe forem impostas por falta de pagamen-
to, o arrendatarjo que, dentro do trimestre acima refe-
rido, não satisfizer a exigen;cia deste artigo apresen-
tando á Delegacia para ser archivado o talão de paga-
mento.'

Art. 12. Por falta de pontual pagamento incorrerão
os arren'datarjos nas seguintes muitas:

de dez por cento sobre o valor da divida, no pri-meiro anno;
de vinte, por cento no segundo e
de cincoenta por cento no terceiro.
Estas multas serão impostas "ex-officjo" pelo dele-

gado, na fôrma deste regulamento, e arrecadadas do
conformidade com a legislação do Estado.

§ 1°. Si até o ultimo dia 'do ultimo anuo de toleran-
eia, o arrenda tarjo não satisfizer os pagamentos das

- -
annu'idades em atraso com as respectivas multas, o
arrendamento cahirá em caducidade que, em tal caso,
será declarada por simples nota, datada e assigna'da
pelo delegado e feita á margem do contracto, indepen-
dente de interpeilação judicial, nota que será publi-
cada no jornal official, e, por copia, affixa'da em logar
publico da Delegacia.

§ 2°. Os derbitos dos arrendatarios para com o Es-
lado serão cobrados amigavei ou judicialmente, na for-
ma da legislação referente às dividas activas do Thesou-
ro Estadoal.

§ W. E' licito ao arrendatario desistir do arrenda-
mento, em qualquer época, lavrando-se na Delegacia o
necessario termo em que assignará com o delegado e
testemunhas, depois de pagos os 'debitos, si os houver,
e os direitos 'correspondentes.

Art. 13. O arrendatario de qualquer lote é obrigado a
dar inicio á exploração do mesmo, dentro dos dois pri-
meiros annos do arrendamento; si o não fizer ou si,
depois do inicio da exploração, interrompei-a por mais
de 'dois annos, sujeita-se á multa de cincoenta por cen-
to sobre o preço do arrendamento, multa que será im-
posta sem dependencia ou prejuizo da applicação de
qualquer outra.

§ 11 . Si a falta de inicio da exploração ou a interru-
pção desta exceder de ires annos, será o contracto de
arrendamento declarado caduco na fôrma do
,art. 12, pena que será eguaAmente imposta sem
depen'd'encia ou prejuizo de qualquer outra. Esta pena
não se ap'plica ao arrendatario que tiver outros lotes
em effectiva exploração, ainda mesmo que seja esta
feita por terceiros com o consentimento do arrendata-
rio.

1 2°. Antes de complelos os ires annos de toleran-
cia, o arrendatario que tiver pago o arrendamento do
seu lote, terá o 'direito de solicitar do Secretario da
Agricultura e Industria do Estado, por intermedio da
Delegacia, uma prorogação de prazo, apresentando mo-
tivos de força maior que o impossibilitaram de fazer a
exploração. Fica livre ao Secretario conceder ou não
a prnrngaço até dois anuos mais, sujeiicui ílo-se o ar-
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rendatario á assignatura de um termo na Delegacia e
a pagar por este os impostos devidos, segundo a le-
gislação fiscal.

Das pesquisas e dos faiscadores

Art. 14. A Delegacia concederá a quem requerer
mediant o pagamento 'de, nem mil róis, uma carta

de licença para fazer pesquisas da diamantes ou outro
qualquer minerio, ficando o proprietario da carta com
o direito de empregar nas pesquizas urna turma de
rabalhndores até o numero de dez.
• § 1.° Para organizar outra turma, terá, de 'requerer
nova carta de licença, sujeita egualmente ao pagamen
to de cem mil réis.

§ .° Esa carta de licença, que terá valor sóme.nte
durante um' anno de prazo, a contar de sua data, po-
dendo, porém, ser prorogada por um anno, .a juizo da
Delegacia e mediante o pagamento de cem mil réis
mais, dará ao seu pro'prietario a vantagem de "inven-
tor", caso elIe descubra nova mina ou jazida e •da des-
coberta dê conhecimento á Delegacia;

§ 3° A carta .de licença para pesquisas será iridi'i
dual e intransferivei e só dará direito a fazer pesqiisas
ou exploração em lotes não arrendados ou em outros
terrenos devolutos.

Art. 15. Dars'eá tambem uma carta de faiscador
aos individuos, reconliecidamenfe pobres, que a solici
tem para a cata ou exploração de diamantes ou de
outro qualquer minerio em pequenos lotes não arren-
dados ou terrenos devolutos, em extensão limitada.

'L° A carta de .faiscador será indivdua1 e iutrans
ferivel, não p•errnittindo que o faiscador e.mpreguè em
sua cata ou exploração.sinão sua mulher, filhas soltei-
ras e filhos solteiros menores de vinte. e um anhos.

1 2°. Essa carta custará apenas Ires mil réis e du-
rará egualmente um anno, podendo ser prorogado es-
se prazo por um, dois ou mais annos, desde que o .fais_
cador prove que o seu estado de pobreza oimpossibili-
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Ia de assumir a responsahilidod'e do .arrendame nto do

lote.
1 31 . Todo aqueile que possuir uma carta e, fai.s-,

cador, ainda em vigor, terá preferencia para o arren-
damento do lote em que mantiver a sua cata ou explo-
ração com o serviço aberto.

Art. 16. Si os concessionariOs de cartas de licençá
para pesquisar ou faiscar, desrespeitarem as disposi-
ções 'deste e de outros regulqmentOS ou leis, ficam su
jeitos á perda dessas cartas, n'ão podendo, obter Ou-

tras e pendendo lambem o pagamento que houver fei-
to sem direito a reclamação alguma

1 1 1 . Caso se verifique, a nece de .dé empregar

em' r1cerminada pesquisa maior numero de tralllmC
dr(', c cünçC.ssion aric) a tiíioqri p 'an ,o o , flcle,a-

cio, que dará a uec.essaria auctor'i4kãÜ, jne .dipnte ' o
pagamenLC),PelO interessadq, da quant ia de, cinco mil
réis, çorrepandeflte, a cada. trabalhador quJ augmen-
lar.

2.° Na carta 'de licença parq pesquisas, sera deter-
minada, tanto quanto possiv'eI, a zona onde d .eva?pI ser

feitas.'	 .	.	,
At. . 17. A. carta d'o pesquisas e,, de fais'eadQr coiitqrá

o muda' eio chr'i d'is disposições oim'i, er'i osm-
gnada pelo delegadp e. megistrada, cm livo propqio, na
Delegacia, 'in'depcnçlcn te de, mais, pagaqen0..'

Disposições diversas

ArL. IS. Nenhuma exploração, pesquisa, cata, tais-
queira ou garimpo de. diamante poderá ser fita em
1.el- 1 , 01 ,ns do Estado, sem que preceda arrendamento' ou
carta de licença, mia fórma estabelecida no presente re-
gulam .enl.o, salvo os ,direitos adquiridos , por leis ante-

riores.	 • ,
Art. 10. Tem preferencia . para obter o arrendamen-

to:
I. o faiscador com carta de licença em vigor, na

fôrma deste regulameiitb, quanto ao lote em que man-
tiver cata ou exploração com serviço aberto;



II. o "inventor", com ou sem licença ide pesquisas,
em terrenos devolutos ou lotes vagos, si em tempo deu
lle conhecimento tia sua descoberta. á Delegacia;

III. o occupanle dós terrenos, por mais de anno e
dia em favor do qual milite a boa fé devidamente. pro-
vada

IV, o proprietario dos terrenos que lhe tenham si-
do alienados pelo Estado com reserva das minas;

V. o individuo ou empresa que mantiver nos seus
lotes arrendados effectiva exploração, quanto aos lo-
tes contiguos, que se vagarem;

VI. o individuo que primeiro requerer o arrenda-
mento, em eguatdade de condições a outros requeren-
tes. Esta preferencia se verificará pela ordem de entra-
fia das petições no prot/oeollo da Delegacia.

Paragrapho unico. Perderão as preferencias aqui
estabelecidas os que deixarem de fazer suas reclama-
ções dentro do prazo de que trata o ' 3°, art 4.°, deste
regulamento.

Art. 20. Será perm .ittida a exploração do lote ar-
rendado antes mesmo de sua, medição e demarcação,
desde que o arrendatario solicite e pague j pela licença
urna taxa unica cujo valor seja egual á sornma das
prestações que tiver de, fazer nos dois primeiros aunos
de arrendamento e uma vez que haja depositado pre
viamente a importancia necessaria á medição e de-
marcação.

i°. Verificai..) 1se na medição e demarcação
di.í'íererica de área, para mais ou para menos, será
exigido do arreridatarjo o pagamento da quantia cor-
respondente a essa differença, si a área for maior, e,
si for menor, o excesso do pagamento effectua!do será
levado á conta das pres. tações seguintes do arrenda
mento.

2°. Continuada a exploração do lote, a quantia
paga pela licença, acima será considerada,no preço
do arrendamento devido; em caso contrario ou na
Jypothese de desistencia do arrendamento, perderá o
]icencia'do o direito á restituição da rèferida quantia.

3°. Quanto á imporiancia com que tiver entra-
do para a medição e demarcação, só terá direito á res-
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.tituição delia si desistir do arrendamento antes de ser
feito aqueile serviço. Si este, porém, já estiver inicia-
do, mas não terminado, será descontado apenas o cus-
to do trabalho realizado, ficando o delegado obrigado
a restituir o restante ao desistente.

MI. 21. Vagando-se um lote contiguo a outro ar-
rendado a uma empresa ou individuo que mantiver
nos seus lotes •effeciiva exploração, cabe a, qualquer
destes preferencia para o arrendamento do dito lote,
lia fórma do art. 20, acima.

Ari .. 22. Caducando o arrendamento de um lote em
que haja bemfeitorias proprias á mineração, ta-es co-
mo: canaes ele condurtos d'agua e despejo, tanques,
baccos, barragens, desmontes etc., ficarão pertencen-
do ao lote as que nefle forem encontradas e passarão
ao novo arrendatario, sem que assista direito 'de iii-
demnização a fluem deixou o lote cahir em comrnisso.

Parag ra:pho un	Eico. ' licito ao ex_arrendatario re-
tirar do lote os rnacliinisrn .os e outros objectos que lhe
pertençam, sujeitando-se ao despejo judicial, si as-
simjulgar. conveniente o novo arren 'datario, caso não
os retire no devido tempo.

Art. 2% Duas ou mais pessoas poderão associar-se
para o arrendamento e exploração de um lote, pagan-
do a taxa de arrendamento correspondente. Em tal
caso, no contracto que se lavrar na Delegacia, consta-
rão os nomes (los associados, que ficarão soli'daria-
mao te .respunsaveí5 pelo pagamento annual da quota
do arrendamento.

1°. Os lotes assim arrendados poderão ser expio-
ra!dos pelos sonos que quizerem, sem que qualquer
delles possa impedir ou embaraçar os trabalhos do
exploração de outro.

2°. O sacio ou sonos que não estiverem de ao-
cardo na exploração, poderão requcre° á Delegacia a
sua retirada -dia sociedade, assignando na mesma re-
partiçõo um termo de desistencia, dessa data em dean-
te, dos direitos e obrigações que lhes competiam rola-
IiVOS ao lote arrendado em sociedade.

W. Dentro •dos limites do lote arrendado terá o
arrendatario o livre uso não só de todas as agiia.s rio
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rio, rbeho, corrego ou regato, porvntura exisf.eites
no mesmo lote, bem corno todas as aguas correntes ou
estagnadas, nativas, pluviaes ou adventicias, que
pertençam ao Estado e não estejam legalmente em-
pregadas em uso particular ou industrial ou servindo,
com licença dada pela Delegacia, a outro lote ante-
riormente arrendado.

40 . Essa licença, cuja concessão será dada a ti
fulo precario, está sujeita ao pagamento de cinco mil
réis annual e adeantadarnente cobrados em estampi_
]has do Estado, inutilizadas pela data e assignatura
lançadas pelo delegado.

§ W. O arrendatario poderá usar das aguas Jos
terrenos vizinhos, urna vez que sejam estes devolu-
tos ou de livre propriedade do Estado, paga a licença
na fôrma acima estabelecida.

' 6.° Si 'o lote vizinho já estiver arrendado a ou-
trem, só se poderá utilizar das aguas neile existentes
si se provar que não sãõ necessárias á exploração fei-
ta pelo proprio arrendatario e só durante o tempo em
que não sejam a esteprcisas, obtida e paga a licença
na fórma estabelecida.

5.7o E' livre tombem o uso das quedas d'agia do
çlominio do Estado, desde, qiie o arrCndaario do ldt.ë
requeira ao governo e prove serem necesarias á mi-
neração, observadas as disposições do regulamento
approvado pelo dcc. n. 3.735, de 26 de outuhi'o de 1912,
ou dC outro que estiver em vigor.

' 8°. Quando a divisão de dois lotes se fizer por
um lago ou uma corrente d'agua, ambos os arrehdata-
rios terão direito* ao uso das aguas em commum.

Ai't. 24. Os arrendatarios de terrenos diaman[.jijos
não poderão se utilizar, para a exploração, destes dos
rn'anahciaés que estejam aproveitados para o abaste-
cimento d'agua potavel a qualquer povoação ou para
fins in'dustriae.s ou agricolas, salvo não haendó ,.ne-

hum prcjuiio para estes.
• Art. 25. As questões que surgirem entre os arren-
datarios sobre limites dos' respectivos lotes, uso de
aguadas e'disposião de servios, serão reolvidas pe-
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lo delegado, podendo os interessados recorrer da deci-
são, i qoizerem, para o SecretariO da Agricultura e
Industria do Estado, dentro do prazp de dez dias. Esse
recurso, que não terá effito suspensivo, será, apre-
senlado á Delegacia, que o inforrnçrá a remettcrá ao
Secretario de . Estado, acompanhados dos necessariOS
documentos, dentro de egual prazo, contado da data
em que tiver entrada naqueila repartição.

Paragraphn unico. Publicada •na Delegacia a de-
cisão do Secretario de Estado, a parte terá trinta dias
para qualquer õutro recurso legal, coul intidrnção ao
delegado.

Art. 26; Nenhuma transíerenola de arrendamento
poder produzir, os necessarioS ,effeitbs perante a re-
partição dos terrenos diámantinos sem que seja re-
querida ao delegado, por este cbncdida e f.eíta na
fórma legal. Ainda assim é nenessario que a respecti-
va escriptu ra publica seja transcripta •em livro pra-
prio da Delegacia, que fará a competeute nota no re-
spectivo contracto.	.	.

PariagraphO unico. Péla téanseripÇãO, além do
direitos do Estado, o empregado que a fizer poderá co-
bi'ar,	)r lauda	vi ole e cinco lihhas, 'a quantia dede
dois, oii réis, cabendo-lhe metade. destá quantia	ou-
tra metade ao delegacia, pela sua conferencia, asigfla-
Jura .e notas.	.	.

Art. 27. Por morte .do arrendatario, disdlve se 0

contracto de arrendamento, singular ou em sociedade.
Paragrajlio unico. Essecontracto poderá, porém,

rmnovado nos seguintes casos:

1. Com o her.deiro'oi! li.erdeiro legitimas do arren-
datïrio singular qi.id, provau'cló essa 'qualidad	r-e, reqi
rerem ao delegado a necessaria habilitação dentro tio
prazo de seis mezeS;	'	. '

111: Com o sacio ou. socios sobreviventes, mediante
requerimento e, no mesmo prazo acima;

III. Com estes e os herdeiros. do sacio faliecido, ob-
servadas as disposições do 11. I.

Art.. 28. Os a.ctuaes arr .endatarioS de,. terrenos dia-
mantinos que, nesta data, estiverem em atraso de p0-

0.



1

-336—

gamento e sujeitos a multas por esta ou qualquer ou-
tra falta, poderão ser afliviados de laos multas e obter
urna prorogação de prazo, a juizo da Delegacia, si,
dentro de seis mezes desta data, pagarem os seus de-
Lilcs e assigoarem novo termo de arrendamento na
fórna prescripla neste regulamento, sujeitando-s.e á
medição e demarcação do lote, si este não tiver ainda
pianta officiai cotada.

Para:grapho unico. Aos que estiverem em dia com
os pagamentos devidos ao Estado, será concedida urna
prorogação até trinta annos de prazo para os seus ar-
rendamentos actures, urna vez que requeiram e assi-
gnem novo termo na fórma acima prescripta, dentro
de um anuo, sujeitando-se egualmente á medição e de-
marcação do lote, si este não tiver ainda planta offi-
cia! cotada.

Art. 20. Os requerentes perante a Deiegaci pode-
ião, querendo, exigir que o delegado lhes dê recibo
da entrada de s:a peliçã: no rotoul lo, si pagarem
Para isto o selio estadoal de documento.

Paragrapho unico. De qualquer decisão do dele-
gado cabe recurso ás partes, sem effeito suspensivo,
diigido directamente ao Secretario cia Agricultura e
industria do Estado, caso não tenha de vir por inter-
medio da Delegacia, dentro cio prazo ele dez dias, da
data do conhecimento da referida. decisõo.

Art. 30. Todos os arrendatarios de terrenos dia-
mantinos são obrigados a respeitar a legislação fiscal
existente ou que, em qualquer tempo, for expedida pa-
ra garantir a boa arrecadação dos impostos sobre a
exportação de diamantes.

Art. 31. As collectorias dos municipios constantes
deste regulamento, onde houver ou tenha havido ar-
re:n,clamento de lotes diamantinos, remelterão á Dele
ga;cia em Diamantina, logo depois da publicação deste
regulamento, todos os livros e mais documentos que
no seu arehivo existirem, referentes aos terrenos dia-
mantinos,
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Das attribuições especiaeS, direitos e deveres do pes-
soal da Delegacia

Ari. 32. Compete ao delegado:

1 1 . 0 Inspeccionar e dirigir os trabalhos da repar-
tição, mantendo a policia interna desta;

1 2.° Exercer a adnnn i s!façao geral dos terrenoS
dianaut'inos constantes do presente regulamento,
iscaiizando a sua exploração e impedindo que sejam

explora-dos sem titulo legitimo ou invadidos;
§ 3•0 Convidai concorrentes, por meio de editaes

a,ffixados nos logares competentes, para o arrenda-
mento em hasta publica dos terrenos diamantinos,
quaIdo tal providencia seja ordenada pelo governo,
cumprindo-lhe mencionar, com a possivet exactidão,
a situação, extensão e limites dos terrenos e dos tre-
chos de rios, ribeirões ou corregos para cuja explora-
ção se annuncie a ooncorrencia;

1 4.1 Medir e demarcar os terrenos para osarred-
' amentos que forem requeridos, na fôrma deste regu-
lamento;

1 5° Propor ao governo a hasta publica de terre-
nos diamantinos que, pela sua situação e condição,
possam trazer melhores vantagens aos cofres do Es-
tado, ainda mesmo que tenham sido requeridos;

§ 6.° Procurar, por meios suasorios, conciliar as
questões que appareçarn entre os arrendatarioS
ácerca dos terrenos arrendados, uso de aguas, etc.

1 7.° Fazer lavrar, em.livro proprio, com as preci-
sas declarações ácerca dos terrenos, clausulas e con-
dições legaes, os termos de medição e demarcação, de
arrendamento e quaesquer outros, assignando-os com
os arrendaiarios e testem o nhas, quando estas sejam
necessarias, na fórma deste regulamento, depois de
subscriptos pelo secretario;

§ 8.° Fazer passar as cartas de licença para pes-
t1uisadores e faisca t ores, .assignando-as depois de sub-
scriplas pelo secretario;	.	.

n
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• 0.0 Promover o . prompto. andamento dospapei.s
entrados na repartição, 'despacliande. os depois de exa-
minados e devidamente i nformêdo;

§ 10. Exigir que qualquer outro empregado da re-
partição cumpra os seus deveres, advertindo-o ou sus-
pendendo-o até :trita dias no caso de negligencia ou
de outra falta leve e representando á Directoria. de
Viação, Obras publicas e Industria quando, tiatâddo-
se do socrelari,o juigal-o mereedor dé pna mais se-
vera;

§ ii. I'razèrao conhecimento di Diiectorii de
\iação, Obras . Publicas e industria qnadsqu•er fi.dto
extraordinarids , ue occorraifi ha admibistraão dos
terrenos diamantinos enuirfiu bi'caudo as providencias
ce houver torfiado e solicitando as que, excedentes
'wde suas attribuiçõe, •eêl'endei mais apropriadas;

'l .j2: Cohsultr á hiestna. Directoria ácerca de.
quêesquer duvidas que encontre n itilerpretação de
disjosições deste reuIamentb;

§ 13. Prestar á mesma Directoria todos os esclare:-
cimentos e iníorinaães que: lhe forerh exigidos, refe-
rentes á sua repartição ó abs terrenos diamantinos;

i 14. Remetter á Directoria, até o fim de fevereió
de cada anuo, um relalorq o oireurnstanciado da sua
repartição, com a relação completa dos lotes arrenda-
'dos, bornes dos arrendatarios, quotas dos arrend
mentos, paimebtos effectuados e em atraso, multas,
resci.õeê, caducidade, valor da renda aniiiia] 'etc.., a
Iisâ das cartas dc licença para pesquisar e faiscar
concedidas e quaesuer apreciações sobre o deseuvol-
imento 'da industria extractiva d.e diamantes;-

§f• Impor multas e declarar a rescisão ou caduci-
dade dos eoutracto, nos casos previstos neste regu-
lamento;	 ,.

'1 10. Trazer em boa'ordrnb os serviços da reparti-
ção, cumprindo e fazendo com que os demais emprega-
dos cumpram as disposições 'deste e de outros regu
lanieutcjs e de cfuaesquer leis em vigor;

. 17. Jr a qualquer ponto (1 0,5, terrenos .'diamanij.
nos, quando isto se torne Ilecessario;

- 33-

' 18. Próceder criminal mente contra os invasores
dos terrenos diámantinoS, podendo invocar o auxilio
da polioia do Estado, sempre que este se torne ne-
cessario;

10. Fazer, dentro dos primeiros mezes de cada
anuo, a lista geral dos arrendatarioS de terrenos, de-
vedores ao Estado por atraso de arrendamentos e
multas, e re,mettel-a á Secretaria das Finanças, para
'os devidos fins.	.

Art. 33. Ao secretario compete
s i.° Comparecer diariamen te á repartição, ás 10

horas da manhã, ali pcirmanecerido até li da tarde, e
ai.ixiliar o delegado na manutenção da boa ordem in-
terna da mesma repartição;

'i 2.° Dar entrada no protocoilo da repartição ao
requerimentos e offi'eios quê forem dirigidos ao dele-
gado, pela ordem . de seu recebimento, e tiffprmar
sobre os mesmos o que constar dos livros e .docuin'en-
tos archivados na repartição;

§ 3•0 Dar parecer, corno entender de, direito, sobre
'todos os requerimentos e papeis e sobre todas as ques-
tões que interessem á administração dos terrenos dia-
niarithioS, e bem assim sobre a idoneidade dos pre-
tendentesaos terrenos;

4.° Lavrar os termos de contractos de arrenda-
'incuto e quaesquer outros, subscrevendo-os quando
tenham de ser assigna dos pelo delegado e -exigindo o
exacto pagamento dos selos e mais impostos devidos;

§ 5.° Fazer a corréspondencia officie:l da Delega-
cia;

' 6,1 Passar as certidões que forem requeridas e
auctorizadas em despacho pelo delegado, edgindo os

  dos selios e emolumentos devidos;
§ 7•0 Auxiliar o delegado no cumprimento das at-

tribuições que lhe são reservadas neste regulamento;

Cum .pDur as ordens que, cm virtude deste e
outros regulamentos referentes, lhe forem dadas pelo
delegado.	.	.

Art. M. O delegado, si for engenheiro 'do Estado,
perceberá os vencimentos do seu proprio cargo e, em
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caso contrarie, os que foieni fixados no acto de no-
meação, não excedendo, neste caso, de 4:800$000 an-
il U ae s.

O secretario que, corno o delegado, será nomeado
por decreto, terá o vencimento annual de 2:400$00,
fixado por lei.

Art. 35. Além dos vencimentos, perceberão mais,
o delegado e o secretario, as porcentagens seguintes,
pelo bom desempenho -das obrigações de seus cargos:

a) até cinco por cento (5 0 1 0 ) o delegado;
•	b) até tres por, cento (3 0 1 0 ) o secretario.

Esta porcentagem seá tirada do liquido da renda
dos terrenos diamantinos, apurada annuaim'ent.e na
Secretaria •das Finanças, depois de deduzida a que,
pelas leis fi'scaes, tiver direito o coilector ou o cobra-
dor e quaes quer outras despesas.

Paragíapho unico. Corno renda dos terrenos dia-
mantinos, para o calculo da porcentagem, compreiieu_
d'em-se não só as taxas de arrendamento, de licenças
para faiscar e pesquizar e de prorogação de prazo,
como Lambem 'as multas 'de qualuer natureza.

• Art. 36. Os vencimentos do pessoal •da Delegacia
serão pagos pela Secretaria 'das Finanças, por conta
da renda dos terrenos diamantinos, á vista de folha
organizada e remetti'da mensalmente á Directoria de
Viação, Obras Publicas e Industria, pelo'delegado.

1.° Esses vencimentos serão divididos em duas
partes, constituindo uma o ordenado e outra a grati-
ficação e só terá 'direito a percebei-os integralmente
o funccionarjo que estiver 'em 'effectivo ex'e1cicio.

i 2.° A porcentagem será paga no fim de cada au-
no, a requerimento 'dos int'er'essados, dirigido á Se-
cretaria das Finanças e só o eff'ectivo 'exercicio dará
direito á sua percepção.

No caso de falta por um mez ou mais, o substitu-
to terá direito á porcentagem do substituido, perden-cIo, porém, a do proprio cargo.

Art. 37. Em suas faltas ou impedimentos será o
delegado substituiU0 pelo seretarju, que perceberá a
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gratificação daqueile, perdendo,. porém, a do seu
cargo.

Disposições geraes

• Art. 38. As duvidas ou lacunas deste regulamento
serão interpretadas ou preenchidas pelos regulameii-.
Los da Secretaria 'da Agricultura .e outros do Estado
ou da União e por ordens, instrucçõ .es, circulares e
avisos do Secretario da Agricultura.

Art. 39. Continuam em vigor as disposições'de
leis e regulamentos da União ou 'do Estado, referentes
aos terrenos diamantinos, na parte em que não coili-
direm com as presentes disposições.

Art. 40. Este regulamento obriga a todos os arren-
datarios dos terrenos •dja,nantjnos a partir desta data,
salvo os direitos adquiridos em razão de leis anterio-
res.

A'rt. 41. Revogam-se as disposições em 'contrario.
Secretaria da Agricultura, Industria, Terras, Via-

ção e Obras Publicas do Estada de Minas Geraes, Bel-
lo Horizonte, 22 de novembro de 1013.—José Gonçalves
de Sousa.

DECRETO N. 4.0t1 - DE 2 DE NOVEIIOR0 í)l, 1913

Approva os estatutos da Cooperativ a Agrico]a cio Café do Machado

O Presidente do Estado de Minas Uerars, no exercido
da attrihuiçOo que lhe é coníerida'pelo art. o. 1, da Coo-
stiluiçõo, considerando que se acha organizada de accordo
com as 1egilaçes federal e estadoala (Cooperativa Agricola
de Café do Machado, resolve aprovar os respectivos estatu-
tos, datados de 8 (oito) de junho de 1913, ficando reconhe-
cida a associação para auferir os beneficios officiaes, garan-
tidos pelo Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 29 de novembro de 1913.

JIJLIO RIJIDOO BPANOXO.

D.
José Conçaizes da Sonsa.

M.•?z

1 N4
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DECRETO N. 4.052 - DE 2 ali DEZEMBRO 1)E 1913

Isenta a Escola Normal Feri'ense, da cidade de Ferros,
da contribuição annual de 2:000900

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da àttri-
bniçRo que lhe confere o art. 57, da Constituição do Estado, e
do conformidade com a lei n. 501, de 24 de setembro de 4909,
resolve isentar a Escola Normal Ferrense da contribuição au-
nua! de 2:000000, emquanto preparar professores aptos para o
magisterio primario, de accordo com a legislação em vigor.

Palacio da Presidencia do Estad de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 2 de dezembro de 1913.

DECRETO N. 4.004 - DE 2 DE DEZEMBEO DE 1013

Transfere para o bairro da Gapella dos Marias, distiicto de Sole-
dade, municipio de Itaj*bá, a escola raial do sexo masculino
do bairro do Cubatao, do mesmo districto e municipio.

• O Presidente do Estsdo de Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento expedido como dec. ri. 3.491, de O de ju-
nhode 1911, resolve transferir para o,hairro da Capeila dos
Marins, districto da Soledade, municipio  de Itajubá, a escola
rural do sexo masculino do bairro do Cubatüo, do mesmo dis-
tricto e municipio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 2 de dezembro de 1913.

JULo BUENO BRNDIo.

Difim Moreira cia Cosia Ribeiro.

DECRETO N. 4.053 - DE 2 DE DEZEMBRO DE 1913

Cra um grupo escolar na villa de Fortaleza

JULIO BuliNo BRANDÃO.

Delfim Jlóreira dg Cosia Ribeiro.

DECRETO N. 4tt55 - DE 6 DE DEZEMBRO DE 1913

*
O Presidente do Estado de Minas Geraes, de confo:midade

com o Regulamento a que se relere o dec. n. 3.191, de 9 de
junho de 1911, iesole crear um grupo escolar na vilia da For-
taleza.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em Bel-
o Horizonte, 2 de dezembro de 1913.

DJLIO BUENO BRANDÃO.

.De1fm Moreira da Costa Ribeiro

Approva os estatutos da Cooperativa Agricola de Tres Pontas

O Presidente do Estado de Minas Geracs, no exercido
da attribuiçâo que lhe é coiilerida pelo ai-L. s7, da Constitui-
ção, COflS1Ue1'i1-iU qúe e aclui 01 gr11zada Ue accordo com
as legislações federl e esRdoal a «Cooperativa Agricola de
Tres Ponlas», resolvè i^pprovar os respectivos estatutos, data-
dos de 20 (vinte) de outubro tO 1913, hicando reconhecida a
assoeiaço para auferir os benelicios ofliciaes, garantidos pelo
Estado.

Placio da Preideneia do Estado de MinasG€raes, em
13d1 Horizonte, 6 de dezembro de 1913.

.JUL1O GUENIO BRÂNDÃO.

Jose (;ouçalves 4e 56 usa

T
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D:RETO N. 4.053	DE 6 DE DEZEMBRO DE 1913

Crêa a Escola .Normal Regional de Onro Fino

O Presidente do Estado de Minas Geraes,usanlo da ai-
tribuiçao que lhe confere o ari. 57, n. 1, da Constituiç do
Estado, e de conformidade c:m o disposto no ari. 4•0 da lei
ii. 560, de 12 de setembro de 1911, resolve erear a «Esc&a Nor-
mal Regional de Ouro Fino».

Palacio da Prcidencja do Estado de Minas Geraes, em
8db Horizonte, 6 de dezembro de 4913.

JULIO BUENO Bl1ANDO.

Delfim Moreira da Costa flbeiro.

DE.RETO N. 4.057 — DE ti DE DEZEMBRO DE 1913

CrOa diversas escolas de instrucçâo primaria

O Presidente do Estado de Minas Grae.s, de confoi mi-
dado com o regulamento cxpedidocoin o dec. ti. 3.191, de
de junho (te 4911, resolve crear escotas de instrucç	prima-
ria nas localidades constantes d i que com este bai-
xa, expedida e assignada pelo Secretario de Estado dos No-
gocios (to Interior, ficindo a installaçio das mesmas depen-
dendo da existencia de predios para seu funecionamento.

Palacio da Presidneia do Estado de Minas Gcraes, em
Bello Horizonte, 6 de dezembro de '191:').

JUL10 BUENO BIiANDkO.

Delfim Moreira da Costa Ribeiro.

Relação das escolas a que se refere o decreto a. 4.057, desta data

Em Curral Novo, districto de Bias Fortes, municipio de
Barbacena, urna rural mixta

Em Santa Clara, distriGto da cidade de Bocayuva, uma
usaI pala o sexo masculino

Na vilia de Caxambú, uma para o sexo feminino;
Em Congonhas do Norte, inunicipiO de ConceiçO, urna

para o sexo marculirip.;
Em S. José do ltzcolorny, do mesmo municipio, uma. rural

mixta
Em Tres Bai ras, do mesmo municipiO, uma rural mxta
Em Lagoinha, inunicipio de Entie Rios, uma rural mixta
Em Dias, disiricto de Conquista, muniQipiO de 1ta6na,

urna rural mixta
Em Barri do Jardim, ditrictO de Santa Maria, mufliciPiO

e Itabira, urna rural mINta
Em Corrego da Lago, do mesmo districlo e municlPlo,

urna rural mixta
Na estação de Parahybuna, dlsliicto de	. Pedro de AI-

cantara, musicipio de ,luiz de tóra, uma reral mixta
Em Monte verde, municipio dc Mar de Uesp'nhia, urna

para o sexo masculino ;
Em Monte Alegre, districto do Gloria, municipiO de Mu-

riahe, urna rural mixta
Em Monte Belio, municipiO de Muzambinho, urna para o

sexo iiasculino;
Em Barra Mansa, do mesmo municipiO, uma para o sexo

masculinoEm Feijoal, municipio de Ouro Fino, uma rural para o
sexo masculino;

Em ltatiaia, municipio de Ouro Prelo, uma iural mixla
Em Rodrigo Silva, no mesmo muniipio, uma rural para

o sexo masculino
Em Capivary, municipio de Palrnyra, uma rural mixta
Em Á guas Claras, districto de São José a Varginha, mis-

nicipio do ParS, urna rural mzta
Em \Tenancios, rio mesmo inunicipio, uma rural mixta
Em Tapéra, municipio de Paracalú, uma rural mixta
Em P  do Morro, niunicipio de Passa Quatro, urna rural

mixta
Em Cruzeiro de Fortaleza, municipio de PatrcciniO, urna

para o sexo masculino
Em Figueira, municipio de Pcçanlia, urna para o sexo

masculinoEm S. Pedro (Io Suassuhy, no mesmo municipiO, urna para
o sexo masculino

Em Pinhal, dislriclo de S. José do Alegre, mimflicil)io de
Pedra Branca, urna 1 tira[ mixta

Em Boa Vista, districto do Cercado, municipio de Pian-
guy, urna rural mixia

Em Martinho Campos, no mesmo municipio, urna i ural
mixtaEm Macacos, disticlo de Piraéba, municipio cIo Pomba,
uma rural mixta;

Em Cardoso, dislricto de U l ucii, municipiO de Ponte Nova,
urna rural para o sexo masculino

11
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Em Amparo da Serra, no rnesg municpio, uma mixta
Em Capelliri li: do Pkú, munjelj, de Pouso Alto, umarural flhixta ;	 -
Em S uta Ou ulerj 1, disiriao de Redunjo, iflunicioio deQueliiz, uma n 'a nnxt 1
Em Perobas, distuicto de S. G'rrdo, municipio de Rio

Paranahyba , lima rural mixta
Em Guaritas, districto de S. Jeron y nio, no rne5rn nau-tulcipio; tina 1U ra 1 mixl.0
Na cidade do Rio flranco, duas, sendo uma para cadasexo;
Em Correo da Soledade, municipio do Sacrimento, umaru tal mix Lã
Em Bom Jardim, no mesmo mii nicipie, uma rnr.l mixia
Em Ilaumninha, mfluicipia de S unl'Auna dos Ferros, urna

mixta
Em 5. José do Cabo. districto de Esmeraldas, no mesmo

m u mci p io, lima tu 'aI iri ixia
Em Confins, dislricto de L gôa Santa', inunicipio de Santa

Luzia, uma rural mixta
Em Tavares, rio' mesmo disirjeto é inunicipio, urna rural

mixla
Em Cypria nd, no mesmo rnuni'ipio, uma' rural mixta
Em Bom Jardim, listricto de Gipeila Nova, municipio de'

Sanl;i Quiteria, uma ruir. 1 mixl
Eni Carvalhos, disiu ido de Douiradinho, niunicipio de San-

to Antonio do Nichado, lima i ural in]xtri ;
Em C'ingica, districro da Saude. muaicipio de Santo An-

tonio do Monte, uma iural para ó sexo nidcdlino
Em Lagôa dos Peix,tos, 1nuicipio de Santa Barbara, urna

rural Iflixta
Em Santa Rita da Vargei Alegre, município de S. Domin-

gos do Pr ta, uma tural mixia;
Em Teixeira, distrieto de Vargem Alegre, do mesmo mu-

nici pio, uma rural mix La
Em Serra das Araras, disfricto de.  Brejo da Passagem,

municipio de S. Francisco, uma rural mixla;
Em Lorena, miunucipio de S. João Baptisla, uma para o

sexo masculino.
Em Sardinhas, municipio da villa S. João Evangelista, urna

rural nhixta;
Em Barra do Cansanção, districto de S. Sebastião dós Pin-

tos, do mesmo municipio, uma rural rnixt.a
Em Capivary, niunicipio do S. José  do Paraizo, uma para-

o sexo masculino
Em S. José do Gapeting , iriunicipio de S. Sebastião do

Paraizo, uma rural para o sexo masculino
Em Pedras, municipio de Sete Lagoas, uma ruralmixta;
Em Santa izabel, municipio de Theophilo Ottoni, umaru-

ral nixta
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Na estação do Presidente Biteno, no mesmo municipio,
uma rural mixta;

Em Divino, municipiO de LT Icí, una mixta
Em Barro do Mauli dó, i'nuuícipiO de liberubinhia, nina ru-

ral mixta;Et'n S. João cia ttnte, municipio de VilIa Brasilia, uma
para o sexo masculinoNa estação de Movimento, municipio de VilIa Gomes, uma
rural mi"' ta

Em Casa Branca, dist'icto de Piedade. l P.raopeb , mia-
mcipio de Vilia Novt de Lima, u 'na rural mista

Em Manoel Antoni o, inunicipiO (te ViRa de Perdões, uma
rural mixtaEm B rra do Manhuassó, muiuiciplo da Vilia Rio José Pc-
dro, uma para o sexo masculino

Em Aracaty, 'rnuniciçio de Catagua7.eS; uma rural mixt
Em Camillinho, districto de Gouveia, muuiidipiO de Dii-

mantina, uma rural mixta
Em S. Gonçalo de Ubá, municipio de Marianfli, rima para

o sexo masculino
Em Guarita, districto de Santo Antonio do Amparo, mu-

nicipio de Bom Successo, uma rural mixta
Em Machadinho, municipio de S. Antonio do Machado,

uma mixta;
Em Forquilha, districto de Tocantins, rnllnicipiø de Ubá,

uma rural mixta
Em Passa Cinco de Cima, municipio do Pomba, uma rural

mixti
Em S. Sebastião do Gonzaga, munidipiO de Gpaahães,

uma rural mixta
Em S . Sebastião do Tigre, districl,o de Gouveia, municipio

de Diamantina, urna rii'al'mixta
Na Colonia Wenceslau Braz», municipio de Sde L IgOls,

uma colonial mixt;i
Em Santa Cruz, municipio de Muzambinho, uma rural

mixta
Em Caracol, iio mesmo rui li 'iplO, uma rural mixt'i
Em S. João da Vereda, municipio de Montes Claros, uma

rural mixta
Em Cannabrava, disti'lclo de Brejo das Almas, do mesmo

municipio, uma rural mixta
Em Bai'ity, districtru de Guarda-M.'r, municipio de Para-

catO, urna rural mlxii
Na estação de Francisco SalIes, municipiO de Lavras, uma

rural mixta
Eisa Neves, muuicipio Ia Contagem, uma rural mista
Em C",nt'ia, municipi) do 1 uriallo, unam rural mixta
Na colonia Ri) Doce, inunic[PIO de 5. Antonio do Ma-

chado, uma colonial mixta
Eisa Venda Nova, municipio de Bello Rorizonte, uma rural

mixia

ti
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Na Viba de uaxupé, unia mixla
Em Galho, districio de flom Jesus do Galho, mUnicipio

de Caratinga, uma rural inixta
EmTajii-Mirirn, no mesmo ni unicipio, urna mixta
Em Resplendor, no mesmo municipio, urna mixta
Em Figueira do Rio Doce, municipio de Peçanlia, uma

rural mixta
Em Porto Seguro, municipio de Pyranga, uma para o sexo

masculino
No bairro de Pouso Alto, rnLinicipio de Conuita, urna

rural mixia
Em S. Gonçalo do Rio Acima, municipio de Santa Bar-

bara, urna rural mixta
Em Arrudas, municipio de Viçosa, urna rural nixla
Em Paraguay, districto de S. Miguel do Anta, do mesmo

municipio, urna rural mixta
Na estação de Prudente de Moraes, municipio de S nla

Luzia, uma rural mixta
Em Natividade, municipio da Vilia Rio José Pedro, urna

rural mixta;
Na cidade da Januaria, uma para o sexo masculino
Em S. flornéo, municipio de S. Francisco, unn para o

sexo masculino
No bairro da Tapera, munici1io de Juiz de Fóia, uma

rural mista
No bjri'o do Serrote, municipio de Ouro Fino, districto

de Monte Sido, urna rural do sexo masculino
No bairro de Ilandu, districto da cidade de Ouro Fino,

urna rural masculina
No bairro dos Sousas, districto de Campo Mvstico, muni-

cibio de Ouro Fino, uma rural masculina
No baii ro de Poço Fundo, municipio de Jacutin ga, urnaescola do sexo masculino.

Secretaria do interior (lo Estado de Minas Ge m es, emBolIo Horizonte, 6 de dezembro de 1013.

DECRETO N. 4.08 - DE 12 DE I)EZEMETiO DE 1913

Auctoriza a novação de contractos com o Banco do Credito Real
cio Minas Geraes

O Presidente do Estado de Minas Ger es, no exercicio da
attribuicdo que lhe é contrrida polo art. li7, ri. 4, a Consti-
Luiço, resolve auclorizar o ecreLario de Estado dos Nego-
cios das Finanças a celebrar a novação dos contraCtoS ora
existentes entre o Es1ao e o Banco de Credito Real de Mi-
nas Geraes, na conformidade do que disi6e o art. 23 da lei
ii. 617, de 18 de setembro do corrente anno.

Palacio da Presiclencia do Estado de Mii as.Gcraes, em
BelIo licrizonte, 42 de dezembro de 1943.

JULIO I3UENO BRANDXO.

Artliur da Silva Bernardes.

DECRETO N. 4.0!i9 - DE 16 DE DEZEMBTIO DE 4913

Ci Ca um grupo escolar na cidade do Carmo do Paranahyba

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de confor-
midade como Regulamento a que se refere o dec. n. 3.191,

de O de junho de 1914, resolve crear um grupo escolar na
cidade do Carmo cio Para nahha.

Palacio da Prcsidencia do Estada de Minas Cer-es, em
DeIto Horizonte, 16 de dezembro de 1013.

JuLIo BuEzo BRANDÃO.

Americo !'erreira Lopes
Delfim i1iortp ila C1fr, Ribeiro.



1

DECB ETO N. 4.060 - io.: 16 ne nEze.i 010 DE 1913

Approva o regulamento do Serviço de Saude da t'orça Publica»

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve, na con-
formidade do disposto na lei ii. tJ77, de 30 de agosto do cor-
rente anuo, approvar o regulamento que com este baixa, as-
signado pelo Secretario dos Negocios do Interior, para o Ser-
viço de Saude da Força Publica.

Palacio da Presidencia do listado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, ICY de dezembro de 1913.

JULIO BUENO 13llANi).iO.

Americo Ferreira Lopes.

Regulamento a que se refere o dec. o. 4.060, desta data

CAPITULO 1

1)0 SE11V1C(( DE SAUDE

Art. 4o o Serviço de Saudo da Força Publica, creado pela
lei ri. 597, de 30 de agosto do corrente, anuo de '1913, incum-
be ao seguinte pessoal : um chefe, que será ao mesmo lempo
director do Hospital Militar, seis capitães medicos, enclo um
auxiliar, um tenente cirurgião dentista, um alferes ou tenente
harmaceutico, um amanuense e tantos enfermeiros e ajudan-

tes quantos forem necessarios.
4. 0 serão nomeados pelo governo o chefe do Serviço e

director do Hospital Militar, que terá a- patente (le major, os ca-
pitães medicos, o pharmaceutico, o cirurgião dentista e os de-
mais pelo cornmandan te geral.

§ 2. 0 O governo poderá mandar adinittir até 4 internos de
medicina no serviço (lo hospital.

Art. 2. 0 Para tratamento dos offlciaes e praças haverá um
hopital com todas as condições apropriadas.

Art. 3. 0 Os doentes (lo molestias epidemicas e contagio-
sas serão tratados no hospital de Isolamento, perdendo em fa-
vor do Estado os vencimentos correspondentes aos dias em que
permanecerem naquellc eslabclecimcn lo.
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Art. 4.° Além das enfermarias destinadas aos offiiaes,
haverá no hospital outras de clinica medica e clinica ciriir-
gica, com urna secção para doentes (Te tuberculose pulmonar-.

Art. 5. 0 Cada enfermaria será dirigida por um medico,
designado pelo commandantc geral da força, P w pr0po5Ii do
chefe de Serviço de Saude.

Art. 6. 0 Nos serviços cios corpos, enfermarias, prompli-
dão, dia ao hospital e outros de caracter militar, nfl- previstos
por este regulamento, concorrerão os medicos que forem de-
signados pelo cornmandante geral.

Art. 7. 0 Sempre que não hiuver inconveniente, o serviço
dos corpos alojados no mesmo quartel será feito por um só
medico.

Art. 8. 0 No hospital haverá
a) uma pharmacia provida de apparelhos, drogas e medi-

camentos necessarios, a qual será dirigida por um alferes ou
tenente pharmaceutico diplomado, auxiliado por um ou mais
praticos

é) um gabinete de clinica odontologica dirigido por um te-
nente cirurgião dentista.

Art. 9,0 A pharmacia e o gabinete funccionarïio durante
aN horas designadas pelo commandante geral.

MI. 10. Os medicamentos fornecidos pela pharmacia aos
officiaes e praças que não estiverem em tratamento no hospital,
bem como ás suas fainiliãs, serão, como o material emprega-
do pelo dentista nas obturações a ouro, platina e esmalte, in-
demnizados pela fórina estabelecida no regulamento que bai-
xou com o doe. n. 3.603, de 10 aejunho de 49-12.

Paragrapho unico. Consideram-se pessoas de familia, para
os fins deste artigo, a mulher, filhos, mãe viuva, irmãs soltei-
ras ou viuvas e irmãos menores de 18 anuos, que viverem em
companhia do official ou praça.

Art. '11. Os medicas receitarão de preferencia os medica-
mentos existentes na pliarmacia, quando estes frem suceeda-
neos daquelles que a observação clinica lhes indicar.

Art. 12. Todas as receitas serão feitas em meia folha de
papel cemmum, tendo margem suificiente para serem cosidas
no fim de cada mez em fôrma de caderno ; devem ser escriplas
por extenso com a data e o nome do medico, bern corno a res-
pectiva graduação, si fôr militar, morada e corpo (lo official ou
praça a quem fôr destinada a preseripção, e, tratando-se (10
pessoa da lamilia dos mesmos militares, o nome (lesta e o grau
de pa.enleSCo.

Art. 13. Só por ordem de aiactoridade competente poderão
os medicas passar attestudos de molcstias solicitados por offi-
meco ou praças.

Art. 44. O chefe do Serviço de Saude, o auxiliar e um
(100 capitães medico, designado por aquella asictoridade, for-
marão a junta medica de saude, que lerá por fim inspcicio-
riar



1.0 Os ofliciaes que estiverem com porte de doente por
espaço maior de 4 dias.

§ 2.° Os officiaes e praças que pedirem licença para tia-
lamento de saude

§ 30 Os offlciaes e praças que requererem reforma
§ 4. 0 Os individuos que pretenderem assentar praça
§ ii.° As praças que, terminado o tempo de serviço, qui-

zerem reengajar-se
§ 6.° Os officiaes e praças não comprehendidos nos casos

a nteriores, quando isso f(r ordenado pelo commandante geral.
Art. 1h. Em circumstancias especiaes e por ordem do

commandant p geral, a junta de saude poderá compor-se de h
III cd icos.

ArI. 1(;. No caso do paragrapho terceiro do arL 44, pre-
sidirá a junta de saude o Secretario de Estado do Interior.

CAPITULO II

DO CHEFE DO SF11 VICO DE SAUDE E DlnFCTOD DO IIOSF t ITAJ, MILITAR

Art. 17. Incumbe ao chefe d. Serviço de Saude e director
tio Hospital Militar

§ 4•o Cumprir e fazer cumprir pelos seus subordinados
todas as ordens em vigor na força p,ibIica e as que forem ex-
pedidas por auctoridade competente

§ 2. 1 Inspeccionar frequentemente o hospital e suas de-
pendencias, especialmente as enfermarias, pharmacia, gabi-
nete dentario, e bem assim os quarteis, prisões, etc., solicitan-
do em bem da hygiene e do serviço a seu cargo as providen-
cias necessarias e dando aqueilas que estiverem nas suas attri-
buições;

§ 3. 0 Corresponder-se directamente com o cemmanclante
geral ou com os chefes de repartições ou corpos, quando ti-
ver de solicitar ou prestar qualquer informação

§ 4. 0 Presidir, a junta de saude, excepto no caso do § 3•0
do art. 14

§ !ii.° Participar ao commandante geral o fallecimento de
qualquer doente

§ 6.° Providenciar sobre a substituição ou compra de me-
dicamentos, no caso de que trata o art. 28 § 42.

§ 7.° Fazer organizar e assignar um balancete das des-
pesas eventuaes que se fizerem e cnvial-o com a respectivas
contas ao commandante geral

§ 8. 0 Enviar ao commandarite ge:al, até o dia 31 de ja-
neiro de cada anuo, o mappa da carga e descarga dos mccli-
camentos, dl'ogas, instrumentos cirurgi(-os, ulensilios, moveis e
outros artigos, assim como a folha de condueta dos mediras,
don lista e pharinaceut ice
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§ 9. itemetter diariamente ao mesmo commandante, até
4 hora da tarde, uma parte das occurrenciaS havida nos ser-
viços a seu cargo durante as ultimas 24 horas, um mappa do
movimento do hospital e um outro das praças empregadas no
serviço de saude; com designação dos corpos a que perten-
cerem

§ 40. Não permittir que seja eliminado da carga objecto
algum sem auctorixação do commandante geral, publicada em
ordem do dia ou detalhe, excepto os medicamentos e drogas
receitados pelos medicos e dentista.

§ 44. Enviar mensalmente ao commandante geral uma re-
lação das alterações occorridas com os officiaes Sol) suas or-
dens e que não tenham sido publicadas em ordem do dia, e
bem assim as relações dos officiaes e praças que tiverem re
cebido medicamentos da pharmacia, afim de ser ordenada a
indemnização

§ 12. Solicitar do mesmo commaadante a descarga de
todos os objectos que, tendo servido a doentes faliecidos em
consedluencia de molestias contagiosas, forem queimados, por
não ser possivel desinfectal-os.

§ 13. Remelter ao comm'jndante geral as joias, dinheiro
e outros objectos pertencentes aos doentes que failecerem ou
forem transferidos para outros estabelecimentos de saude, afim
de terem o conveniente destino

§ 44. Velar pelo asseio e regularidade de toda a escriptu-
ração da repartição a seu cargo

-5, 15. Mandar organizar os pedidos de artigos nocessarioS
ao hospital e remettet-os ao commnandaiite geral

§' 16. Admoestar ou reprehender 'erbatmente ou , por es-
eripto os officiaes eJ1'aças que servirem sob suas ordens

§ '17. Dar ao comnmandante cia guarda as instrucções que
lhe parccerem convenientes á disciplina do hospital.

§ 18. Apresentar annualmente um relatorio cicumstan-
ciado do estado do hospital, indicando todas as suas necessi-
dades e as medidas hygienicas que lhe parecerem coflvdniefl-
les, não só áquetle estabelecimento como aos quarteis, infor-
mando sobre as molestias mais notaveis havidas durante o
afluo e o tratamento que mais tiver aproveitado, juntando o
mappa nosotogico dos ofticiaes e praças que tiverem baixado ao
hospital, assim como quaesquer outros documentos que enten-
der de utilidade.

§ 19. Solicitar do commandanle geral a nomeação das
commissões necessarias para examinar os artigos inutilizados.

§ 20. Informar e encaminhar os requerimentos, queixas
ou representações dos officiaes e praças doentes ou emprega-
dos no hospital.

§ 24. Exigir dos medicos em serviço nos corpos as infor-
mações que julgar convenientes á organização cio seu rlato-
rio ou a qualquer outro fim.
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§ 22. Remelter mensalmente ao quartel mestre geral urna
relação das alterações que Sc verificarem na carga do liospi-tal durante o mez anterior.

§ 23. Fazer constar aos officiaes sob as suas ordens as in-
formações que relativamente a cada um houver prestado na
folhas annuaes de conductas.

§ 2. Propir as praças que dearn ser empregadas nas
repartições do hospital.

§ 25. Executar e dirigir todo o serviço cirurgico do fios-pita].
Art. 48. Na falta ou irnpdimejto do director, substituil-o á

o medico auxiliar.

CAPITULO iíI

1)0 AIJXILIAIi

Art. 19. Incumbe-lhe
§ 1.0 Auxiliar o director do hospital em todos os serviços

e suhstituil-o em seus impedimentos
§ 2.° Cumprir e fazer cumprir todas asordens e instruc-

ções relativas ao serviço
§ 3•0 Velar por que sejam conservadas em boas condições

hygienicas as repartições (lo hospital, exigindo em todas o iria-
ximo asseio

§ 4. 0 Verificar si as dietas são bem preparadas
§ 5J Fiscalizar o serviço de lavagem de roupa o hospi-

tal, examinando e rubricando os respectivos documentos
§ 6. 0 Velar pelo bom acondicionamento e conservação de

todo o instrumental cirurgico, assim corno dos medicamentos,
drogas e utensílios

7•1 Fiscalizar o seiviç clínico e pharmaceutico
§ 8.° Verificar a causa do estrago de artigos pertenceu-

tes á carga do hospital e informar irnmediatamnente ao director,
para que este solicite m providencias que se fizerem neces-
sarjas;

§ 9•0 Examinar e rubricar os mappas de carga e descarga,
o de consumo de medicamentos, as contas de todas as despesas
feitas, as relações de ofliciaes e praças que receberem medica-
mentos da pharmacia, as papeletas dos enfermos, equaesquer
outros documentos de cuja conferencia fõr encarregado

§ 10. Escalar o serviço diario que deva ser executado pe-
los internos

§ II. Ter a seu cargo uma grade para abonar o numero
de dietas que forem cousumnidas diariamente

§ 12. lmubricar as folhas e assignar o 4eirno do livro deprotocollo;
13. Examinar os medicamentos, drogas, vazilliame e

instrumentos cuurgicos remetI idos ao hospital, fazendo lavrar

um termo que, depois de assignado pelos offlciaes que fizerem
parte da commissão, ficará archivado

§ 14. Apresentar ao director para que este os remetIa a
quem de direito, os objectos de valor e dinheiro deixados pelos
offlciaes e praças que faliecerem ou forem removidos para ou-
tros estabelecimentos de saude

§ IS. Verificar si são queimados ou desinfectados os obje-
elos que serviram a doentes failecidos de molestias cqnlagiosas.

Art. 20. Em suas faltas ou impedimentos, o auxiliar do
Serviço de Saude será substituido pelo capitão medico que fõr
designado pelo comnmandante geral, sob proposta do chefe da-
queile Serviço.

CAPITULO IV

DOS OIEI)ICOS ENCARREGADOS DAS ENFEROIARmAS

Art. 21. Compete-lhes:
§ 1.° Visitar diariamente, ás horas designadas pelo dire

ctoï do hospital, os doentes da enfermaria, repetindo a visita
sempre que o estado dos doentes o reclam;

§ 2.° Examinar com o maior cuidado qs doentes que en-
trarem para a enfermaria e, fixando o diagnostico, registal-o
na papeleta, na qual notará todas as particularidades que a mo-
lestia apresenta em sua marcha, bem corno as dietas •e extra-
ordinarios que prescrever

30 Solicitar do chefe do serviço de saude, sempre que
fõr necessario, a nomeação de medicos paro conferencias , as
quaes se reunirã6 sob a presidencia do mesmo chefe, ou do
medico auxiliar

a) quando se apresentar á sua observação molestia de
caracter grave e que ponha em risco a vida do doente;

á) sempre que para a enfermaria entrarem doentes em
numero consideravel e com symptomas que façam recear o
desenvolvimento de alguma rnolslia epblemica ou contagiosa;

c) quando tiver de praticar qualquer operação impor-
tante.

í.° Lançar na papeleta de cada doente as prescripçõeS e
o modo de applicar os remedios, transcrevendo tudo no livro
de receitas que enviará á pharmacia;

§ 5.° Participar ao director, por inlermedio do medico au-
xiliar, quando se lhe afigurar que alguns doente etd solirendo
de molestia incuravel ou de natureza que exija mudança de
clima, afim de ser o doente, por ordem do cornmnandanle geral, a
quem será commuimícado o facto, submetiido á inspecção da
junta de saude

.° Dar alta aos offlciaes ou pra	 estabeleças ue se r 
cercou, tiverem de ser removidas para outro iospital ou falie-1
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corem, declarando na papeleta o motivo da alia e, quando se
tratar de faliecimento, a hora em que houver occorrido

§ 7. 0 Passar o attestado de obito dos doentes cine lalie-
cerem;

§ 8.° Assignar as altas e nelias notar o numero de dias
necessarios á convalescença do official ou praça;

§ 9. 0 Comparecer ás -sessões da junta de sLule qurndo
delia fôr membro

§ 10. Manter em completo asseio e boa ordem a enferma-
ria a seu cargo;

§ 44. Conferir e rubricar os vales diarios de dietas para
os doentes da enfermaria

§ 42. Velar por que a escripturação da enfermaria esteja
sempre em dia

§ -13. Apresentar diariamente ao medico auxiliar o niappa
do movimento dos doentes na enfermaria

§ 14. Comparecer ao gahinõte do director sempre que
iver alta de sua enfermaria algum oficial ou praça, afim de

registar no livro proprio a respectiva molestia
§ 45. Informar e encaminhar os requerimentos de licença

apresentados pelos doentes, declarando a molestia de que es
tiverem acommettidos;

§ 46. Examinar e rubricar os recibos de roupas passados
pelo enfermeiro ao enfermeiro mór, bem como a relação dos
moveis e utensilios a cargo da enfermaria

§ -17. Dar pude ao medico auxiliar do estrago ou extra-
vio de qualquer artigo pertencente á carga da enfermaria;

§ 18. Apresentar ao director, por interinedio do medico
auxiliar, até o dia 15 de março de cada anno, um relatorio de
todas as occorrencias havidas na enfermaria durante o anuo
anterior;

10. Fazer os curativos que não puderem ou não deverem
ser confiados aos enfermeiros.

Ari. 22. Os medicos encarregados das enfermarias, em
suas faltas ou impedimentos, serão substituidos pelos medicos
(1110 o commandanle geral nomear sob proposta do chefe do
Serviço de Saude.	 -

CAPITULO V

DO MEDICO DE DIA AO HOSPITAL

Ad. 23. Quando o numero de medicos o permultir, o
auxiliar do director eoca!aré um dclles lura O serviço de dia
o 1,1jital.
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Art, 34. Incumbe ao medico do dia
§ 4. 0 Responder pela limpeza, boa ordem e regularidade

do serviço do hospital e suas dependencias, duranie as 24 lio-
ras de sua permanencia nesse estabelecimento;

§ 2. 0 Cumprir com a mnaxima exactidão todas as ordens
o instrucções do director

§ 3. 0 Fazer constar da parte di-aria os nomes e corpos dos
officiaes e praçasque tiverem alta

§ 4-.° Solicitar dos corpos as baixas que nãO tiverem acom-
punhado os doentes mandados para o hospital

§ 50 Receber os doentes que baixarem ao hospital, desi-
guar-lhes a enfermaria, administrar-lhes os medicamentos que
o seu estado reclamar e marcar-lhes a dieta que fôr mais Con-
veniente

§ fl.° Verificar si as dietas São bem preparadas e fiscalizar-
lhes a distribuição ;	 -

§ 7•0 Prestar, no intervalio das visitas dos medicos encar-
regados das enfermarias, os soccorros de que necessitarem os
doentes e observar aquelles que lhes forem recommendados
Pelos mesmos medicos, podendo modificar o tratamento, mas
explicando na papeleta o motivo da alteração

§ 8. 0 Fazer queimar na sua presença os objectos que ti-
verem servido a doentes atacados de inolestias -contagiosas,
quando os mesmos objectos nõo 1iuderciii sei convenientemen
te desinfectados, fazeudo de tudo menção na sua parte diaria

§ 0.° Não se afastar do hospital sob pretexto algum, nem
deile se retirar ernquanto não fór substituido, a não ser em
casos excepcionaes, quando por auctoridade competente e,
momentaneamente, forem reclamados os seus -sorviços

§ 40. Examinar, em companhia do medico auxiliar, o
vasilhame, medicamentos e drogas recebidos no hospital para
a pharmacia

§.° 11. Observar si os medicamentos são regularmenle
administrados, dando dos enfermeiros os esclarecimentos no-
cessarios todas as vezes que elles tiverem duvidas

12. Verificar os obitos que occorrerem na ausencia dos
medicos encarregados das enfermarias, mandando desinfectar
estas quando entender necessario

43. Substituir o encarregado cia entrmaria que, por
motivo justificado, não comparecer para a visita á hora deter-
minada, o que fará constar de sua parte (liaria

§ -11-. Providenciar na ausencia do director ou do medico
auxiliar sobre todos os casos urgentes, tendo o cuidado de não
infringir as ordens e instrucções em vigor

§ 45. Apresentar ao medico auxiliar, logo que fôr substi-
tuido, uma parte do que houver occorrido no hospital durante
as horas do seu serviço.

Ari. 25. Pelo hospital ou 1)010 rancho de qualquer dos cor-
pos, serão fornecidas as refeições ao medico de dia.

D. M. —23
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CAPITULO VI

DOS INTERNOS

Art. 26. Aos internos incumbe
§ 1.° Auxiliar o medico de dia ao liospildi sonippe que

fór necessario,' para o que será escalado.umdelJ que durou-
- te as 4- 'horas de serviço não poderá afastar-se do estabele-

cimento;
§ .° Observar escrupulosamente todas, as. ordens e ira-

strucçõés que receberem do dircctor, iuxiliar e medico', com
respeito ao serviço do hospital ;	..Art. 27. O interno de dia entrará de serviçó , á. hora queo director designar.

	

CAPITULO VII	 .

	

Do 11 1'IARMACEUTICO	.

	

1	.

	

Art. 28. 'Ao pharmaceutjco'incumb	 -
§ I. - Dirigir todo os trabalhos na pharmacma e fiscalizar

os serviços de seus , subordindos, dando parte das faltas que
estes commetterem ; '	.	.

§ 2. o Velar pela guarda e co'nsbrvação dê ' todo o mate-
rial da pharmacia, sendo responsavel pelos extravios e estra-
os que se derem por desduido ou negligencià§ '30 Submetter á rubrica do medicõ'adjIiar todas as re-

ceitas avulsas que forem aviadas, as quaes deverão ser 'nume-
radas e organizadas em cadéinos meiisaes que ficarão archi-
vados;	1	

1 7' .	.
§ 4.0 Designar o serviço que devd ser feito pelo' pra-ticã;

5•o 'Receber do quartel-mestre geral a relação, visada
pelo medico auxiliar, de todas as drogas, mediõa'mentos e uten-
iilios fcirnecidos para a pharmacia';organizando, mensalmente,
deaccordo com os modelos adoptados, um mappa das drogas e
medicamentos consumidos ;	 ' .	'	' -

§ O ° Fazer pedido por intermedio do director, de tudo
quanto'se tornar necessario ao s, upprirnento da pharmacia;

§ 7.0 Organizar e apresentar ao medico auxiliar mensal-
mente, relação nominal, por corpos,dos officnes e praças a quem
a pharmaciã houver fornecido medicamentos, de 3onfoimidade
com o art. 117 do regulamento que baixou coin o deo. n.'3.603,
de 10 de dezembro de 1012, ruendionando' a importancia dos
mesmos e do respectivo vasi1hamie
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§ 8.° ' Examinar e verificar, com o medico de serviço, os
medicamentos', drogas e utensilios remettidos para a phar-
macia

§ 0. 0 Proceder ás analyses qualitativas e quantitativas,
cujo exame fôr determinado, para o que haverá na.pharma-
iia os apparelhos e reagentes de mais commum applicaçâo.

§ 10. - Fornecer ao director, por intermedio do medico au-
xiliar,'os dados necessarios á elaboração do respectivo relato-
rio annual, até o dia lii de março de cada anuo

§ 11. Aviar, com promptidão e o maximo cuidado, todo
o receiluario constante dos livros respectivos ou das folhas avul-
sas assignadas pelos medicos de serviço

§ l. Não substituir por outro o medicamento prescri-
pio, ainda que este não exista na pharmacia, nem alterar a
sua quantidade quando esta lhe parecer exaggerada, cumprin-
do-lhe neste caso consultar o director ou o auxiliar do serviço
e, quando estes estiverem ausentes, o medico de dia, e clespa-
char ou não a receita, segundo a declaração qiie neila fizer o
medico consultado, prevenindo na ultima hypothese o facul-
tativo que houver passado a receita

§ 13. Declarar por baixo do receituario, com. data e assi-
gnatura, quando 'houver falta de medicamento pedido para os
doentes, que deixa por esse motivo de aviar a-fórmula, proce-
dendo do mesmo medo quando se tratar de receita avulsa,
que será aprésentada ao director ou auxiliar para resolver so-
bre a substituiçãô dos medicamentos, quando isto fôr possivel ou
ordenar a compra cm casos urgentes;

§ 14. Não entregar artigo algum da pharmacia sinão á vis -
ta de documento devidamente legalizado;

§ 15. Fazer o desdobramento das fórmulas aviadas para
a devida escripturação.

Ari. 29. O pharmaceuticO será. auxiliado em todas as
suas obrigações pelos pralicos que forem necessarios

Art. 30. O pharmaceuticO não poderá possuir pharmacia
em seu ou alheio nome e será substituido em suas faltas ou
impedimentos pelo profissional que o Presidente do Estado
designar.

CAPITULO VIII

1)0 Ci1W'1C1IO DENTISTA

Ari. 31. Ao cirurgião dentista incumbe

§ 1. 0 Executar cuidadosamente os trabalhos de obturaço
e prothese denlarias que lhe forem solicitados pelos' officiaes,
praças e suas familias

2. 1 Manter em rigoroso asseio o respectivo gabinete e o
instrumental cirurgico a seu cargo

1



§ 3. Registar em livro proprio os nomes, postos e CO)'OS
de todos os offlciaes e praças suhmettidas a tratamento, bem
corno os nomes das pessoas de suas familias

§ 4..° Cornmunicar ao medico auxiliar as occorrdncias que
se derem no gabinele dentario e a respeito das quacs se torne
necessaria qualquer providencia

§ 5•0 Participar tambem ao mesmo medico quando notar
que alguma praça tem necessidade dos cuidados medicos ou de
ser internada no hospital

§ 6. 0 Dar ainda conhecimento ao medico auxiliar dos dias
de convalescença que devam ser concedidos aos offlciaes e
praças a quem houver tratado, não podendo entretanto pres-
crever mais do -4 dias

§ 7o Lançar diariamente no livro de receituario todos os
medicamentos que prescrever, apresentando mensalmente ao
medico auxiliar urna relação do respectivo consumo

§ 8.° Apresentar, até o dia 15 de março de cada nuno,
por interinedio do medico auxiliar, rclatorio circuoristanciado
dos trabalhos effectnados no anuo anterior, fazendo-o acompa-
uliar do respectivo mappa estatistico;

§ 0.° Conservar em seu poder a relação dos instrumentos
e todos os demais artigos distribuidos ao gabinete, conferindo-a
mensalmente na arrecadação geral;

§ 40. Remettcr ao medico auxiliar o orçamento dos traba-
lhos de prothese dentaria, obturações a ouro, platina e esmal-
te, solicitados pelos officiaes e praças, afim de ser auctorizada
a despesa e ordenada a respectiva indemnização.

Art. 3. As obturações ;i ouro ou esmalte e os trabalhos
(te prothese dentaria serão pigos pelos offlciaeo e praças que
pedirem, na fôrma do ar[. 147 (10 regulamento que baixou com
o decreto n. 3.603, cIo 10 de junho de 1 91, e é vita do orça-
mento feito pelo dentista, que o assignará com o interessado.

Art. 33. O serviço de conservação do material cirurgico e
o asseio do gabinete dentario ficarüo a cargo de urna praça.

Art. 31. O gabinete dentario scré provido de todo o instru-
mental nccessario é clinica cirurgien dentaria, fornecendo gra-
tuitamente aos officiaes e praças ou pessoas de suas  fainilias
sómenle o material para as obturações a massa e granito.

CAPITULO IX

0 A M A N tJ t•X 5 E

Art, 35. O expediente do serviço de saude fica-rã a car-
go de um official inferior com as neccssarias habilitações.

Art. 36. Compete-lhe
L° Fazer e expedir toda a correspondendo do chefe do

Serviço de Saude, guardando absoluto sigillo;
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2.° Ter a seu cargo e conservar em dia a escripturaçõo
de todos os livros, inelusivé o de entrada e sabida de doentes

§ 3. 1 Organizar mappas, relações e outros quaesquer pa-
peis que devem ser fornecidos e forem exigidos pelo chefe do
Serviço de Saude, ernmaçando e rotulando os que tambem te-
nham de ser archivados

§ 40 Velar pela guarda e conservação dos livros e docu-
mentos a seu cargo, mio os confiando a pessoa alguma sem
auctorizaçílo do chefe do serviço, devendo examinai-os apenas
sejam restituidos, afim (lo verificar si se acham no estado em
que foram entregues

50 Apresentar no dia 1 . 0 cio cada mez ao chefe do Ser-
viço de Saude, por inlermedio do medico auxiliar, a folha de
vencimentos dos officiaes, a qual, depois de assignada, será re-
rnettida ao commandante da Força Publica, afim do quartel
mestre geral receber a importancia e proceder ao respectivo
pagamento;

§ 6 . 0 Organizar e apresentar ao chefe do Serviço de Saude
para assignar os pedidos de artigos neeessarios ao hospital

§ 70 Manter em rigoroso asseio a repartição a seu cargo;
§S. o  Fiscalizar o funccionamefltO do medidor de electri-

cidade
§ 0. 11 Organizar e registar no respectivo livro o mappa

das entradas e sabidas de todos os artigos pertencentes ao
hospital

§ 10. Entregar ao director, por intermedio do medico au-
xiliar, até o dia 10 de janeiro de cada anuo, o mappa da carga
geral do hospital, corri espocificaçio das cargas e descargas
feitas durante o anuo findo, registando esse mappa no livro
competente

§ II. Extrabir e conservar até a conferencia do mappa
annaal de carga e descarga, copia das ordens do dia ou dela-
lhes que se referirem a cargas e descargas cio artigos em qual-
q' repartição do hospital

§ l. Fazer e apresentar ao diretor, por intermedio do
medico auxiliar, o balancete nieiisal da despesa cio hospital,
devendo tal balancete ser acompanhado das contas justifica-
tivas da despesa;

§ 43. Não entregar arti go algum confiado á sua guarda,
sinõo á vista de documento legalizado

§ 1. Escripturar com o maximo cuidado todos os livros a
seu cargo

§ 15. Estar presente á contagem da roupa suja do lios-
`i tal e á organização do competente rói, no qual lançará o con-
fere, assistindo tambem ao recebimento da mesma roupa;

Art. 37. O amanuense fica imrnediatamene subordinado
ao director e auxiliar do Serviço de Saude o senti auxiliado pelas
praças que o coinmandantc geral designar.
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CAPITULO x

Do ENEERMEIRo-lÓR

Art. 38. O cargo de erifermeiro-mór será desempenhado
por um oficial inferior idoneo.

Art. 39. Incumbe-lhe:
40 Dirigir os enfermeiros e seus ajudante, obrigando-os

ao exacto cumprimento ds seus deveres ;
2. 0 Arrecadar e 'escripturar no livro propribo farda-

mento e tudo quanto pbrtencer aos doentes, mencionando no
verso da bàixa o dinheiro, joiàs e mais objectos que o dodnte
trouxer comsigo, sendo essa declaração rubricada pelo módico
auxiliar e lida ao doente ;

§ 30 Dirigir o serviço de distribuição de dietas aos
doentes ;

§ 4° Restituir, mediante recibo passado no livro compe
tente ou declaração firmada por duas testemunhas,quando a
praça não puder ou não souber escrever, tudo o que pertencer
aos doentes que obtiverem alta ou forem removidos para outro
hospital;

§ 5. 9 Assistir com os enfermeiros e ajudantes destes ris
visitas dos médicos, quando outro serviço o não inhibir disso

§ 6.' Entregar ao medico auxiliar todos os objectos e di-
nheiro pertencentes aos doentes failecidos, para 'terem o con-
veniente destino

§ 7•o Encher as papeletas de accordo com as bdixas, eh-
tregando estas ao amanuense para serem archivaclas;

§ 8. 1 Escalar diaríamente um enfermeiro ou ajudante
deste para auxiliar, a policia do estabelecimento

§ 9. 0 Responder pela regularidade do curativo dos doentes
§ 10. Não sabir nem consentir que os seus subordinados o

façam, sem previo consentimento do medico auxiliar
§ 11. Contar em presença do amanuense a roupa suja e

brganizar o respectivo rói, que, depois de receber o confere do
mesmo ómnanuense e a rul)rida do medico auxiliar, entregará
corri a roupa ao contractante da lavagem, de quem exigirá re-
cibo, e recebórá,' ainda com o amanuense, a roupa limpa, con-
ferindo-a pelo ról ;

42. Escalar sempre' que fór necessario, diariameh'te, dois
quartos de vigilantes compostos de um enfermeiro'e ' dois ajO-
dantes, para velarem na enfermarias das 9- horás da noite ás
ti da manhã, e prestarem aos doentes os sérviçós de que pre-
eisarerí'i

§ 13. Organizar e apresentar ao medico auxiliar, para que
este - o confira e assigne, o mappa do moimncnto 'das enfer-
marias

- 33

44. 'Entregar aoamanuense' as papeletas dos officiaes e
praças 'que tiverem dó ahim dô hospital, afim de serem archi-
vadas depois de passadas as respectivas altas;

§ 15. Receber a roupa necessaria ao sórviçd das enfer-
mariós, passando o competente recibo' que' o medico auxiliar
rubricará

§ 16 Entregar, aos enfermeiros, mediahte i ecibo rubrica-
do pelo medico encarregado da respectiva enfermaria, a roupa
de que cada uma necessitar

§ 47. Fazer .os, vóJes das dietas ó extraom'dinarios, aprescri-
tando-ds ao medico "auxiliai, para os conferir e rubricar

§ 18. Providenciar acerca da 'substituição do enfermeiro
que obtiver permissão para sabir do hospital.

Art. 40. O dnfetmeiro-mór será résponsavel não Só jelb
extravio ou estrago dos artigos que lhe forem confiados, si isto
se verificar por negligenciO sua, como ainda pelas faltas prati-
cadas pelos seus subordinados, si delias souber e não der parte.

CAPITULO , XI

Dos '1U1FEIl1E111oS E SEUS AJUDANTES

Art. M. Cada enfermaria terá um enferme iro escolhido
entre os cabos de esquadras ou 1'anspossadas.

Art.' 42. Ao enfermeiro compete,:
§ l.° Receber os doentes que entrarem para . sua enfer-

maria, aócommodando-os convenientemente , e fornecendo-lhes
a roupa do hospital'naoccasião em quco enfermeiro niór ar-
recadar o fardamento e objectos pertencentes aos mesmos
doentes

§ 2. 0 Fazros' curativos que lhes 'forem 'ordenado& pelos
médicos ou pelo enfermeiro-mór;

§ 30 Acompanhar o medico encarregado da enfermaria
durante as dgitas diarias, tomando nota, dos medicamentos
pescriptos para' os applicar ás horas marcadas;

§ .° 'Organizar o vale diario de dietas de sua enfermaria
e entregalo ao enfermeiro-mór, de1iois de rubricado pelo respe-
ctivo medico

§ b.° Apresentar ao medico encarregado da enfermaria o
mappa diario do movimento 'dos doentes;

6. o Remetterpara o desmnfectori da Directoria de Hygi-
ene do Estado O colchão , e a roupa de carnã,' logo que,fllecer
algum doente e o cadãver for ienovido para' o respectivO de-
.posito, fazóndo qüeimar o colchão, caso não , possa ser desinfe-
ctado, si houver servido a doentes cujo mal seja, reputado con-
tagiosC;

H
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7o Receber do enfermeiro-mór as roupas necessarias ic
enfermaria, passando o competente recibo e ficando por elias
responsavel;

§ 8. 0 Distribuir as dietas aos doentes
§ 9.0 Não perinittir que entrem ria enfermaria praças ou

naisanos sem licença do medico;
10. Impedir que os doentes recebam, sem prescripçõo

medica, alimentos ou bebidas alcoolicas de qualquer especie
§ 11. Não sahir do hospital sem licença do medico de dia,

precedendo informação do enfermeiro-mór
§ 12. Responder pela conservação dos artigos que "tive-

rem sob sua guarda, bem como por qualquer irregularidade
observada no serviço que lhe incumbe.

Art. 43. Os ajudantes de enfermeiros serão soldados en-
carregados de auxiliarem os enfermeiros e substituilos effi
suas faltas.

CAPITULO Xli
DiSioSicÔEs e;EBAES

Àrl .41. Os capitães-meclicos que servirem junto aos cor-
pos observarão o disposto no art. 314 do regulamento flue bai-
xou com o doe. n. 3.602, de 10 de junho de 1 912.

ArI. !ii. Ao chefe cio Serviço ito Saude, como official supe-
rior, é extensiva a lisposiçtto do art. 100, 1.0 e 2. 0 , do mes-
mo regulamento.

Ari. 4(. Os internos de medicina perceberão cada um a
gratificação mensal de 4000U0.

Ari. 47. As despesas do hospital sci-;io custeadas pelas cai-
xas de economias dos corpos, és quaes serrtorecolhidos integral-
mente os vencimentos correspondentes aos dius em què os ofli-
ciaes e pruças estiverem no mesmo hospital, salvo o disposto
no. art. (OU cio regulimento cia Força Publica.

Ari. 48. Pelas caixas de economias serão monsalmenle
abonadas as seguintes gratificações

De 30$000 ao amanuense ao enfermeiro-mor, e aos praticos
de pbarmacia; de U$000, jos cabos enfermeiros, e de 1 0Utju,
aos soldados enfermeiros e ajudantes.

Art. 49. Sempre que o director do hospital julgar con-
veniente, poderá conferir ao medico auxiliar a execucão de ser-
viços a cargo da enfermaria de climiica cirurgica, caso em que
o mesmo medico lerá as atimibuições constantes do art. 47 e seus
paragraplios.

Art. tiO. Os medicos e demais furiccionarios do Serviço de
Saude usarõo no braço esquerdo, quando em serviço externo,
um braçal com cruz vermelha sobre fundo branco.

Art. 31. , Nos casos omissos neste regulamento, o governo
resolverá como lhe parecer mais acertado.

Art. 52. Itevogam-se as disposições em contrario.
Secretaria de Estado dos Negocios do Interior, em Bello

Horizonte, 16 de dezembro de 1913. - tinerico Ferreiro Lepes.
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DECRETO N. 4,061 . nn 16 DE j)EZEMI3RÜ DE (913

Converte em escola para o Sexo masculino a mixta de Bom Jesus
da Cachoeira Alegre, municiplo de Murmahé

O Presidente dO. Estado de MinasGeraeS, de conformidade
com o regulamento expediqo com o doe . Ti. 3.101, de 9 de
pinho de 1941, resolve converter em escola para o sexo mas-
culino a mista de tIom Jeu da- Cachoeira Alegre, muniCipiO
de Murialm.

Iaiacio da Presidencia do Estado de Islins Geraes, em
lello horizonte, lei de dezembro de 4913.

J1JL1O I3tJENO BRAN1).'0

Amorico Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.062	DE 46 DE DEZEMRDO D EI 4013

Reconhece a jnrisdicçLto do si. Daniel Rohert O Sultivan, como
consul da Grã-Bretanha, neste Estado, coma residencia no Rio
de Janeiro.

O Presidente cio ELado de Minas Geraes, tendo em isla
o aviso doMinislõrio das Relações Extermom'c, de 4 ( o correr.-
te, sol) ri. e,, resolvercCOnlmecCr a jiirisdicçïto do sr. I)aniel
Robeil. O' Suulivan, como consul da Grã-Bretanha, neste E-
dado, cornrcsideiltia no Rio de Janeiro.

Ialacio da Presidencia lo Estado de Minas Ger.cs, em
BrIlo Uorizoute, 16 de dezembro e 19 13.

J11L10 BuExo BBANr'o

Amorico Ferreira Lopes.

II
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DRTO'N. .0Ó3 -DE 'li) 1)E ÍiÈzMr0ó'bi4913

Cra o ponto fiscal do Cruzeiro	-.

-	Q Presidente do Estado de Minas Geres, usando da at-
tribuição que lhe confere o rt 7 da Constituição do Esta
do resolve crear o ponto ÍicaI de egundã clae denomi
nado Lruzeiro, na vila paulista do mesmo norre

Palacio da Presidencia do Estado de Minas eiad erh
Belio 1:Eorizonl.e, 49 de dezembro. de 1913.

.JULIO BUENO BRANP.O.

Arthur cia silva Bernarcies.

DECRETO N. .4.064 - DE 23 DE. DEZEMBRO DE 194

Crêa um grupo escolar no ,di5tricto.de Japão, municipio
de Oliveira

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade-cum o regulamento a que 'se refere o dec. ii. 3.191, de
9 de junho de. 1911,resolve cr,ear,um gru:o escolar no dis-
tricto' de .Japão,'municipio de Oliveira."

Placio da Presidencia doEtado de Minas Geraes, em
Bailo Horizonte, 23 de dezembro de 1913.

.IULI0 BtJENO BRANDÃO.

A merico Ferreira Lopes.

—3137--

i)ECRÊTO •N íE063 - DE 23 1)E DEZEMBRO DE .4913

Craa um grupo escolar na cidade de Patos

O Presidente, do Estado de Minas Geres, de. conformi-
Uadé com o iegiilarnênLo expedido com o dec. ri. 3.101 le 9
de junJode9 1 4, rsolve cfear um grupo —escolar na cidade
db,I'atos.	,.	.

Plació da ,Presidericiá, em Belib fidrizonte, 23 de de-
zerrbro no	.	, .	.

JuLio I3UENO BRANDO.

Americó Ferreira Lopes.

DiCRETON. 4.066, - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1013

Croa um grupo escolar em S. João Baptista das Posses,
municipio de Monte Santo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento a que se refere o dec. n. 3.19 , 1 de
9 d junho de 1'.0 1 i soIve eir um gi up io escol em s
João Baptista da Posses, m'uiiicipio de Monte Santo.

Palacio da Presidencia, em Bello .i1.o:izonte, 23 de de-
zembro de 4913.	.	. . .	 . .

JtLIO BUENO BRANDÃO. -.

-	
Americo Ferreira Lopes.

1

1
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DECRETO N. 4.067	a	DEZEMCRO 4911

Marca o dia 1.0 de fevereiro vindouro para se proceder àeleição
de vereadores do municipio de Guarany

'O Presidente do Estado de Minas G'aes, usando dá atiribui-
çíio que lhe confere o ar(. 2.° das disposições transitorias do
regulamento eleitoral, approvado pêlo doe. n. 3.331, de 2 de ou-
tubro de 1911, resolve marcar o dia 4.° de fevereiro de 4914;
para se proceder á eleição de vereadores do municipio de Gua-
rany, ficando a installaçõo dependentedõ preenchimento, das,
condições exigidas pelo arl. 46, da lei n. 556, de 30 de agosto de
1911.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geracs, em Bel-
lo Horizonte, 26 (te dezembro de 1913.

DECRETO N. 4.0:0 - DE 30 DE DEZEEJ(llO ((E 1013

Reconhece o sr. Agostinho Pardini como agente commercial
da italia, na cidade de llarbacena

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
a cornrnunicaço constante do aviso do Ninisterio das Relações
Exteriores, de 21. do corrente, Sol) fl. 7, resolve reconhecei o
sr. Agostinho Pardini, corno agente cornmercial da ltalia; na
cidade de Barbacena.

l'dlacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bl10 Horizonte, 30 de dezembro de 1913.

Jurio BUENO BRANDÃO.

Ame,ico jl'C(iUIPU Lopca.

JIJLIÍ IIIJENO 13BÁN1O

A nwrico Ferrei-a L/es	 DECRETO N. 4.070 - DE 30 ((E DEZEM13I10 DE 4013

DECRETO N. 4.068 - DE 30 DE DEZEMI(R0 DE 1913

Abre um credito de 362:583S612 para occnrrer ao pagamento
dedifferem'a de vencimentos de magítsaaos

O Presidente do Estado de Minas Geras, usaw]o da au-
ctorizaçõo contido no art. 18, da lei n. 9õ delO de setembro
de 1912, rerolve Arir um credito de 3G2:583612, para occor-
rer ao pgamcnto da dilierença de vencimentos dos magis-
trados (IDE sd acham em condições eguaes ao caso julgado
pelo Tribunal da nelação.

Palacio da Presidencia do Estado de M i nas Gemes, em
Bello ll o rizont, ?0 de d pzrnro de 1913.

JULIO BUENO BRANDO.

4mrrieo Ferreira Lopee.

Marca o dia 1.0 de fevereiro proximo futuro, para a installaçao
do districto de Florestal, Inunicipio de Pará

O Preiden1e do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o ir[. 2.° das disposições transi-
torias do regulamento, approvado pelo dec. n. 3.3I,
de 2 de outubro de 1911, resolve marcar o dia 1. 1 de fevereiro
proximo futuro, para a installaçáo do districto de Florestal,
inunicipio de Pará, ficando esse acto dependente (lo tCCI1-
hinieii.io das condições cNigidas pelo ai , [. 16 da lei ii. .56, de

30 de agoslo de 101!.

Pdacio da Preidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 30 de dezembro de 1913.

JULIQ fluxo II.I(ÂNDÂO.

4.atcmjco Ferreira Lopes..

Ir
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DECRETO N. 4.01 - 1)E 30 DEDE2EMRÕj)i49j3

Marca o dia 1.0 de março proximo futuro para se pibcede' á
eleição de um deputado pelo setimb ditrícto eleitoral fe-deral:

O Presidente do Estado de Minas Gëraes,usand.o da attri
buiço• 'que 11ie cnfereo art. 57da Constituiçfio é de confor--
midadecom o •disosto noart..83 das «lnstruções» mafida-
das observar pelo dcc. ri. 5.453, de 6 de fevereiro de 1905,
resolve marcr o.dia4.°de março proximo futuro, para se
prbcedér p eieiçÓ demm'dèutdopeloetjihodjslicto'clei
toral federal, na v dosr.cõ-
ronel José lento Nogueir,.

Pa!acjoda Presjdeneja do Estado de fdinas Geraes, cm
Belo Horizonte, 30 de dezembro de 1913.

JULIO BUENO BRANDÃO.

Americo Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.072 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1913

Converte em escolas pala o sexo leininino as ipixtas do districtos do Monte Bello e
binho	 Barra Mansa, municiplo de l\iuzmi

O Presidente do Estado • de Minas Geiaes, de confrrni-
dade com o regulamento expedido com o dec. n.3.191de 9de junho de 1 911, resolve converter em escolas para o sexofeminino dS mrtas dos distritos de Monte Bel10 e Barra
Mansa, municipio de Mdzamhjhho.

Palacjo da Presjdencia do Estado de Minas Geraes, em
Belo Horizonte, 30 de dezembro de 1913.

JULIO BiJENO BRANDÃO.

Ámerico Ferreira Loper.
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DECRETO N. 4.073 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1913

Converte em escola para o sexo feminino a mixta do districto
de Sant'Anna do Deserto, municipio de Juiz de Fóra

O Presidente do Estado de Minas Graes, de conformida-
de com o regulamento expedido com o dec. n 3.91, de 9
de junho de 1911, resolve converter em escola para O SCXO
feminino a mixta do districto de SanI' Anna do Deserto, mu-
nicipio de Juiz de FÓra.

Palacio da Presidencia do Estado. de Minas Geraes, em
Belo liorionte, 30 de dezembro de 1913.

JTJLIO BUENO BRANDÃO.

Amorico Fcrrcira Lopcc.
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R8e1llço II. M, de 27 dB nosto Ihi 1913

RECURSO ELE!TOBAL—ARÁGUAuY

Recorrentes, Alcredo Ferreira da Silva e outros.
O Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes re-

solve:
Negar provimento aos recursos interpostos Oi Aleredo Fer-

reira da Silva, Belchior dc Godoy e Theophilo de Godoy, do
reconhecimento de poderes da Camara Municipal de Araguary
relativo ás eleições de 31 de março e 2i de agisto de 191, re-
vogadas as disposições em contrario.

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, em BeIlo Ho-
rizonte, 27 de agosto de 1943...

O presidente, Chrispirn Jacques Rias Fortes.
O 1.0 seeretaio, José Pedro Drumrnond.
O 2. 0 secretario, Gomes Freire, de Andrade.

Seliada publiõda nesta seerdiaria do Senado do Estado
de Minas Gcraes, em Bello 1-lorizonie, aos 27 de agosto de
013.-0 director, Antonio Aigusto Pereira da Costa.

RESOLUÇÃO N. 55, DE 28 DE A GO SI() DE 491B

BECÍJUSO ELETToflAL--GUÀNlIES

Recorrente, Salaililél Augusto Nunes Coelho.
Recorrida, a Camara Municipal.

O Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes re-
solve:

Artigo unico. E' reconhecido vereado: eleito pelo dis-
tricto de Travessão, do municipio de Guanhões, o cidadão Se-



- -

- ii74 -

lathiel Augusto Nunes Coelho, a quem a Camara (laré Posse,
revogadas as disposições em contrario.

Sala das sessões da Camara dos Deputados •ao Congl'eSSO
Mineiro, em Belio horizonte, aos 28 de agosto de 1913.

O presidente, Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.
O l.° secretario, José Vieira Marques.
O 2.° secretario, José Alves Ferreira e Mello.

Soltada e publicada na Secretaria da Carnara. ,dos Depu-
tados, em Belio 1-lorizonte, aos 28 de agosto de 1913.—O di-
rector, Castorino Magalhães.

RESOLUÇÃO N. , DE 28 DE AGOSTODE 1913

C0MA1C. l)E BELIO IIOnIZONTE

Recorrente, Symphronio Soares Diniz.
Recorrida, a C:mara Municipal de Snté Qiiitcria.

O Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes ra
solve.

Art. 1. 0 E' negado pro'irnento ao recurso interposto por
Symphronio Soares Diniz da decisão da Camara, Municipal de
Santa Quiteria, que reconheceu vereador geral da mesma Ca
maca, o cidadão José Alvaro da Silva.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.

Sala das sessões da Camara dos lieputados ao Congrss
Mineiro, em BeIlo Horizonte, aos 28 de agosto de 1013.

O presidente, E luardo Carlos Vilhena do Amaral.
O 1.0 secretario, José Vieira Marques.
O 2. 0 secretario, José Alves Ferreira e Mello.

Soltada e publicada na Secretaria cia Camara dos Depu-
tados, em BeIlo Horizonte, aos 28 de agosto de 1913.— , 0 di-
rector, Caslorino Magalhãe.

lii	•	 i	•	( i;li	i.I	i.	'! •1	J,in.'InÍ
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Recorrente,,, Octavio 1ibeiro da Silva.,
Recorrid	a Cai?ra MúiiiCipbl do Alfeiia1

1	,	 ,

O Congresso . Legsolve:isiati\o- do •EIado. de. Minas Gevae re-
•''''•''

approad9._ o acto . da Çarnaa ,Munici-
1. 1

pai d Alfcnas,,de annulliçio d eldiçío de 1O de nove,mhio
de 19I, feita no distriuto d. S\o João Í. l3rlanuo A11o,n
qual foi votado para vereador do mesmo distiiéto e recorrente
Octavio Ribeiro da Silva, revogadas as disposições em contra-
rio.

Sala 'dàsèssõe d Càd'iaido i)putiiddS a Gônguesso
Mineiro, em Bello 1-lorizolite, aos 28 de agosto de 1913.

O presidente, Eduardo Carlos Vilhena cio Ainai'al.
o L o secretario, José VeiraMarque	•
O 2. 0 secretario, José Alvos Ferreira e MellÓ. --

S1ld e pbÏicada na:	 c etaÇa da Cara	s iepi.-
tados, em Bello Horizonte., aos 28 de agosto de 4913.—O df-
Iector, .Ctõrino Magalhães.	.	1'	'.	t	J

-	-	'.'•	•	''1	•	 .('	'•'	•• t'	01 1
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l{ESOLUÇkON. 58,DE .28 DE ,AGOSTO DE 1913

RECURSO ELËIT0RA1)	C01IAECA j)E;MON1 ES CI,ARos'
1	.-.i.	.

	Recorrente, Mhxiifliàffd MartiO Perira»	•
Recorridos, Francisco Antunes de Soma e Alberto Correia

de Sousa.-	-.	 . -	•.-ct!	Iiil o
O Congresso Legislativo do Estado deMitias l .GraeS' r

solve
Não tomar conhecimento do recurso interposto por Maxi-

miano Martins Pereira do acto da junta apuradora, de expedi-
ão de diploma de juizes de paz aos cidadãos Francisco Anlu-

nes de Sousa e Alberto Correia de Sonsa, do districto de Santo
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Antonio da Boa Vista, da vila Brasilia, por não ter sido ia-
struido com osos 1documentos exigidos por lei ; revogadas as dis-
posições en'i c'ntrái'!d.'

Sala das, sessões da Camara dos Deputados ao Congresso
Mineiro, em Bel1oHo'rizontõ,'os28'de agóslode' 1013.

O presidente, Eduardo Carlo	iIIt
O 1 .o secretario, José Vieira Marques.
Õ2. secretário, JosóÁlves Ferreira e Mello	

1

Iada e'pubhcada na Sécrtaria da Cama a dos Deputa-
ntdos, em Beilo Horizoe, aos 28 de agosto de 4913 O 4iretór

CastorihoNalhãès..''''	 .	' ..
• ....-	.•	•.	-.	E	 -	,	.

,vRES0LUÇÃ0N.'j9DE28 DE, AGOSTO DE .1013

RECURSO ELEITORAL—ALFENAS
.1

Recorrente, Atonio1vs ' d Bàrros.
Recorrido, Pedro Cardoo de Aveliar.

O Congresso , Legislativo do Estado de Minas Geraes re-
so've

Art. 40 E' declarada nulia a eleição de juizes de paz feita
em 10 de novembro de 1012, no disiricto de S. João do Barranco
Alto, do municipio de Alfenas.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.

Sala, das sessões da Crnara dos Deputados ao Congresso
Mineiro,'em- Beilo '}lorizohte, aos 28 de agosto de. 1913:
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RESOLUÇÃO N. 60, DE 30 DE AGOSTO DE 1013

RECURSO ELEITO1IAL—POUSO Ai;io

Recorrentes, Americo Pellegrine e outros.
O Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes re-

solve
1. Annullar o acto da Carnara Municipal de Pouso Alto, de

48 de fevereiro do corrente anho, que decretou a perda do
mandato de vereador geral do municipio, do cidadão Arnerico
Pellegrine, e de vereadores especiaes pelos districtos de Ita-
nhandú e S. José do Picü, dos cidadãos Daria Augusto Guedes
e Alexandre de Oliveira Costa, que continuam em exerciciO de
suas funcçóes

li. Annullar as eleições feitas no municipio e districtos
para substituição dos mesmos vereadores, que não podiam sei'
privados de seus cargos.

Paco do Senado do Estado de Minas Geaes, em Beilo Hori-
zonte, aos 30 de agosto de 1943.

O presidente, Chrispim Jacques Bias Fortes.
O 4•o secretario, Gomes Freire de Andrade.
O 2.' secretario, Camillo de Brito.

Registrada e publicada nesta Secretaria do Senado do Esta-
do de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, aos 30 de agosto de
1913.-0 director, Antonio Augusto Pe:eira da Costa.

Opresidente,- Eduardo Crlos Vilhena do Amaral
O 1. 0 secretario, José Vieira Marques.
O 2.' secretario, José AlvesFerreira e Mello.

Sellada e ' publicada na Secretaria da Cinara dos Depu-
tados, em Beilo Horizonte, aos 28 de agosto de 1013.-0 director,
Castorinu Mgalhàes.


