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fere para o grupo escolar da estação
de Lafyette, na cidade de Queluz, a
escola para o sexo masculino da Villa
dePassa Tempo.......................

N. 4.785 - Decreto de 22 de maio de 1917.— Trans-
fere para o districto de Vespasíaflo,
municipio de Santa Luzia, uma dos ca-
deiras do grupo escolar de Lagoa San-
ta, do mesmo municipiO..............

N. 4,786 •- DêcretO de 22 de maio de 1917.— Tráns-
fere para o logar denominado Venda
do Morro, districto de S. João do
Morro Grande, município de Santa
Barbara, a escola do sexo masculino
de Rochedo, municipio de S. João Ne-
pomuceno, convertida em mixta......

N. 4.787 Decreto de 23. de maio de 1917.— Trans-
fere para a 2. a escola para sexo femi-
nino da cidade do Alto Rio Doce, o
legar de adjuneto á aula nocturna
para o sexo feminino desta Capital..

N. 4.788 - Decreto de 23 de maio de 1917.— Transfe-
re para a escola do sexo feminino do
districto de Sereno, município deCa-
laguazes, o logar de adjuncto á 1.
escola mIxl;a, urbana, da colonia Adal-
berto Ferrar, desl,a Capital...........

N. 4.789 --- Decreto de 29 de maio de 1917. - Trans-
fere para o bairro das Areias, muni-
cipio de Ouro Fino, a escola do sexo
masculino do nucleo colonial olncon-
fidentes», do mesmo municipio.......

N. 4.790 - Decreto de 29 de maio de 1917.—Transfe-
re para o districto de Santo Antonio
de Itacambira, municipio de Grão
Mogol, a escola para o sexo mascu-
lino da cidade de Peçanha...........

N. 4.791 - Decreto de 29 de maio de 1917. - Trans-
fere para o legar denominado Serri-
nha,municipio de Grão Mogol, a es-
cola do sexo feminino da cidade do
Peçanha, convertida em mixta.......

N. 4.792 - Decreto de 29 de maio de 1917,— Trans-
fere para o logar denominado Christi-
ano Ottoni, municipio de Queluz a es-
colado sexo feminino da Villa de Pas-
sa Tempo, convertida em escola para
osexo masculino....................

N. 4.793 - Decreto de 29 de maio de 1917.—Conver-
te em escola para o sexo feminino a
mixta do legar denominado, Christi-
ano Ottoni, municipio de Queluz....

N, 4.791 - Decretode 29 de maio de 1917. - Conce-
de á Empresa Auto-viaria de Pedra
Branca, uma estrada de rodagem en-
tre a Vilia de Pedra Branca á esta-
ção de Pedrão.........................

N. 4.795 - Decreto de 29 de maio de 1917. - Reco-
nhece a jurisdicção do sr. David Se-
bastião da Costa como encarregado
do vice-consulado de Portugal, em
Uberaba, neste Estado, durante a li-
cença do vice-consul effectivo.........
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N. 4.796 - Decreto de 29 de maio de 1917. - Reco-
nhece a .íurisdicção, neste Estado, do
Sr. Lucien Gabriel Emerat, consul da
França, no Rio de Janeiro...........

N. 4.797 - Decreto de 30de maio de 1917. Marca
o dia 14 de julho proximo para a ins-
tailação do termo de S. Gothardo.

N. 4.798 - Decreto de 31 de maio de 1917 - Modifi-
ca o regulamento geral da instrucção,
approvado pelo dec. D. 3.191, de 9 de
junho de 1911, na parte referente ao
periodo escolar e ás ferias...........

N. 4 799 - Decreto de 2 de junho de 1917.— Orêa o
ponto fiscal de «Jeronymo de Mes-
quita»	...............................

N. 4.799 A. - Decreto de 5 ds junho de 1917.—Trans-
fere para o bairro da Piedade, muni-
cipio de Santa Rita do Sapucahy, a es-
cola mixta da cidade de Peçanha.....

N. 4.800 - Decreto de 5 de junho de 1917.— Conver-
te em escola para o sexo masculino, a
mixta da localidade denominada Vir-
gem, no municipio de Leopoldina...

N. 4 801 - Decreto de 5 de junho de 1917.— Conver-
te em escola para o sexo feminino, a
mixta do distiicto de Fama, municipio
de Alfenas ..........................

N. 4 802 - Decreto de 9 de junho de 1917.—Marca o
dia 29 de julho proximo futuro, para
se proceder á eleição de um deputado
pelo 1.0 districto federal, vaga do sr.
dr. Pedro Luiz de Oliveira............

N. 4.803 - Decreto de 12 de junho de 1917. - Con-
verte em mixta a escola para o sexo
masculino de Santo Antonio do Pira-
petinga, manicipio de Piranga......

N. 4,804 - Decreto de 12 de junho de 1917. - Trans-
fere para a primeira escola cio sexo
feminino de Villa Brasilia, o legar de
adjuncto á segunda escola nocturna
para o sexo feminino destaCapital.

N. 4.905— Decreto de 13 de junho de 1917. Proro.
ga por 20 dias o pazo para o paga-
mento, sem multa, do imposto terri-
torial..................................

Ni. 4.806 - Decreto de 15 de junho de 1917t— Conce-
de perdâo ao leu Ananias Jorge de
Lace rda.........................

N. 4.807 - Decreto de I de junho de 1917.—Indulta
o sargento José Francisco da Cruz.. -

N. 4.808 - Decreto de 19 de junho de 1917 - Con-
verte em escola para o sexo feminino,
a niixta do districto de 5. Sebastião
do Rio Preto, muuicipio de C oncui-

io....................................
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N. 4.809 - Decreto de 19 de junho de 1917. - Rec-
nhece neste Estado a jurisdicção do
sr. Pedro P. Goytia, consul geral da
Republica Argentina, no Rio de Ja-
neiro ........ ..........................

N. 4.810 - Decreto de 19 de Junho de 1917.— Trans-
fere para o districto de S. Sebastião
do Rio Preto, municipio da Concei-
ção, a 1." escola do sexo masculino
da cidade de .Patos....................

N. 4.811 - Decreto de 20 de junho de 1917.— Trans-
fere para o legar denominado Orato-
rios de Baixo, municipio de Ponte
Nova, a 1. escola do sexo feminino
da cidade de Curvello, convertida em
mixta................................

	

N. 4.812	Decreto de 26 de junho de 1917.— Crêa
um grupo escolar na cidade de Vargi-
nua..................................

N. 4.813 . Decreto de 26 de junho de 1917. - Revo-
ga as disposições do regulamento da
Força Publica.........................

	

N. 4.814	Decreto de 27 de .junho.dc 1917.—Marca
o dia 16 de setembro proximo futuro
para se proceder á eleiçao de um se-

-	nador ..................................
N. 4315 - Decreto de 3 d julho de 1917..........
N. 4.816 - Decreto de 3 -de julho de 1917.— Marca o

dia 22 do corrente mez para a instal-
lação do districto dQ Laginha do Cha-
'let, municipio cio Rio José Pedro...

N. .1.817 - Decreto de 3 de julho, de 1917...........
N. 4.817 A - Decreto de 7 de julho do 1917 . Dis-

tribuo, creditos para as despesas da
Secretaria da Agricultura, industria,
Terras, Viação e Obras Publicas.....

N. 4.818 - Decreto de 10 de julho de 1917. Trans-
fere para o legar denominado «Sa-
randy», districto de Monte Verde, mu-
nicipio de Mar de Ilespanha, conver-
tida cm mixta, a escola (2.') do sexo
masculino da cidade de Patos........

N. 4.819 - Decreto de 10 de julho de 1917. - CrOa
oito escolas singulares na cidade de
Carangola.............................

N. 4.820 - Decreto de 10 de julho de 1917. - CrOa
uni grupo escolar cm Jacuhy........

N. 4.821 - Decreto do 10 de julho cio 1917. - Con-
verte eia nuixta a escola para o sexo
masculino deVirgens, districto de
C')n)po Li lipo, municipio de Leopol-
dina..........	........................

N. 4.822 - Decreto de II de julho de 1917. -
tu'iljuc credito, para as desposas da
Seci'etaiia das Finanças ..............
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cede livramento condicional, ........ .170	 N. 4.838 •--. Decreto de 14 de agosto de 1917 - Trans-

	

N. 4.824 - Decreto de 11 de julho de 1917. - Com-	 fere para o grupo escolar de S. Pedro
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sexo feminino da cidade de Patos, con-	 do Pequery, municipio de Mar de lIes-
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N. 4.827 - Decreto de 17 de julho de 1917. - Crêa	 da Vilia de Cambuquira ...... .... ..
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um grupo escolar em Theophiio Ot-	 N, 4.842 - Decreto de 14 de agosto de 1917.—Trans-

	

toni.....................................172	 fere para o grupo escolar da ViliaN. 4.829 	Decreto de 23 de julho de 1917.— Crêa	 Rio Espera o logar de adjuncto á es-
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um grupo escolor em Virgínia	 173	 cola para o sexo masculino d

	

N. 4.830 - Decreto de 24 de julho de 1917.— Con-	 ma villa.......................	. . .....

	

verte em mixta a escola para O sexo	 N. 4.843 - Decreto de 18 de agosto de 1917.— Con-
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Agua Limpa, districto de S. Thiago,	 ra Municipal de Entre Rios para con-

	

municipio de Bom Successo ..........	173	 trucção de uma estrada de rodagem
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em Barbacena.........................174	 '	sa Tempo, a escola para o sexo te-

	

N. 4.832 - Decreto de 31 de julho de 1917. - Crêa	 Ininino de Villa Rio Espera, conver--	un grupo escolar em Bomfim, muni- tida em mixta.......

	

.cipio de Palmyra .......................	174	 N. 4.845 - Decreto de 2!. de agosto de191.jis.

	

N. 4.833 - Decreto de Btde julho de 1917. - Con-	 .	 fere para o legar denominado Pacien-
o sexo masculino, de S. Sebastião do

	

verte em mixt a escola rural, para	 cia, municipio da Villa de Passa Tem-
po, a escola para o sexo masculino

	

Paraiso município do Turvo .........'175	 da Villa Rio Espera, convertida em

	

N)4.834 - Decreto d 7 de agosto de 1917. --Trans-	 nixta..............

	

fere para a localidade denominada	 N. 4.84'5 - Decreto de 21 de agosto	 s1)17.:.

	

Guarany, districto de S. Domingos do	 fere para o logar denominado S. Bar-Rio do Peixe, municipio de Conceição..	 tholomeu, municipio de S. Domingos

	

do Serro, convertida em mixta, a es-	 .	 do Prata, a 2.' escola para o sexo

	

cola para o sexo feminino de VilIa	 feminino de Uberabinha, convertida

	

Gemes ................................175	 em mixta...................

	

N. 4.835 - Decreto de 11 de agosto ,de 1917. - Im-	 N. 4.847 - Decreto de 21 de agosto de 1917.—Trans-

	

põe multa de 1:000000 aos engenhei-	 fere para Itambacury, municipio de

	

ros Alceu Soares de Leilis Ferreira e	 Theophilo Oltoni, a 2. , escola para o

	

Carlos Rimes, concesionarios do con-	 .	Sexo masculino da cidade de Piumh,y

	

tracto de 15 de maio de 1912........176	 N. 4.848	Deci'eto de2l de agosto de 1917. —Trans-

	

N. 4.836 - Decreto de 14 de agosto de 1.917.—Trans-	 fere para a escola do sexo masculino

	

fere para a localidade denominada	 do districto de União, municipio de

	

Paty, municipio de Villa Brasilia, a	 Caeté, o legar de adjuncto á escola
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N. 4.849 - Decreto de 21 de agosto de 1017.-Trans-
fere para a localidade denominada S.
Domingos, municipio de S. Gonçalo
do Sapucahy, a escola mixta do San-
ta Luzia, do mesmo municipio ........

N. 4.850 - Decreto de 21 de agosto de 1917.-Trans-
fere para o districto de Parra Mansa,
municipio de Muzambinho, a 1. 1 es-
cola para o sexo feminino de Pium-
hy, convertida em mixta..............

N. 4.851 - Decreto de 91 de agosto de 1917.--Trans-
fere para o logar denominado Vargi-
nha, districto de Thebas, municipio
de Leopoldina, a 2. 1 escola pala o
sexo feminino da cidade de Pmmhy,
convertida em mista. .................

N. 4.852 - Decreto de 21 de agosto de 1017.-Trans-
fere para a localidade denominada
Ressaca, municipio de S. Gonçalo do
Sapucahy, a 1.1 escola para o sexo
masculino da cidade de l'iumhy, con-
vertida em mixta.....................

N. 4.853 - Decreto de 21 de agosto de 1917 ........
N. 4.854 - Decrete de 21 de agosto de 1917.-Cra

um grupo escolar na cidade de Abre
Campo................................

N. 4.855 - Decreto de 21 de agosto de 1917.- CrOa
ulu grupo escolar em Pirapóra.......

N. 4.856 - Decreto de 28 de agosto de 1017.-Trans-
fere pará o grupo escolar do districto
de Bicas, municipio de Guarara, a
escola do sexo masculino do districto
de Conceição do l'oinpéo, município
de Pitanguy....... ........ ...........

N. 4.857 - Decreto de 28 de agosto de 1017.-Trans-
fere para a escola niixta do districto
de Barreiras, municipio de S. JoGo
Baptista, o legar de adjuncto es-
cola para o sexo feminino do distri-
ctode S. Pedro de Alcantara, munici-
pio de Juiz de FOra... ..... ..........

N. 4.858 - Decreto de 28 de agosto de 1017.- Con-
verte em escola para o sexo feminino
a mixta da villa de Conquista........

N. 4,859 - Decreto de 28 de agosto de 1917.-CrOa
um grupo escolar em villa Brasilia..

N. 4.860 - Decreto de 31 de agosto de 1917.- Al-
tera uniformes da Força Publica,

N. 4.861 - Decreto de 1 . 0 de setembro de 1017. -
Proroga o prazo para pagamento dos
impostos de industrias e profissões
econsumo ............................

XIX

N. 4.862 - Decreto de 1. 1 de setembro de 1917. -
Proroga, por 60 dias, o prazo a que
se refere o paragrapho unico do art.
63 do regulamento n. 4.707...........

N. 4.863 - Decreto de 7 de setembro de 1017. -
Concede perdão e commutação de pena

N. 4.864 - Decreto de 7 de setembro de 1917. - In-
dulta praças da Força Publica......

N. 4.85 - Decreto de 11 de setembro de 1917. -
Transfere para o grupo escolar de Ca-
ratina, a escola mixta do districto
de Co

g
nceição do Pompéo, município

dePitanguy..........................
N. 4.866 - Decreto de 11 de setembro de 1917. -

Transfere para Pompéo, município
de Sabarã, a 2. , escola mixta, rural,
de Galho, districlo de Bom Jesus do
Galho, município de Caratinga.......

N. r4.867 - Decreto de 11 de setembro de 1917. -
Crãa um grupo escolar em Ressa-
quinha, município de Barbacena....

N. 4.868 - Decreto de 11 de setembro de 1917. -
CrOa um grupo escolar em Sant'Anna
do Suassuhy, município do Peçanha..

N.4.869 - Decreto de li de setembro de 1917. -
Converte em mixta a escola para o sexo
masculino do districto de Dores do
José Pedro, município de Manhuassú

N.4.870 - Decreto de 11 de setembro de 1917. --
Transfere para o districto de Passa-
gem do José Pedro, município de Vil-
Ia José Pedro, a escola mixta de Dores
do Rio José Pedro, município de Ma-
nhuassú, convertida em escola para o
sexo feminino ..........................

N. 4.871 - Decreto de 18 de setembro de 1917. -
Transfere para o grupo escolar da
Vilia Rio Espera, a escola para o sexo
feminino do districto de Carmo da
Borda da Matta, -município de Pouso
Alegre................................

N. 4.872 - Decreto de 18 de setembro de 1917. -
Transfere para o grupo escolar de
Pompéo, município de Pitanguy, a es-
cola para o sexo masculino do distri-
cto de Carmo da Borda da Matta, mu-
nicipio de Pouso Alegre..............

N. c4.878 - Decreto de 18 de setembro de 1917.-CrOa
um grupo escolar em Villa Conquista.

N. 4.874 - Decreto de 19 de setembro de 1917. -
Marca o dia 1.0 de dezembro proximo
do corrente anno para a installação
das comarcas de Caratinga, Rio Preto,
Christina, Bom Successo, Piranga,
Araguary e S. Gonçalo do Sapiscahy
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N. 4.875 - Decreto de 19 de setembro de 1917. --
Restaura o legar de adjuncto á 1.' es-
cola do sexo masculino da cidade de
Januaria, supprimido pelo dec. n.
3.288, de 22 de agosto de 1911.......

N. 4.876 - Decreto de 22 de setembro de 1917. -
Designa o dia 1.0 de janeiro de 1918
para instaliação de termos ..........

N. 4.877 - Decreto de 22 de setembro de 1917. -
Approva o regulamento eleitoral ex-
pedido para a execução da lei n. 708,
de 19 de setembro de 1917............

N. 4.878 - Decreto de 9 de outubro de 1917. -Trans-
fere para a localidade denominada
Taquaral, municipio de Guanhães, a
escola para o sexo -feminino da Villa
Nepomuceno, convertida em mixta...

N. 4.879 - Decreto de 9 de outubro de 1917.-Trans-
fere para a localidade denomivada Ro-
ça Grande, municipio de S. João Nepo-
muceno, a primeira escola ds sexo
masculino da cidade de Santo Antonio
do Monte, convertida em mixta......

N. 5.480 - Decreto de 9 de outubro de 1917.-Trans-
fere para o grupo escolar de Pitan-
guy, a escola para o sexo masculino da
Vilia Nepomuceno....................

N. 4.881 - Decreto de 9 de outubro de 1917.- Crêa
um grupo escolar em Monte Sião, mu-
nibipio de Ouro Fino .................

N. 4.882 - Decreto de 9 de outubro de 1917. ---Crêa
um grupo escolar em Campo Mystico
municipio de Ouro Fino ...............

N. 4.883 - Decreto de 9 de outubro de 1917.-CrOa
um grupo escolar em S. Thiago, mu-
nicipio de Bom Successo............

N. 4.884 - Decreto de 9 de outubro de 1917. -Crêa
um grupo escolar em Santa Maria de
S. Felix, municipio do Peçanha.......

N. 4.885 - Decreto de 10 de outubro de 1917.-Man-
da observar, para execução do contra-
cto de emprestimo á Prefeitura de
Cambuquira, as Instrucções que acom-
panham o dec. n. 3.214 ..............

N. 4.886 -. Decreto de 12 de outubro de 1917. -Per -
dOa e commuta penas ..............

N. 4.887 - Decreto de 12 de outubro de 1917.-In-
dulta o soldado Waldomiro Reis....

N. 4.888 --- Decreto de 16 de outubro de 1917.-Trans-
fere para o disctricto de Nossa Senho-
ra da Luz do Aterrado, municipio de
Dores do Indayá, a escola rural, mista
da localidade denominada Serra, do
mesmo municipio .......... ..........

N. 4.889 - Decreto de 16 de outubro de 1917.-Re-
conhece a jurisdicção neste Estado do
sr. Roberto J. Kinsman Benjamin,
corno consul geral da Republica de
Honduras..............................

N. 4.890 - Decreto de 16 de outubro de 1917.-Trans-
fere para a cidade de Itajubá, a se-
gunda escola do sexo masculino de
Santo Antonio do Monte, como no-
cturna.................................

N. 4.891 - Decreto de 78 de outubro de 1917.-Mar-
ca o dia 15 de novembro proximo para
a installação da segunda vara de juiz
de direito cia comarca de BelIo Hori-
zonte..................................

N. 4.892 - Decreto de 30 de outubro de 1917-Crêa
um grupo escolar em Ribeirão Verme-
lho, rnunipiio de Lavras ...............

N. 4.893 - Decreto de 30 de outubro de 1917.- Con-
veite em escola para o sexo masculino
a mixta, rural, de Varginha, munici-
pio de Leopoldina....................

N. 4.894 - Decreto de 6 de novembro de 1917. -
Transfere para a povoação de S. Se-
bastião do Pouso Alegre, municipio de
Antonio Dias Abaixo; convertida em
mixta, a escola do sexo feminino da
cidade de Santo Antonio do Monte...

N. 4.895 - Decreto de 6 de novembro de 1917.-crOa
o grupo escolar da cidade de Palma..

N. 4.896 - Decreto de 6 de novembro de 1917.-
Approva a transferencia da Escola
Normal Bernardo Guimarães para a
cidade de Carangola..................

N. 4.897 - Decrsto de 13 de novembro de 1917. -
Transfere para o grupo escolar do dis-
triclo de Lagoa Santa, municipio de
Santa Luzia, o logar de adjuncto á es-
cola do sexo masculino da estação de
Vespasiano, do mesmo municipio..

N. 4.898 - Decreto de 14 de novembro de 1917.-
Cassa os favores e premios concedidos
á Cooperativa Agricola de Mar de 1-les-
panha.............. ...................

N. 4.899 - Decreto de 5 de novembro de 1917. -
Concede perdão aos reus Francisco
Theonoro Rodrigues e José Luiz Pe-
reira..................................

N. 4.900 - Decreto de 7 de novembro de 1917.-In-
dulta praças da Força Publica.......

N. 4.901 - Decreto de 24 de novembro de 1917. -
Transfere para o povoado denomina-
do Arêas, districto de Vera Cruz, mu-
nicipio de Contagem, a escola mista
do bairro do Calafate, na cidade de
Beilo Horizonte........................
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N. 4.902 - Decreto de 24 de novembro de 1917. -
Transfere para o povoado dos Co-
elhos, districto de S. Gonçalo do Ama-
rante, municipio de Ouro Preto, a
segunda cadeira mixta do bairro do.
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LEI N. 683 —de 21 de agosto de 1917

Concede licença a diversos funccionarios

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

Art. 1.0 Fica o governo do Estado auctorizado a con-
ceder as seguintes licenças

a) por dois annos, para tratamento de saude, ao tabel-
litio do 1.0 officio do termo de Itaúna, Orozimbo Gonçal-
ves de Souza

b) por um anno, para tratamento de saude, sem ven-
cimentos, á professora do grupo escolar «Barão do Rio
Branco», desta Capital, d. Berenice Vianna Martins

c) por um anuo, para tratamento de saude, sem ven-
cimentos, á professora da Escola Infantil «Bueno Brandão»,
desta Capital, d. Olynthina Cobra Olyntho

d) por dois annos, em prorogaçoo, para tratar de ne-
gocios, ao escrivão do judicial e notas da comarca de Cam-
buhy, José Alexandre de Moraes;

e) por um anno, sem vencimentos, á professora do
grupo escolar (henrique Diniz, desta Capital, d. Geor-
gina Bhering ;

1) por um anuo, sem vencimentos, á professora da
Escola infantil «Delfim Moreira», desta Capital, d. Alice Ta-
vares;

g,) por um anuo, para tratamento de saude, ao 2? ta-
bellião da comarca de Palmyra, José de Paiva.

Art. 2. 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 nella
se contém.
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O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, aos 21 dias do mez de agosto de 1917.

o
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LEI N. 685, DE 28 DE AGOSTO DE 1917

Approva as contas do exercido de 1915

DELr1I MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.
Americo Ferreira Lopes.

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior, aos
21 dias do mez de agosto de 1917. - O director, Artliur
Eugenio Furtado.

LEI N. 68, DE 28 DE AGOSTO DE 1017

Concede licença a diversos funcciõnarios

O POVO do Estado de Minas Geraes, por seus represe1
tantes, decretou e eu, em seu nome, sancciono a seguinte
lei:

Art. 4. 0 Fica o governo auctorizado a conceder as
seguintes licenças

a) a João Antonio de Amorim, escrivão de paz do dis-
tricto de Bias Fortes, municipio de Barbacena, dois annos,
para tratamento de saude

b) a João Engenho Ferreira Lopes, fiscal das rendas in-
ternas do Estado, um anuo, com os vencimentos a que ti-
ver direito.

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

nheciinento e execução desta lei pertencerem que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como neila se
contém.

Os secretarios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças a façam imprimir, publicar e correr.

Dada no Palácio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, aos 28 dias do mez de agosto
de 4917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RiBeiRo.
Americo l"erremra Lopes.
Theodomiro Carneiro Santiago.

Sellada e publicada nesta directoria da Secretaria do
Interior, aos vinte O Oito dias do mez de agosto de 1917.-
O director, Arthur Eugenio Furtado.

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

Art. 40 São approvadas as despesas do exercício de
1015, constantes das contas vriflcadas na Secretaria das
Finanças, definitiS'amente fixadas em 64.820:970$357, com-
prehendendo:

a) Os dispendios em razão das tabeilas da lei n. 646,
de 8 de outubro de 1914, e dos creditos supplementares,
extraordinarios e especiaes abertos, na importancia de....
30.190:9038855.

b) A restituição dos depositos da divida fluetuante na
importaneia de 3.630:989â14, a saber

1)e emprestimos economicos, 2. 440: 50052iJ.
De cofres de orphtios, 323:100062.
De bens de ausentes, 290000.
De fianças, 38:907201.
De cauções, 585.685$866.
De Caixa Beneficente dos Funecionarios Publicos.....

210:082059.
De Caixa Beneficente da Força Publica, 23:333601.
Somma, 3.630:989314.
e) O resgate de leItras do Thesouro e amortização de

adeantamentos bancarias recebidos em exercicios anterio-
res, no valor de 8.220:395780.

d) O liquido das importancias entregues ás municipa-
lidades, durante o exercicio, ma imporlancia de........
4.723:791677, proveniente do emprestimo tomado pelas
mesmas, conforme a lei n. 54(3, de. 27 de setembro de
1910.

e) As provisões feitas no exercício de 1914, de credito
e de numerario, para solver os compromissos da sua des-
pesa, que ficou a pagar, no valor de 5.980:600722.

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

ns. 4.551 e 4.555, de 4. e 42 de abril de 1916, respectiva-
mente, no valor de 484:020427.

b) Extraordinario - aberto pelo dec. n. 4.544, de 44
de março de 4946, no valor de 413:000$000.

Art. 3. 0 Ficam approvadas as operações de credito
realizadas no exercicio, comprehendendo:

a) Operação de emprestimo «funding» auctorizada pelo
art. 27,	1. 0 doi lei n, 664.
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b) A cobertura dos juros da divida externa devidos no

2. 0 semestre de 191 no valor de 3.473:040000, como se
acham enunciados no balanço.

Art. 4. 0 São reconhecidos e confirmados os recursos
e receitas que teve o exercicio de 191,5 fixados em.......
79. ã93:755$516 e que comprehendem

a) A renda ordjnaria arrecadada de accórdo com os
paragraphos da lei n. 646, de 8 de outubro de 1944, na im-
portancia de 32.64:89509, e a extraordinaria arrecadada
de accôrdo com os paragraphos da mesma lei na importan
cia de 5.691:7421,5.

b) Os depositos em dinheiro e recolhidos
No cofre de orphãos, 353:759008.
De bens de ausentes, 110:231250.
Na Caixa Economica, 1.883:988880.
Para fianças, 28:814730.
Conio cauções, 676:300$379.
NaCaixa B. dos Funccionarios Publicos, 9205:815$18(3.
Nà Caixa B. da Força Publica, 120:657038.
Somma, 3.379:566474.
c) A emissão de lettras do Thesouro para remir os

encargos do exercido no valor de 2.000:000S000.
d) As provisões de credito e denumerario, recebidos

do exercicio de 1916, para occorrer -á liquidação da despesa
do exercicio de 1915. no valor de 2.659:8I6297.

e) E os saldos transportados do exercido de 1944, no
valor de 18.111:854$884.

Art. 5. 0 Os saldos demonstrados em balanço em po-
der de bancos e a debito de exactores e diversos respon-
saveis são transportados para o exercicio de 1916, para o
effeito de serem aquelies movimentados nas respectivas
contas correntes ,e estes, quando liquidados, escripturados
sobre a epigraphe -- Indemnização —de renda eventual -
no valo- de	14.7772:784$959.

Art. 6. 1 As rendas deste exercicio provenientes de
impostos de lançamento, que não tenham sido arrecadadas,
farão parte da divida activa do Estddo, e, como tal, serão
escripturadas no exercido em que se realizar a cobrança.

Art. 70 Os serviços não pagos neste exercicio consti-
tuirão divida passiva do Estado, e taes despesas serão es-

- cripturadas no exercicio em que se effectuar o pagamento,
sol) o titulo - Exercicios Findos - salvo caso de prescri-
pão.

Art. 8. 0 E' o governo auctorizado a abrir, desde já, o
credito necessario para satisfazer o excesso de despesas que
severificar no n. 19, lettras b e c, do 1.0 do art. 18 da lei
n. 66, de 18 de setembro de 191,1j.

Art. 90 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução da desta lei pertencerem que a

cumpram e façam cumprir tão -inteiramente como nelia se
contém.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, aos 28 dias do mez de agosto de 1917. -

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Theodomiro Carneiro Santiago.

Sellada e publicada na Secretaria das Finanças do Es-
tado de Minas Geraes, aos 28 dias do mez de agosto de 1917.-
- O inspector do Thesouro, Henrique Barbosa cl q Silva
Cabral,

LEI N. 686, DE 28 DE AGOSTO DE 1917

Eleva os vencimentos dos oíficjaes de l classe das officinas
de pautação e encadernação da Imprensa Official

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

Art. 1.0 A partir de 40 de janeiro de 1918, os officiaes
de l.a classe das officinas de pautação e i da
Imprensa offioial terão os vencimentos annuaes de.......
1:6OOOOO.

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

nhecimento e execução desta lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nelia se
contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio horizonte, aos 28 de agosto de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Theodorniro Carneiro Santiago.

Seliada e publicada nesta Secretaria das Finanças do
Estado de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, ao. 28 dias
do inez de agosto de 1917.— O inspector do Thesouro, Hen-
rique Cabral.
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LEI N. 687, DE 3 DE SETEMBRO DE 1917

Auctoriza o Presidente do Estado a pagar custas vencidas
aos funcciouarios do fôro da comarca do Serro

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

Art. 4•0 Fica o Presidente do Estado auctorizado a
pagar aos funccionarios do fõro da comarca do Serro, a im-
portancia de custas vencidas em processos crimfnaes e re-
lativas ao 30 trimestre de 1914, contadas de accordo com a
lei n. 449, de 4 de outubro de 4906.

Art. 2.0 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 corno neila se
contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 3 de setembro de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

Seliada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es.
tado de Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos 3 de se-
tembro de 1947.— O director, Arthur Eugenio Furtado.

LEI N. 688, DE ii DE SETEMBRO DE 1947

Crêa um fundo especial para resgate das dividas conso-
lidadas

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

Art. 1.° E' creado um fundo especial destinado ao
custeio dos encargos resultantes do accordo financeiro rea-
lizado pelo Estado em 4915, em Paris, bem como ao resga-
tedos titulos das dividas consolidadas interna e externa.

Art. 2. 0 A constituição deste fundo será feita com as
seguintes rendas:

a) producto de cobrança da divida activa
6) saldos que se apurarem no orçamento de cada anno,

uma vez liquidado todo o passivo fluctuante do Thesouro
que exija prompto pagamento;
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c) as rendas eventuaes qualquer que seja sua natureza;
osjuros das sommas que o Estado empresta como

auxilio á agricultura
e) o producto da revisão das garantias de juros

J) consignações orçamentarias, especialmente destina-
das ao fundo de que trata o artigo anterior

q as economias provenientes de reducçãodejuros, re-
sultante de conversão de titulos da divida consolidada;

h) o producto da venda de proprios do Estado.
Art. 3.° O fundo especial será depositado, a juizo do

governo, em estabelecimentos bancarios no paiz ou extran-
geiro devendo os juros respectivos ser ao mesmo tempo
incorporados.

Art. 4.° A apuração das rendas destinadas á consti-
tuição do fundo, far-se-á no encerramento de cada exerci-
cio financeiro.

Art. 50 A' medida que se fizer o resgate de titulos,
proceder-se-á á incineração dos mesmos.

Art. 6. 0 O resgate de titulos se fará immediatamente
após a operação de que trata o art. 40 e desde que se ve-
rifique fundo suificiente, cabendo ao governo o criterio de
preferencia entre os titulos da divida externa e os da di-
vida interna, consolidados.

Art. 7.° Os titulos cotados acima do par só serão res-
gataveis ao par mediante sorteio.

Art. 8. 0 Annualmente dará o governo ao Congresso
conta do estado do fundo, sua applicação, indicando dis-
criminadamente, as rendas que para o mesmo entrarem e
o numero e natureza dos titulos resgataveis.

Art. 9.° Em caso algum poderá o governo dar ao fun-
do especial outra applicação, salvo si para isso tiver au-
ctorização prévia do poder legislativo.

Art. 40. A presente lei começará a vigorar em 4948.
Art. 11. 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
Geraes, em Belio Horizonte, aos 5 dias de setembro de
1917.

•	 DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Theodomiro Carneiro Santiago.

Seliada e publicada nesta Secretaria das Finanças do
Estado de Minas Geraes, os 5 dias de setembro de 1917.-
O inspector do Thesouro, Henrique Barbosa da Silva Cabral



LEI N. 689, DE 6 DE SETEMBRO DE 4947

Approva as contas do exercicio de 1916 e contém outras
disposições

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

Art. 1.0 São approvadas as despesas do exercicio de
1916, constantes das contas verificadas na Secretaria das
Finanças, definitivamente fixadas em 52.449:8358872, ecolnprehendendo

a) os dispendios em razão das tabelias da lei n. 664,
de 18 de setembro de 1915 e dos creditos supplementares
abertos, na importancia de 30.379:326$004;

b) a restituição dos deposites da divida fiuctuante, na
importancja de 3.452:6949901, comprehendendo

Emprestimos economicos. ..... .........2.268:4539205
Emprestj111o5 de orphãos............... 241:1988035Bens de ausentes .......................11:9298290Caixa B. da Força Publica ...........34:5149852

.	.Caixa B. dos Funccidnarios....246:0349069
Cauções..............................633:5059058
Fianças ................................17:0608397
Somrna ............................. .....3452:6949901

o dispendio com o resgate de lettras do Thesouro,
no valor de 2.000:0009000,

d) os emprestimos feitos ás Camaras Municipaes de
Juiz de Fóia e Barbacena, aqueile no valor de 800:0009000,
e este no de 1.500:0009000, em apolices

e) os dispendios feitos com a cobertura do serviço da
divida externa, em 1916 (juros e amortização) pela opera-
ção do «funding)) no montante de 5.754:9608000;

f) o valor da caução feita de accordo com o art. 44 da
lei n. 682 na importancia de 5.000:0009000

g) o emolurrento dos emprestimos contractados pelas
municipalidades durante o exercicio, no valor de........
903:0388670

li) o liquido dos supplementos feitos ao exercicio de
1915, de credito e de numerarjo para solver os compro-
missos da sua despesa que ficou a pagar, no valor de...- 2.659:8469297

Art. 2.° São approvados os creditos supplementares
abertos e justificados nos deos, ns, 4.734, e 4.735, de 3 de
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abril de 1917, e 4.750 do mesmo mez e anno, no valor de
340:6949158.

Art. 3.° São reconhecidos e confirmados os recursos
e receitas que teve o exercido de 1916, fixados em....
74.861:4999585 o que comprehendein

a) a renda ordinaria arrecadada de accordo com os
paragraphos da lei n. 664, de 18 de setembro de 4945, na
irnportancia de 29.131:134$090 e a extraordinaria arrecada-
da de accordo com os paragraphos da mesma lei, na 1w-
portancia de 5.423:3499554

b) os deposites em dinheiro e recolhidos:
Na Caixa Economica ................. ..	2.509:3629964
No cofre de orphãos ... ...............	240:747660
De bens de ausentes ...................	81:1519284
Na Caixa B. da Força Publica ... .... .91:9989507
Na Caixa B. dos Funccionarios ........	223:0359320
Como cauções ..........................	625:1108378
Para fianças ...........................	81:8619550

Somma .................................	3.853:2679463

c) a emissão de apolices com destino ao emprestimo á
Camara de Barbacena e para cumprimento de dispositivo
do art. 44 da lei n. 682, de 46 de setembro de 4916, no
valo'r de 6.500:0008000;

d) a emissão de titulos « funding», no valor de.....
5.754:9609000;

e) a operação auctorizada pelo art. 32 da lei n. 664,
de 48 de setembro de 4915, no valor de 800:0008000;

f) o liquido do movimento com os bancos no paiz du-
rante o exercicio, no total de 5.365:5089830

o liquido das provisões recebidas do exercicio de
1917, para occorrer á liquidação cia despesa do exercicio de
4916, no valor de 3.260:1949689

h) os saldos transportados do exercicio de 1915, na im-
portancia de 14.772:7849959.

Art. 4. 0 Os saldos demonstrados no balanço, em po-
der de bincos e a debito de exactores e diversos respon-
saveis, são transportados para o exercicio de 1917, para o
effeito de serem aqueiles movimentados nas respectivas
contas correntes e estes, quando liquidados e recebidos, es-
cripturados sob a epigraphe - Indemnizações -- da renda
eventual.

Art. 5. 0 As rendas deste exercicio, proveniente de
impostos de lançamento que não tenham sido arrecadados,
farão parte da divida activa do Estado, e, como tal, serão
escripturadas no exercido em que se ralizar a cobránça.
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¶ Art. 6.0 Os serviços não pagos neste exercicio consti-
tuiro divida passiva do Estado e taes despesas serão es-
cripturadas no exercicio em que se effectuar o pagamento
sob o titulo - exercicios findos - salvo o caso de prescri-
pção.

Art. 7. 1 Fica approvado o balanço do aclivo e passi-
vo do Estado que revela a estimação dos valores compo-
nentes do Patrjmonio do Estado e as responsabilidades ao
mesmo vinculadas, constando do activo as seguintes par-
ceilas

..Proprios do Estado................
Divida activa.........................
Valores do Estado................ ...
Municipalidades.................... ..
Operações do «funding»....	. .......
Saldos para 1917.......................

Somma..............................
do passivo
Divida externa ífundada.............
Divida interna fundada..............

.	....Divida fluctuante...............
Divida convertida......	.............
Bancos................................
Emprestimosmunicipaes............
Exercicio de 1917....................
Patrimonio do Estado...............

No total de..........................

196.763:924$876
(34.253:970$495
11.856:981990
17.914:440$363

6.191:370$000
22.411:663715

319.392:351S443

116.121:340$000
60.14L:200$000
12.675:839,3320
2.376:00000

21.023:015$742
156:640264

3.260:494$689
103.637:821426

319.392:351442
Art. 8. 0 Fica aberto no corrente exercicjo um credi-

to extraorjjnarjo de cem contos de réis (100:000$000), para
satisfacção de despesas de exercicios encerrados.

Art. 9•0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida lei pertencerem, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelia 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
Geraes, em Beilo Horizonte, em 6 de setembro de 1917.

DELFiM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.
Theodomiro Carneiro Santiago.

Seliada e publicada nesta Secretaria em 6 de setembro
de 4947.— O inspector do Thesouro, henrique Barbosa (IaSilva Cabral.
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LEI N. 690, DE 40 DE SETEMBRO DE 1917

Auctoriza o registro, nas repartições competentes, dos titu-
los conferidos pela Escola Agricola de Lavras e pela Es-
cola de Odontologia e Pharmacia de Beilo 1-lorizonte e
dispõe sobre o provimento de professores primarios, equi-
paração de Escola Normal e Caixas escolares.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen.
antes decretou e eu, em seu nome, sancciono a seguinte

lei
Art. 1. 0 Fica o governo auctorizado a mandar regis-

trar nas repartições competentes os titulos de agronomos
conferidos pela Escola Agricola de Lavras e os de phar-
maceuticos que forem expedidos pela Escola de Odontolo-
gia e Pharmacia de Bello Horizonte.

Art. 2. » Fica prorogado por mais 3 annos o prazo a
que se refere o art. 5? da lei ii. 602, de 42 de setembro de
4913.

Paragrapho unico. Emquanto não findar esse prazo,
não poderão ser concedidas pelo governo do Estado, sob
qualquer pretexto, regalias de equiparação a Escolas Nor-
maes do Estado a estabelecimentos de ensino mantidos por
particulares ou por municipalidades.

Art. 3 ° As nomeações interinas para o magisterio
primario do Estado só poderão ser • feitas quando, annun-
iado por 2 vezes o concurso para o provimento de uma

cadeira vaga, não se inscreverem candidatos, ou forem elles
inhabilitados.

§ 'L° O governo do Estado providenciará para que
seja annunciado o concurso para provimento definitivo de
cadeiras vagas, ou providas interinamente após a publicação
da presente lei, toda vez que algum. candidato ao magiste-
rio o requeira, tendo preferencia para a nomeação o proteS-
sor que estiver regendo a cadeira interinamente, uma vez
que elie se habilite devidamente no concurso, salvo o direi-
to conferido aos normalistas.

§ 2. 0 Desde que o governo do Estado verifique que al-
gum dos professores interinos não dispõe da capacidade pro-
fissional ou moral precisa para o exercicio do magisterio,
deverá declarar vaga a respectiva cadeira, e mandar an-
nunciar o concurso para seu provimento definitivo.

§ 3. 0 Fica mantida a regalia conferida pelo art. 1. 0 da
lei n. 602, de 42 de setembro de 1943, aos professores in-
terinos nomeados antes da data da publicação desta lei.

Art. 4. 0 Constitue renda das caixas escolares, e será
ella distribuida de accordo com as -instrucções de Secreta-
ria do Interior, a parte dos vencimentos que os directores
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de grupos escolares, professores primarios, porteiros e ser-
ventes de estabelecimentos de instrucção primaria deixa-
rem dede receber, por qualquer motivo.

Art. ii.° Nos estabelecimentos de ensino equiparados
és escolas normaes do Estado a cadeira de portuguez só
poderá ser regida por brasileiros, sob pena da cassação das
regalias de equiparação.

Art. 6. 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 .nella secontém.

Os Secretarjos de Estado dos Negocios do Interior e da
Agricultura a façam imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacjo da Presidencja do Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, 40 de setembro de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.
Álnerico Ferreira Lopes.
Raul Soares de Moura.

Seliacla e publica nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Geraes, em Beibo Horizonte, aos 10 dé se-
tembro de 4917.— O director, Arihur Eu'jcnjo l?urlado.

LEI N. 691, ou li DE SETEMBRO DE 1917

Traça as divisas do districto de paz de Jubahy, municipio
de Conquista, com o districto da séde do mesmo muni-cipio.

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

Art. 4.° As divisas do districto de paz de Jubahy, an-
tigo Jbaté, municipio de Conquista, com o districto da séde
do mesmo municipio, serão as seguintes

Começarão no ribeirão dos Dourados, descerão por este
ribeirão até é barra do corrego «Jaratataca» ; subirão por
este corrego até á sua cabeceira e desta voltando á esquer-
da, sempre pelos espigões que separam as aguas vertentes
do ribeirão dos Dourados, até á cabeceira do corrego do
Periquito, e por este abaixo até o rio Grande.

Art. 2. 0 A séde do distrícto de S. Sebastião do Alto
Carangola, no municipio do Carangola, fica transferida para
Santo Antonio do Arrôzal, antigo Chôro, no mesmo dis-tricto,

Art. 3.' 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 neila se
contém.

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

Dada no Palacio ela Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belo Horizonte, 41 de setembro de 4917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RinEilio.
A?nerico Ferreira Lopes.

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Gera-is, em l3ello Horizonte, aos 44 de se-
tembro de 1917. — O director, Arthur Eugenio Furtado.

LEI N. 692, DE 11 DE SETEMBRO DE 1947

Estabelece os vencimentos mensaes dos escrivães dos pro-
cessos e execuções criminaes das sédes de comarcas de
primeira e segunda entrancias.

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

Art. 1.° Os escrivães dos processos e execuções cri-
ininaes das sédes de comarcas de j, a e 2. 1 entrancias, te-
rão os vencimentos mensaes de cem mil réis e o das sé-
des de comarcas de 3.', de duzentos mil réis.

Pa 'ragrapho unieo. A importancia necessaria para o
pagamento desses funccionarios, será deduzida da verba -
Custas judiciarias -- e o restante da verba será rateado en-
tre os demais funccionarios de justiça.

Art. 2. 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 nelia se
contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, 11 de setembro de 4947.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.
Americo Ferreira Lopes.

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Geraes, em Belio Horizonte, aos 41 de se-
tembro de 1947.— 0 director, Arthur Eugenio Furtado.
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LEI N. 693, DE 42 DE SETEMBRO DE 1917

Crêa 2.° vara de juiz de direito na comarca da Capital e con-
tém outras disposições de ordem judiciaria

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

Art. Lo Ficam creados na comarca da Capital do Es-
tado, os seguintes logares:

1. De juiz de direito, 2.° vara;
II. De promotor de justiça.
Art. 2. 1 O serviço das duas varas de direito será des-

empenhado cumulativamente, mediante distribuição, ser-
vindo um promotor junto de cada uma deilas, segundo o
disposto na lei n. 123, de julho de 1895 e instrucções ap-
provadas pelo der. n. 871, de 14 de outubro do mesmo
armo.

Art. 3. 1 Os juizes de direito e os promotores de jus-
liça substituirse-ão reciprocamente.

Art. 4•0 Haverá annualmente na, mesma comarca seis
sessões ordinarias do jury, não excedendo de dois mezes o
intervalio de uma a outra.

Art. 5. 1 Nas comarcas de 2.° e 3.° entrancias, onde
os trabalhos do fôro forem mais intenso, o que será prova-
do pelas respectivas estatisticas judiciarias, quando se de-
rem vagas dos officios de escrivão do judicial e notas, ou
a requerimento dos serventuarios, poderão ser esses cargos
divididos, de sorte que os tabelliães se converterão em no-
tarios publicos, com as attrihuições que lhes competirem
pela legislação em vigor.

Art. 6. 0 O cargo de juiz de direito da 2.° vara a que
se refere esta lei será provido de accordo com o disposto no
art. 20 do dec. n. 4.561, de 24 de abril de 1916.

Art. 70 Os juizes de direito em disponibilidade re-
munerada poderão ser providos nas comarcas restabeleci-
das pela lei n. 663, de 4945, si o Presidente do Estado o
julgar conveniente.

Paragrapho unico. Não acceitando o juiz em disponi-
bilidade a comarca que lhe fôr designada, ficará avulso,
sem direito a vencimentos.

Art. 8.0 Fica abolido o inventarjo administrativo; os
coliectores, promotores de justiça e demais representantes
da Fazenda Publica Estadoal deverão requerel-o no juízo

competente, se o não fizerem o cabeça de casal, herdeiros,
seus cessionarios e credores, ou não fôr o respectivo pro-
cesso iniciado ex-o fficio.

Art. 9•o A prorogação do prazo dentro do qual deve-
se concluir o processo de inventario e partilha não poderá
exceder de-seis mezes.

Art. 10. Nos termos annexos inclue-se na competen-
cia do juiz municipal o julgamento da liquidação do impos-
to de transmissão causa-morEis, saho sendo o despacho a
proferir-se dos que põe termo ao processo.

Art. 41. O dispositivo do art. 12!, lettra E, da lei n,
375, de 4903, é extensivo aos empregados municipaes e a
funcção de procurador -perante as repartições publicas.

Art. 12. Fica extensivo ás comarcas não supprirnidas
e que continuam a subsistir isentas da condição de suppres-
são, quando vagarem o dispositivo contido no art. L° da
lei 552, de 18 de agosto de 1911.

Art. 43. A' proporção que forem sendo reinstaliadas
as comarcas cuja suppressão constava da lei n. 375, de 9 de
setembro de 1903, e que foram restabelecidas pela lei n.
663, de 43 de setembro de 4915, o governo para elias irá
nomeando um delegado civil, bacharel formado em direito
com as mesmas attribuições e vantagens do cargo creado
pela lei n. 552, de -48 de agosto de 1911.

Art. 14- Esta lei entrará em vigor desde a data de
sua publiôação.

Art. 45. 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 nelia se
contém.

O Se.;retario de Estado dos Negocios do Interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 12 de setembro de 4917.	- -

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEJáO

Americo Ferreira Lopes.	-

Seliada e publicada nesta Secretaria do Interior do
Estado de Minas Geraes, em Belio Horizonte, aos 12 de
setembro de 1917. . - O director, Arthur Eugenio Furtado.

L.-2
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LEI N. 694, DE 14 DE SETEMBRO DE 1917

Permute continuar annexada á Escola de Pbarmacia de Ouro
Preto a Escola Livre de Odontologia da mesma cidade e
torna indepehdente de concurso o provimento da segunda
cadeira de 'francez e da de aliemão do Externato do Gy

-mnasio Mineiro de Bãrbacena.

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

Art. 1. o Fica o governo do Estado auctorizado a per-
miltir que continue annexada á Escola de Pharmacia de
Ouro Preto, a Escola Livre de Odontologia da mesma cida-
de, sem prejuízo do funccionamento normal e technico da-
quelia e sem onus para o Estado,.

Art. 2.0 A annexação facultada no artigo anterior tem
por fim a equiparação da referida Esaola e seu reconheci-
incuto por parte do governo federal, sem que dahi resulte
onus de qualquecespecie para o Estado ou quaesquer di-
reitos para seus funccio canos.

Art. 3•0 Independe de concurso o provimento da 2.a
cadeira de francez, restabelecida pelo art. 1.° da lei ri. 676,
de 10 de setembro de 4916 e da de allernâo.

Art. 4.' Revogam-se as disposiços em contrario.
Mando, portanto, a todas às auctoridades a quem o co-

nhecimento desta lei pertencerem, que a cumpram e fa-
çam cumprir tão inteiramente como nella se contém.

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

Dada no Palecio da Presidencia do Estado de Minas Go-
raes, em Belio Horizonte, 14 de setembro de 4917.

DELnÍ MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.
Amorico Ferreira Lopes.

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos 14 de setem-
bro de 4917. -- O director, Ari./zur Eugenio Furtado.

LEI N. 695, DE 14 DE SETEMBRO DE 4947

Créao cargo de auxiliar ,junidico da Secretaria da Agricultu-
ra e dispõe sobre recursos judiciarios, exercício da ad-
vocacia, fiança de depositarios publicos e castas abonar
das aos avaliadores,

O povo dó Estado de Minas Geraes, por seus reprosen
tatites decretou e eu, em seu nome, sancciono a seguinte
lei:
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Art. 1.° Fica creado o cargo de auxiliar junidico da
Secretaria da Agricultura, com os vencimentos annuaes de
10:400000.
-. Art. 2.° • Fica marcado ás partes o prazo de seis me-

zes para o preparo e seguimento das appellações e demais
recursos em autos que tiverem tido entrada no Tribunal
da Relação antes da yigencia da Lei n. 678, dq 42 de fe-
vereiro de 1916.

f 1.0 Findo o prazo de que trata esse artigo, o recurso
será tido como renunciado a os autos baixarão 1. 11 instan-
cia, por despacho do Presidente do Tribunal da Relação.

2.° Para o cumprimento do dispositivo deste artigo,
os juizes em suas comarcas mandarão afflxar editaes, e só.
da data dos mesmos será contado o prazo de sêis mezes.

Ant. 3,' Nos termos onde houver mais de dois escri-
vães do judicial e notas, poderá o Presidente do Estado de-
signar um deiles para exercer privativamente as funcções
de oficial de protestos de leitras e outros titulos.

Art. 4.° No fôro civil só podem exercer a advocacia:
- 4.1`) os doutores e bachareis em direito por alguma das
faculdades da Repeblica, oficinas ou reconhecidas

2.0) na primeira instancia, tambem os cidadãos provi-
sionados pelo Tribunal da Relação, dentro do numero mar-
cado para cada termo.

§ 10 E facultada ás partes a defesa de seus proprios
direitos, em logares onde não houver advogados, ou ha-
vendo, não acceitem o patrocinio da causa, ou sejam im-
pedidos.

§ 2. 1 A disposição deste artigo, não se applica ás cau-
sas da competencia do juiz de paz e ás criminaes em que
as partes poderão por si ou procurador comparecer em
juizo e defender os seus direitos, ficando revogado art. 11 3,>
leitras a, b e c e o paragrapho unico do mesmo artigo, da
lei n. 375, de 19 de setembro de 4903.

Art. iJ° O valor das fianças dos depositarios publicos
das comarcas de Carangola, Palma, Mar de ilespanha, Rio
Novo, Pomba e Ubá, a que se reterem os arts. 4 0, da lei n.
272, de 4 de setembro de 1899, e 2. 1 , do dec. n. 4.346, de 2
de janeiro de 4908, fica reduzida a 3:000000.

Art. 6. 1 As custas abonadas aos avaliadores pelo art.
6.0 da lei n. 577, de 20 de agosto de 4912, ficam modifica-
das pela presente lei, passando cada um dos mesmos a per-
ceber as seguintes

a) De avaliar quesquer bens até o valor de ires con-
tos de réis, cinco mil réis

é) De tres até seis contos de réis, dez mil réis
c) De seis até quinze contos de réis, vinte e cinco mil

reis;	- ,
d) De- quinze até trinta contos de réis, quarenta mil

reis;	-
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e) De trinta contos de réis para cima, mais dois mil
réis por conto ou fracção de conto de réis, até o maximo de
duzentos mil réis.

Art. 7.° Os avaliadores terão tambem direito a dili-
gencia nas avaliações que fizerem dentro do perimetro da
cidade, séde de comarca ou termo, sendo de dez mil réis,
quando o feito não exceder de dez contos de réis e de
quinze mil réis nos feitos de maior valor.

Art. 8. 1 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

dhecimento e execução desta lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como neila se
contém.

Os Secretaries de Estado dos Neg )CO5 do Interior e da
Agricultura a façam imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 14 de setembro de 1917.

DEarnI MOREIRA DA COSTA Rica ino.
Arnerico Ferreira Lopes.
Raul Soares de Moura.

Seliada e publicada nesta Secretaria do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Florizonte, aos 14 de setembro de 1917.-
O director, Ãrthur Eugenio Furtado.

LEI N. 696, DE 31 DE AGOSTO DE 1917

Auctoriza o governo a mandai registrar nas repartições es-
tadoaes competentes os titulos de agronomos expedidos
pela Escola Mineira de Agricultura e Veterinaria de Belio
Horizonte e os expedidos pela Escola de Engenharia de
Juiz de Fóra.

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

Art. I.° Fica o governo auctorizado a mandar regis-
trar, nas reparticões estadoaes competentes, os titulos de
agronomos expedidos pela Escola Mineira de Agricultura e
Veterinaria de Bello Horizonte e os expedidos pela Escola de
Engenharia de Juiz de Fóra.

Paragrapho unico. Para que se torne effectivo o re-
gistro dos referidos titulos, a directoria do estabelecimento
apresentará ao governo do Estado todos os documentos com-
probatorios da utilidade e seriedade da instrucção alli mi-
nistrada, de accordo com os programmas de ensino e con-
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veniente fiscalização a que se sujeitarão aquelles estabele-
cimentos.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

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

O Secretario de Estado dos Negados da Agricultura,
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas a faça imprimir,
publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, aos 31 dias do mez de agosto de 4917.

DEaFnI MFDEIRA DA COSTA RIBEIRO.
Raul Soares de Moura.

Sellada e publicada nesta Directoria de Agricultura,
Terras e Colonização do Estado de Minas Geraes, aos 31
dias do mez de agosto de 1917. - O director, Alvaro
Astolpho cia Silveira.

LFJ N. 697, DE -14 DE SETEMUDO DE 1917

Auctoriza a construeçEo de silos em piopriedade agricolas do
Estado, estabelece premies e auxilies aos cem Piifliciros
agricultores, que os constituirem e contém outras provi-
dencias

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

Art. 4•0 Fica o governo do Estado auctorizado
a) a construir em qualquer de suas propriedades agi -

colas, fundadas ou a fundar, em cinco zonas distinctas,
um silo de capacidade proporcional ás necessidades decor-
rentes, e com os processos que devem ser empregados na
cultura e na silagem;

b) a auxiliar os agricultores que construirem os trinta
primeiros silos, os que montarem as primeiras cincoenta
machinas para prensar e enfardar forragem, com metade
do justo valor desses apparelhos, com 600O00, cada um
dos cem primeiros agricultores que cultivarem, pelo menos,
quinze mil metros quadrados de alfafa.

Art. 2. O premio a que se refere a ultima parte do
artigo antecedente, será` , pago dc, seguinte fórmna
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a
) metade, no primeiro anno;

um terço, no segundo armo;
c um sexto, no terceiro anuo.
Art. 3•0 O governo do Estado dará preferencia nos

contractos que fizer para fornecimento de forragem, aos
concorrentes que se obrigarem a fazer o respectivo sup
primento com a alfafa produzida no Estado.

Art. 4. 0 Para execução da presente lei fica o governo
do Estado auctorizaclo a despender até 50: 000$000 (cinco en-
ta contos de reis).

Art. 5. 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 do Estado dos Negocios da Agricultura,
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas a faça imprimir,
publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, aos -14 de setembro de 1017.

-	 -	 DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO
-	 Raul Soares de Moura.

Seliada e publicada nesta Directoriã de Industria e
Commercio, aos 14 de setembro de 4917.—Substituindo o di-
rector, José Pedro Teixeira de Souza.

LEI N. 698, DE 14 DE SETEMBRO DE 1917

Auctori za a fundação de cinco granjas pastoris em differen
tes zonas do Estado e contém outras providencias

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus repre-
sentantes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a se-
guinte lei

Art. 4•0 Fica o governo do Estado auctorizado a fun-
dar cinco granjas pastoris, em zonas diferentes do Estado
para a criação de reproductores puros, de especies e raças
que nelias mais se adaptarem.

Paragrapho unico. Os productos das granjas se desti-
nam a ser vendidos aos criadores do Estado, em leilão pu-
blico.

Art. 2. 0 E' o governo auctorizado a crear os serviços de
marcas e sfgnaes de gado e registro geneologico de ani-
n!i ales puros, podendo cobrar as respectivas taxas, que se-
rão as vigentes - na legislação federal,
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Art. 30 O governo do Estado expedirá os regulamentos
necessarios á execução desta lei, revogadas as disposições
em contrario;	-

Mando, portanto, a t s auctoridades a quem b co-
nhecimento e execução desta lei pertdncerem, que a cuiti-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contém.	-

O Secretario de Estado dus Negocios da Agricultura,
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas a faça imprimir
publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, aos 14 de setembro de 1017.

DELFIM MOREIRA riA Colt'A RIBEIdO;
llaul Soares de Moura.

Sellada e publicada nesta - Directoria de, Industria e
Commercio, aos 44 de setmbro de 4917.—Substituisido (o
director, José Pedro Teixeira de Sousa.

LEI N. 699, DE 14 DE SETEMBRO DE 4917

Auctoriza o governo a conceder á empresa .ou a particulares,
que maiores vantagens biferecer

	

m	
em, privilegio para , a con-

strucção de uma estrada de forro ou linha de bondes á
electricidade.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seuii'epi'dseni-
tantes decretóu e eu, em seu nome, sincciono aseguiiiíte
lei -:	-	 -

ArI. 1.0 Ficao govrhõ áüctorizad a conceder- á em-
presa ou a particulares, que maiores vantagens oferece-
rem, priviiegiorios termos da legislação éni vigor, para a
construcção de uma estrada de ferro ou linha de honde á
electricidade, que, -partindo da cidade de S. Sebastião do
Paraiso, vá áde S: José dó Capetinga, divisas com o Estado
de S. Paulo, passando por S. Thómaz de Aquino.

Art. 2. 1 O governb, vericada as coi1dibõe da ds
-
tra-

da, poderá conceder à arixilio estabelecido pela -lei n. 659,
de 14 de setembro de 1915, nos termos do respectivo regu-

	

lamento.	 -	,	-
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a qüem o co-

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

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, aos 14 de setembro de 4917.
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O Secretario de Estado dos Negocies do Interior a faça
imprimir publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, aos 17 de setembro de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Raul Soares de Moura.

Seilada e publicada na Directoria de Viação e Obras
Publicas, aos 14 de setembro de 1917.— O director, Ariflur
tia Cosia Guimarães.

LEI N. 700, DE 17 DE SETEMARO 1)E 1947

Approva as diisas dos municipios de Guaxupé e Muzam-
hinho

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

Art. 1.11 Ficam approvadas as divisas dos minicipios
de Guaxupé e Muzambinho da maneira seguinte : Partindo
das divisas do Estado de S. Paulo, nas cabeceiras do cor-
rego «Passa Quatro», segue pelo espigão divisor das aguas
deste com o rio «Muzambo», até encontrar as divisas da fa-
zenda pertencente aos successores de Luiz Leite Ribeiro,
dahi, seguindo as divisas da mesma fazenda, até o corrego
«Passa Quatro», dividindo até ahi com a fazenda que foi
de Antonio Carlos da Silva; dahi, á esquerda, seguindo as
divisas de d. Floriana e successores de Luiz Leite Ribeiro,
até o ponto mais alto do espigão fronteiro . á casa da fazen-
da que foi de Francisco Herculano de Resende ; dahi se-
guindo á direita pelo espigão divisor das aguas do corrego
do «Mirante» com o da «Jaboticabeira» dahi seguindo o
mesmo espigão até a cachoeira do corrego da «Jabotica-
beira» ; desteem rumo ao espigão dos ((Coelhos>) ; seguin-
do por este á direita, até a barra do corrego da Casa de
«Télhas » com o ribeirão dos ((Areias)).

Revogam-se as disposições 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 nella se
contém,

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Arnerico Ferreira Lopes.

Seliada e publicada nesta Secretaria do Interior, ao 17
de setembro de 1917.-0 director, Arlhur Eugenio Fur-
tado.

LEI N. 701, DE 47 DE SE'rEMIIRo DE 1917

Concede licença a diversos funecionarios do Estado

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

Art. 1. 1 Fica o Governo do Estado auctorizado a con-
ceder um anno de licença, para tratamento de negocio, aos
seguintes senhores :

aj Jayme Tavares Paes, tabellião do segundo oficio da
comarca de Ouro Fino.

b) Bacharel Francisco de Barros Lima Monte Raso,
juiz de direito da comarca do Rio Claro.

c) Arthur Carlos Moreira, engenheiro do Estado.
ci) Clovis de Andrade Ribeiro, coliector de Cambuquira.
e) Francisco Paes Paulo, escrivão da coliectoria da Cam-

panha.
f) Deocleciano José Borges, contador e distribuidor da

comarca de S. Sebastião do Paraiso.
q ) Alberto de Moraes e Castro, tabellião do primeiro

offlcio da comarca de Uberaba.
h) Belmiro Braga, tabellião do segundo officio da co-

marca de Juiz de Fóra.
i) Carlos Ferreira de Moura, contador partidor e dis-

tribuidor da comarca de Barbacena.
j) Olyntho Rodrigues Duarte, escrivão do judicial e

notas do texmo do Rio José Pedro.
á) José Jayme Zig-Zag, inspector regional do ensino.
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1) Getulio Borges, escrivão elTectivo de paz do districto
de Sant'Anna' de Patos.

m) Olyznpio Augusto de Magalhães, escrivão do judicial
e notas da comarca do Pomba.

n) Carlos Antonio de Alvarenga Machado, coliector do
municipio de Piumhy.

oj D. Maria da Silveira, professora da cidade do Pomba
a partir de 28 de março de 1917.

p) D. Olynthina Cobra Olyntho professora do grupo es-
colar «Bernardo Monteiro», da Capital.

q) D. 1-lercilia ,Joannita Ferreira de Mesquita, profes-
sora do grupo escolar de Marianna, a partir de 1.0 de
março de 4917. •

Art. 2.° Fica, egualmente o governo do Estado auct-
rizado a conceder um anno de licença, para tratamento de
saude, sem vencimentos, aos seguintes funccionarios

a) Dr. Wladimir do Nascimento MaLta, juiz de direito
da comarca do Rio Novo.

b) Pedro Ferreira Palhares, amanuense da Secretaria
da Agricultura.

c) Mano Matta Machado, collahorador da Secretaria da
Agricultura.

d) D. Martha Klein, professo:'a do grupo escolar de
Barbacena.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as auctoridadës a quem o co-
nhecimento e execução desta lei pertencerem que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contém.

Os Secretaries de Estado dos Negocios do Interior, das
Finanças e da Agricultura, a façam imprimir publicar e
correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, aos 17 de setembro de 4947.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RWEdIO.
Arcerico Ferreira Lopes.
Theodomiro Carneiro Santago.
Raul Soares de Moura.

Seiloda e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Geraes, em Belio Horizonte, aos 17 de s-
teiãbro de i917.-0 director, Arlhur Eugenio Fw-tac1,

LEI N. 702, DE 17 DE SETEMBRO DE 1917

Manda pagar ao soldado reformado Salathkl de Mendonça, o
soldo que percebia do posto que -occupava

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

Art. 1.°—Ao soldado Salathiel de Mendonça, reformado,
será pago- o soldo que percebia no posto que occupava.

Art. 2. 0—Revogam-se a 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 nella se
contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, aos 17 de setembro de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos 18 de se-
tembro de 1917.-0 director, Arthur Eugenio Furtado

LEI N. 703, DE 17 DE SETEMBRO DE 1917

Transfere a séde dos districtos de Brejo da Passagem. Esme-
raldas e Sant'Anna do Itaporonga e muda para Baldini a
denominação do districto de Pau Grosso

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

Art. 1. 1 Para todos os effeitos, a séde do dislricto do
Brejo da Passagem, no municipio de S. Francisco, fica sendo
o arraial Serra das Araras.

Art. 2.' Fica transferida a séde do dstricto de Esme-
raldas, municipio de Abre Campo, para o povoado deno-
minado Cubas, do mesmo município.
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Art. 3.0 Fica transferida a séde do disirieto de Sant'An-
na do Itaporonga, •do municipio de Abre Campo, para o
povoado de Jequitibá, do mesmo municipio.

Art. 40 O districto de Pau Grosso, do municipio de
Santa Luzia passa a denominar-se districto do Baldim.

Art. 50 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 nelia 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
Geraes, em Beilo Horizonte, aos 17 de setembro de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

Seliada e publicada nesta Secretaria do Interior do
Estado de Minas Geraes, em Belio Horizonte, aos 47 de se-
tembro de 1917.-0 direcior, Ahrtur Eugenio Furtado

LEI N. 704, DE 17 DE SETEMBRO DE 4917

Auctoriza o poder executivo a conceder reforma ao soldado
da Brigada Policial, Francisco Felix de Araujo

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

Art. 1. 0 E' o poder executivo auctorizado a conceder
reforma ao soldado da Brigada Policial, Francisco Felix
de Araujo, com os vencimentos proporcionaes ao tempo
de serviço por ter elle se invalidado em serviço publico.

Art. 2. 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 façani cumprir tão inteiramente como neila se
centém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, aos 17 de setembro de 1947.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO,

4rnerico Ferreira Lope4.
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Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do
Estado de Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos 47 de se-
tembro de 1917.— O director, Arthur Eugenio Furtado.

LEI N. 70, DE 17 DE SETEMBRO DE 4947

Dispõe sobre materia fiscal

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

Art. 1.0 Fica o governo auctorizado a restituir os di-
nheiros provenientes de emprestimos do extincto cofre de
orpliãos e dos bens de defuntos e ausentes, até agora reco-
lhidos ao Thesouro do Estado, e a receber e restituir di-
nheiros de outras origens recolhidos pelas partes ao mesmo
Thesouro.

Art. 2. 0 E' de 8 0/1. a taxa do imposto sobre a exporta-
ção de café.

Art. 3. 0 Nas prorogações de prazos de contractos de
privilegios para a construcção de estradas de ferro, quando
desse acto não resultar onus para o Estado, a cobrança do
imposto de novos e velhos direito será feita de conformi-
dade com o disposto no art. 40, a 8, do dec. n. 1.378.

Paragrapho unico. Na primeira prorogação será de um
vigesimo do imposto pago por occasião, de ser lavrado o
contracto, na prorogação seguinte será de dois vigesimos e
assim por deante, computando-se sempre um vigesimo para
cada nova prorogação.

Art. 4.° E' de 4 0/ a taxa de exportação de cavailar,
muar e sumo, observando-se quanto ao systema de arrecada-
ção o regulamento approvado pelo dec. n. 4.400 de 46 de
junho de 4915.

Art. 5•0 E' de 8 o/ ((ad-valorem» o imposto de exporta-
ção de borracha, em bruto, e de cascas de madeira, para
uso de cortumes e tinturarias.

Art. 6. 0 A taxa de estatistica a que se refere o art. 8.°
da lei n. 393, de 19 de setembro de 4904, passará a ser de
um real, por kilo, e recahirá sobre todas as mercadorias
não incluidas na pauta, ou que sahirem do Estado devolvi-
das, em retorno, ou por qualquer fôrma estejam isentas do
imposto de exportação.

Paragrapho unico. Ficam sujeitas ao seilo de trezentos
réis em uma das vias, as guias quantitativas de exporta-
ção de generos com imposto a pagar, e quaesquer outras,
exceptttadas as que se refere este artigo e as que servirem
para recolhimento, por parte de funccionarios de quantias
pertencentes ao Estado.
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Art. 7•0 Os peculios, seguros, premios e os heneficios	 e contractos de valor uperior a vinte mil contos de réis,

	

pagos pelas associações de mutualidade, qualquer que seja	 mas apenas determina que este será o valor maximo para o
a sua forma e fim, ficam sujeitos ao imposto de 3	sejam, calculo da cobrança daquelies impostos.

	

os beneficiarios herdeiros dos associados ou extranhos, ex-	 Paragrapho unico. As escripturas e contractos que te-

	

pedindo o governo as necesarias instrucções para a respe-	 nham o valor até vinte mil contos de réis estão sujeitos ao,

	

cliva cobrança que não recahirá siflão sobre a importancia	 imposto do o. 7, da tabeila ri. 2, do dec. n. 4.378, de 7 de
effectivamente paga.	 abril de 1900.

Art. 8.° E' fixado em 7 1/2	o imposto de exportação	 Ari. 15. O imposto de exportação de ferraduras é de

	

das madeiras, que serão divididas em Ires categorias, de	 dez réis por kilo.
4	 accordo com as respectivas qualidades, para os eff'eitos do	 Art. 46. O imposto de exportação a que está sujeito o

	

valor commercial, que deve ser mencionado nas pautas	 gado vaccum obedece ás seguintes disposições
mensaes.	 a) gado para córte ou trabalho (bois, garrotes e vaccas

	

Art. 90 Ficam isentos de imposto de exportação os	 velhas ou inutilizadas para criação e reproducção), transi~

	

doces, queijos fructas que, procedentes das estações de	 laudo pelas feiras ou pontos privilegiados, determinados em

	

Águas de Caxambú, Lambary, Cambuquira, Araxá, S. Lou-	 regulamentos fiscaes, por cabeça, 4000

	

renço e Poços de Caldas, fizcrem parte da bagagem dos	 b) idem, idem, não transitando pelas feiras ou pontos
aquaticos, até 5 ailos para cada um despacho.	 privilegiados, determinados em regulamentos fiscaes, por

	

Art. 10. A taxa do imposto de transmissão por doação	 cabeça, 40000;
«inter-vivos)) é sempre de O	dividida egualmenle entre	 e) vaccas de criar, novilhas e bezerros desmamma-o.. Estado e os municípios, exceptuadas as partilhas de as-

	

cendentes, em linha recta, que ficam sujeitas aos mesmos,	 dos, transitando pelas feiras ou pontos privilegiados,iados, deter-

	

impostos de successão testada ou intestada, ou a doação de	 minados em regulamentos fiscaes, por cabeça,
d) idem, idem, não transitancfb pelas feiras ou poútosascendentes a descondentes.	

privilegiados, determinados em regulamentos fiscaes, por

	

Art. li. A taxa do imposto territorial é de 0,4 o/ (qua-	 cabeça, 12000.

	

tro decimos por cem) sobre o valor venal reunido das ter-	
Paragrapho unico. E' isenta do imposto a cria queras e bemfeitorias, depois de deduzidos vinte por cem

(20 o/a) desse valor, ficando fixada em 20 o/	 acompanhar a vacca, emquanto estiver no periodo ' de amam-

	

a multa devida	 mentação.pelo não pagamento na época legal.	
Art. 17. A taxa a que se refere o art. 4 .5 do dec. n.

	

Art. 42. O imposto de 50000 que recahe sobre o mer-	
4400 1e 16 de junho de 4915, e que será cobrada sobrá

	

cador de gado de qualquer especie de que trata o n. 32	 cada conhecimejito, não poderá ser inferior a 100 réis.

	

da tabeila B—annexada ao dec. n. 2.993, de 4910, é exten-	
Art. 18. O sello fixo de 300 réis a que se refere o art.

	

sivo aos negociantes de gado ou invernistas que o compram	
67 do dec. n.4.400, de 16 de junho de 1915, só recahirá so-

	

Para
magro; para vendel-o gordo.

grapho unico. Continúa em vigor o disposto no ri.	 Tire os conhecimentos em que o imposto a ser arrecadado

	

6 do art. 9. 0 , do dec. n. 2.993, de 24 de novembro de 1910,	 seja egual ou superior a 5000, quaesquer que sejam as es-

	

quanto á. isenção do pagamento do imposto de industrias e	 tações arrecadadoras.

	

profissões por parte dos proprietarios d fazendas pastoris,	 Art. 19. As aves e animaes silvestres são sujeitos á

	

quer quanto á criação, engorda e venda de gado, quer	 taxa fixa de O réis por kilo, quando exportadas.
quanto á manipulação de seus productos.	 Art. 20. As fibras de qualquer especie pagarão a taxa

	

Art. 43. Os presidentes e directores de sociedades ou	 de 2 %, quando exportadas.

	

associações de mutualidade e companhias congenes ficam	 Art. 21. E' de 40 o/ o imposto sobre couros.

	

sujeitos ao imposto de industrias e prpfissões, de que tratam	 Art. 22. A taxa devida aos concessionarios de feiras de

	

os ris. 40 e 23 da tabella B, do dec. n. 2.993, de 24 de no	 gado, em virtude de contracto, será paga qualquer que seja

	

vembro de 1940, «ex-vi» do que preceituam os arts. 24 e 25,	 o destino do gado que entrar na feira.

	

da lei n. 643, de 18 de setembro de 1913, quer tenham ven-	 Art. 23. O imposto de exportação de manganez é fi-

	

cimentos, porcentagens, ou ordenado, quer tenham com-	 xado de quatrõ a Oito por cento «ad-valerem)) e um a ttesmissão.	 francosouro por tonelada.

	

Art. 44. A disposição do art. 1.0 «ultima alinea>, da lei	 § 4.0 O imposto «ad-valorem» será de 4 por cento, seis

	

n. 578, de 22 de agosto de 1912, não estabelece a isenção	 por cento e oito por cento, - conforme o valor official da

	

dós impostos de inscripção e transcripção das escripturas	 pauta fór, respectivamente, inferior a 40000, de quarenta
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a cincoenta mil réis ou superior a cincoenta mil réis por to-
nelada de manganez transportado para fóra do Estado.

§ 2. 0 A taxa em ouro será de um franco, dois e tres
francos, segundo o 'valor offlcial da pauta fôr, respectiva-
mente, inferior a quarenta mil réis, de quarenta a cincoenta
mil réis ou superior a cincoenta mil réis, por tonelada de
manganez exportado para o extrangeiro.

Art. 24. As disposições do artigo precedente e seus pa-
ragraphos entrarão em vigor desde a data da publicação
desta lei.

Art. 25. Fica desde já prohibida a alienação, por titulo
gratuito ou oneroso, do dominio directo de terrenos perten-
centes ao municipio da Capital, os quaes constituem o seu
patrimonio.

Paragrapho unico. O Conselho Deliberativo, instituindo
o aforamento, fixará o fôro ou pensão e laudemio, aos quaes
ficarão obrigados os foreiros.

Art. 26. Fica estabelecida a taxa de trezentos réis por
metro cubico de lenha que fôr vendida a estradas de ferro
ou em grande escala.

Art. 27. O imposto de exportação de zirconio e do \vol-
framio será cobrado na razão da taxa de quatro por cento
ad-valore?n.

Art. 28. E' fixada em oito por cento ad-adorem a, taxa
de exportação da mica beneficiada, e em seis por cento a
da mica em bruto.

Art. 29. Fica instituida a taxa de cem réis, denomina-
da «taxa de diversões», que recahirá sobre cada bilhete de
ingresso por pessoa, em casa de espectaculos ou diversões
pagas, qualquer que seja o seu valor.

Paragrapho unico. O governo expedirá regulamento
estabelecendo o modo da cobrança e impondo multas aos in-
fractores.

Art. 30. Fica arbitrada a gratificação de 45 réis para
os vigias-fiscaes e de 5 réis para os vigias auxiliares, por
sacca de café exportadapelos respectivos pontos.

Art. 31. Fica o poder executivo auctorizado a suspen-
der, desde já, temporariamente, quaesquer outros serviços
de caracter administrativo do Estado, sem prejuízo das de-
mais auctorizações para reducçtío de despesas, já constan-
tes desta lei.

Art. 32. Continúa em vigor a disposição do art. 31 da
lei n. 533, de 24 de setembro de 1910, mantida no art. 22,
da lei n. 617, de 18 de setembro de 1913, e reproduzida no
art. 42, da lei n. 646, de 8 de setembro de 1914, relativa
ao pagamento de custas aos escrivães do crime nas co-
marcas de 3. 1 entrancia, sendo , esse pagamento feito pela
verba de custas em processo crime.

Art. 33. Os pagamentos de quaesquer auxilies cons-
tantes de leis orçamentarias, são subordinados á condição

- -

de fiscalização do poder executivo, com as instrucções da
Secretaria do Interior.

Art. 34. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

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

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

Dada no Palacio cia Presidencia do Estado de Minas Cc.
raes, cru Belio Horizonte, aos 17 de setembro de 4917.

DELFIM MOREIRA DA' COSTA RIBEIRO.

•Theodomjro Carneiro Santiago.

Seliada e publicada na Secretaria das Finanças do Es-
lado de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, aos 17 de se-
lembro de 4947.-0 inspector do Thesouro, henrique Bar-
bosa da Silva Cabral.

LEI N. 706 - DE 47 DE SE1'EMIlRO DE 1917

Dá applicação á 5 0/», da taxa de 3 francos ouro

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

Art. 4. » Da arrecadação da taxa de tres francos, ouro,
sobre cada sacco de 60 kilos de café, creada pela lei n. 4t,
de 46 de agosto de 1916, o governo fica auclorizado a reli-
rar i em favor da Sociedade Promotora da Defesa do
Café, com séde em S. Paulo.

Paragrapho unico. Essa ilnporiancia será applicada
exclusivamente na defesa e propaganda do caró no exraii-
geiro e no paiz.

Art. 2. 1 O pagamento do auxi4io constante (lesta lei,
se fará pela forma estabelecida no accordo ou contracto que
a Secretaria das Finanças celebrar com a referida Socie-
dade.

Art. 3,0 A presente lei entrará em vigor desde a data
de sua publicação.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
O Secretario de Estado dos Negocios das Fin'Inças a

faça imprimir, publicar, e correr.
Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Cc-

raes, em Belio Horizonte, aos 17 de setembro de 1917.
DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

L. - 3	 Tlteudoiniro Carneiro Sanliaqo,
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Fixação da Força Publica para o exercido de
1918

Vencimentos 1
Total

- 7:	28:800$000
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Classiflcaçtiq	1
a

1	ciI,I
-

a) Pessoal
4 Tenentes-coroneis .....
6 Majores, sendo um assis

tente e 1 aggregado.
1 Major-medico directo;

do hospital militar..
6 Capitães-medico, send

1 aggregado..........
1 capitão-auditor.........

24 Capitães, sendo 1 quar.
tel-mestre geral, 1 se-
cretario da secção mi
litar é 1 aggregado....

24 Primeiros tenentes, in
clusivé 1 aggregado,
1 cirurgião dentista e
1 pharmaceutico......

43 Segundos tenentes, ia-
cusivé 8 aggregados.

4 Sargentos ajudantes....
4 Sargentos quarteis-mes-

tres ....................
16 Primeiros s ar g e ato 5

amanuenses...........16 Segundos sargentos
amanuenses...........

4 Corneteiros-móres.......
4 Cabos corneteiros......
4 Cabos tambores.........
1 Director de musica.....
1 Mestre de musica.......
1 Contra-mestre de musica

lii Musicos de 1.' classe...,
10 Nlusicos de 2. classe....
10 Musicos de 3.' classe....
17 Primeiros sargentos....
71Segundos sargentos.....
20 Terceiros sargentos.....

213 Cabos de esquadra.....
218 Anpessadas ............
36 Corneteiros e clarins..,
16 Tambores................

1.716 Soldados................

TT
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Seilada o publicada nesta Inspectoria do Thesouro do
Estado de Minas Geraes, aos 17 de setembro de 1917.-0 ins-
pector do Thesouro, H?nrique Barbosa da Silva Cabral.

LEI N. 707 - DE 18 DE SETEMBRO DE 1917

Fixa a Força Publica do Estado para o exercicio de 1918

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

Art. l.° A Força Publica do Estado de Minas Geraes
para o exercicio de 1918 constará de 2.500 homens, inclusivé
109 offlciaes, distribuidos de conformidade com a tabellaan-
nexa sob n. 1.

Art. 2. 0 No referido exercicio, fica o governo auctori-
zado a despender com a sua manutenção a quantia de
3.159:349$000.

Art. 3•0 Sempre que o governo julgar necessario, po-
derá elevar o seu effectivo a 4.000 praças de pret e respe-
ctiva officialidade, dando-lhe organização que fôr conve-
niente á natureza e fins de tal serviço.

Art. 4. 1 Fica o governo auctorizado a entrar em accor-
do com o governo federal no sentido de que a Força Pu-
blica do Estado seja considerada força auxiliar do Exercito
Nacional, modificando, como julgar mais conveniente, a sua
organização.

Art. 5. 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 neila se con-
tém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belló Horizonte, 18 de setembro de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO,

Anierico Ferreira Lopes.

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior, do Es-
tado de Minas Geraes, aos 18 dias de setembro de 1917.-0
director, Ar€hur Eugenio Furtado.
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Vencimentos

1	Classicação	 o	Totalo
1	 1	1	 1
1	 1	-	1

	

1	1	 1
zI	 II	1	 *

b) Etapa fixa de 1200
para 2.301 praias

	

de pret. ... ...... ..—	— 1.047:258000
c) Gratificações a re-

engajados, a 200

	

réis ...... ....... ..—	-	50:000000
d) Forragem, ferra-

.gem e medica-
mentos para os
animaes e forra-
gem para os dos

	

ofticiaes monta-	 -

	

dos ............... ..-	-	50:uOOS000
e) Ajuda de custo a

officiaes em dili-

	

gencia..........	—	-	10:000$000
f) Remonta de ani

maes do esqua-
drão de cavada-
ria e dos dos olli-
ciaes montados	--	—	10,000$000

p) Compra e concerto
de armamento,
munição o equi-
pamento .........

	

..-	-	10:000000
h) Aquartelamento.

enterramento, ex
pediente, luz e
1:000$000 para
conservaçf(, da

•	«Linha de Tiro'.	 -	90:000SO0II'

	

é) Bombeiros ......... ..-.	-	5;000$000

	

Somnia .... .. ..... .—	---	3.152:349$000

Paacio da Presidoncia do Estado de Minas Geraes, cm
Bello Horizonte, 18 do setembro de 1917.

-Dsaaui MOREIRA DA COSTA Ru3ismo,

Arnel/c0 Fcrrdrcl Lopes.

o
oOutras praças	 te	Total

o

o
oa

o	 o05)
O	 5)

-ld .18
ri)	 E	---E,o 

w 000-; o

35084	1-112	26	557

122 100--- 3---- 1	5 164—	—

101-- ---	1 41

500 84-- -----21 643 -

-	30084-------------21 426

43684--------------21 560

2 2 1.716 
33116 

3 l 1 1 1 3	109 2.391	2.500

IIELIOM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

- Americo Ferreira Lopes.
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LEI N. 708, DE 19 DE SETEMBRO DE l91

Dispõe sobre eleições estadoacs, municipaes e districtaes

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

CAPITULO 1

Dos eleiiore.ç

Ar!. 1. 0 Nas eleições, estodoaes, municipaes e distri-
ctaes, só votarão os eleitores alistados em virtude da lei fe-
deral n. 3.439, de 2 de agosto de 1916.

Art. 2.0 Na primeira quinzena de ,janeiro dó 1.0 anno
de cada triennio, a partir de 1919, o juiz de direito fará
a divisão dos municipios em secções eleitoraes, designará
os edificios para as eleições, nomeará secretarios para ser-
virem nas s€cções onde não houver escrivães em numero
sufficiente, organizará, por ordem alphabetica, as listas dos
eleitores de cada secção, e as remetterá ao 10 juiz de paz
do districto a que pertencerem.

Paragrapho unico. Quinze dias antes de cada eleição,
o juiz de direito organizará listas stipplementares de cha-
mada das respectivas secções eleitoraes, incluindo os no-
mes dos eleitoresalistados até trinta dias antes da eleição,
e distribuidos pelas mesmas secções.

• Art. 3o O eleitor não incluido nas listas dos districtos
de sua residencia poderá em qualquer tempo apresentar sua
reclamação ao juiz de direito, e recorrer de sua decisão

•	para a Camara Criminal do Tribunal .da Relação.
Art. 4•0 Haverá em cada districto até tres secções elei-

toraes, si os eleitores attingirem ao numero de 300 ou mais
e uma só secção, si não attingirern a esse numero, nas sé-
des dos termos judiciarios, tantas quantas forem os escri -
vães.

Paragrapho unico. A divisão dos districtos em secções
não poderá ser alterada durante o triennio.

Art. 5 • 0 Na designação dos edificios o juiz de direito
preferirá os destinados para eleições federaes.

§ 1.0 Essa designação não poderá ser alterada durante
o triennio, salvo ruma do edificio, alteração de sua nature-
za ou força maior, caso em que o juiz fará nova designação,
até quinze dias antes da eleição.

§ 2.° Só na falta absoluta de edificios publices poderão
ser designados os destinados á residencia particular, com-
tanto que sejam e1ls ivados dentre do perirnçtro das po-
voações.
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CAPITULO II

Das mesas ele itorae.s

Art. 0.0 As mesas eleitoraes de ceda secção de distri-
cto serão compostas de um juiz de pàz, presidente e dois
eleitores, residentes no districto, eleitos pelos juizes de paz
e seus immediatos em votos até o numero de ires, si hou-
ver.. Nos districtos em que só houver uma secção eleitoral,
a mesa será composta dos ti es juizes de paz, presidida pelo
primeiro.

Art. 7•0 A eleição das mesas eleitoraes de que trata o
artigo antecedente será feita ás 12 horas do dia 31 de janeiro
do primeiro aniio de cada tridnnio.
- Si no dia e hora designados não comparecerem os juizes

de ou lidmediatos em votos diu numero de tres pelo
menos, será aeleição adiada por 24 horàs, então sé pxo-
'cedei'á á mésmã dom qualquer numero de juizes de paz dii
imtnediatõs em votos que comparecerem.

§ LO A reunião dos juizes de paz e immediatos para a
eleição das mesas terá logar no edificio da Camara Munici-
pai ou Conselho, e nos districtos no que tiver sido designa-
do para a reunião da 1. n Secção eleitoral

§ 2.° As mesas assim constituidas servirão durante o
trienhiõ, não podendo os mesarios ser substituidos sino no
caso de exclusão da lista dos eleitores do disiricto.

§ 30 No caso do parographo antecedente, a substitui-
ção será feitá dez diaS antes da eleição, de conformidade
com ás disposições deste artigo.

Art. 8. 0 As mesas serão instaliadas ás 11 horas da ma-
nho do dia designado para a eleição, e poderão funccionar
com a presença de dois de seus membros.

Paragrapho unico. Da instaliação da mesa lavrar-se-á
acta no livro destinado ás eleições, o mal será aberto, nu-
merado, rubricado e encerrado polo juiz de direito ou es-
crivão por elle designado, em despacho no mesmo livro.

Art. 9. 0 Servirão de secretai'ios, nas mesas eleitoraes
OS escrivães do judicial designados pelo juiz de direito para
dada uma das secções.

§ l.° Para as secções que excederem do numero de
escrivães nomeará o mesmo juiz eleitores residentes no dis-
tricto, preferindo os escreventes de cartorio onde os houver
juramentados.

§ 2.° Os secretarioS de que trata o paragrapho antece-
dente prestarão juramento ou affirmaçíío perante o juis de

direito ou -presidente da mesa eleitoral, lavrando-se neste
caso o respectivo termo no livro de actas da eleição.

§ 3.° Na falta ou irnpediidenio do secretaria designa-
(lo ou noxiieado, o presidente da mesa tioPeará quem o
substitua, cl ãr rande o disposto no piiíarapbb adOce-
dente.

CAPITULO 111

Do processo eleito, 'ai

Art. 10. As eleições 'começarão ás 1 i horas da manhã,
com a instaliação da mesa, e p'oseguirso sem interrupção
a1C á conclusão dos trabalhos.

§ 1.0 O presidente da mesa designará um dos
rios parapara fazei- a chamada dos eleitores pela respectiva
lista.

§ 2.° O secretario dará principio á acta que escreve-
rá até o inicio da chamada, seguindo-se as asignaLuras dos
eleitores que comparecerem e votarem.

§ .° Nenhum eleitor será admittido a votar seiTi apre-
sentar o seu titulo e carteira de identificaao, nos logai-es
onde houver este serviço, ao tempo de seu àlistamento.

4.° Não serão recebidas cedulas de dleiteres que, pof'
qualque motivo, não possam assignar seus nomes.

§ ti.° Concluida a chamada e recebidos os votos dos
eleitores que comparecerem depois (latIa, dos de outras se-
cções, em 'que não tenha havido eleição, e dos flscae, e
dos fiscaes e mesariôs que pertencerem ás outras secções,
O secretario proseguirá na acta, mencionando o numero dos
eleitores que compareceram e votaram e dos que faltaram.

§ 0.0 Os fiscaes não poderão votar, tratando-se de elei-
ções. Iocaes, si não forem eleitores tio distrieto.

§ 7.° Proceder-se-á, em seguida, á apuração das cc-
(lulas e sendo concluida, o secretario cantinaará a acto,
mencionando o numero das apuradas, o duinero de votos
de cada um dos cidadãos que os obtivereiti, o nhitnéro de cc-
(lulas apuradas em separado, o das não apurada ,.;, com de-
claração dos motivos, aprdsentação de flscads, os protestos e
contra-protestos e tudo quanto occorrer durante a eleição.

8.° A acta será ãssigoada pelos mesarios e fiseaes
e quando estes dão quizerein fazei-o, ou tenham se retirado,
o secretario fará disso menção.

§ ti. tm A acta será transcripta no livro de notas ou para
este fim destinado, no mfsmo dia e logar da eleição, e assi-
gnada pelos mesarios e fiscaes que quizorem.
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§ 40. O resultado da apuração será incontinenti publi-
cado, por editaes e pela imprensa, sempre que fór possivel,
mencionado em boletins assignados pelos mesarios e re-
mettidos á junta apuradora da eleição de que se tratar.

§ 11. Concluídos õs trabalhos eleitoraes, o secretario,
no prazo de 48 horas, reme Iterá sob registro do correio, o
livro das actas á junta apuradara do municipio, e o de tran-
scripçao para o cartorio ao escrivão do districto onde ficará
archivado.

Art. 11. A mesa eleitoral é competente para resolver
as questões que suscitarem, regular a policia no recinto,
prender os que commetterem crime, fazer lavrar o auto
respectivo e mandar apresentar preso á auctoridade compe-
tente para o processar.

CAPITULO IV

Da apuração

Art. As eleições de disirictos e secções serão apuradas
por uma junta composta pelo juiz de direito, como presi-
dente, pelo promotor de justiça e pelo presidente da Cama-
ra municipal ou Conselho, que será o substituto do presi-
dente, em suas faltas.

§ 1.0 Nos termos judiciarios que não forem séde de
comarca, o presidente será o juiz municipal e o promotor
de justiça será substituído pelo respectivo adjuncto.

§ 2. c, Os membros cia junta só poderão ser subtituidos
por seus substitutos legaes, que se acharem em effectivo
exercício da substituição.

§ 3.° A junta poderá funccionar com a maioria de seus
membros, servindo de secretario o escrivão designado-pelo
juiz.

§ 4: 0 Ajunta reunir se-á na sala das sessões da Cama-
ra Municipal ou Conselho, sob a presidencia do respectivo
juiz, que mandará annunciar, por edital, e pela imprensa,
sendo possivel, com antecedencia de dez dias, o dia, logar
e hora da reunião.

§ 5,o A apuração far-se-á pelos livros de actas das elei-
ções e separadamente, em dias seguidos, a de cada um
dos municipios, sob jurisclicçiio do presidente da junta.

§ 6,0 Lavrar-se-á acta de apuração em livro aberto,
numerado, rubricado e encerrado pelo presidente da junta
e transcripta em livros de notas cio escrivão designado pelo
presidente da junta.

- 4 -

§ 7•0 Da acta tirar-se-ão copias para serem remettidas
aos cidadãos eleitores vereadores e juizes de paz,á junta
apuradora da séde da circumscripçao eleitoral, á Camara
Municipal ou Conselho e ao Congresso Estadoal, conforme
a eleição, de que se tratar.

Art. 13. A apuração do eleião de deputado será feita
na séde da circumscripção, por uma junta composta do
juiz de direito, promotor de justiça e presidente da Cama-
ra Municipal; e a geral da eleição de senadores, pelo Con-
selho Deliberativo do Mnnicipio da Capital.

§ 1.0 Servirá de secretario da junta um dos escrivães
do judicial e notas, designado pelo juiz de diraito.

§ 2. 1 Da acta da apuração da eleição de deputado, que
será lançada em livro aberto, numerado, rubricacio e en-
cerrado pelo juiz de direito e transcripta em livros de no-
tas, tirar-se-ão copias para serem remettidas aos eleitos de-
putados e ó Camara dos Deputados, o Conselho Deliberati-
vo da Capital, transcripta a acta,remetterá copia aos eleitos
e ao Senado.

Art. 14. As juntas apuradoras de que tratam os arti-
gos antecedentes, concluída a apuração, no mesmo dia, sob
regisiro do correio, rcmetterão boletins assignados por seus
membros á Secretaria do Interior e corporações menciona-
das no paragrapho anterior,

CAPITULO V

Disposições diversos

Art. 15. A reunião dos vereadores diplomados pela
junia art. 12), para verificação de seus poderes, será pre-
sidida pelo mais votado, servindo de secretario o imme-
dialo em votação; no caso de empate decidirá a sorte.

Art. 16. Separando-se osdiplomados,para procederem
ii verificação de poderes, em reuniões diferentes, reputar
se-ã legal para todos effeitos.

1. 0 A reunião em que houver maioria;
2. 0 O reconhecimento feito pela maioria, salvo aos

interessados o recurso das respectivas decisões.
Art. 17 Si o numero de diplomados que comparece-

rem ao acto da verificação de poderes no fôr suficiente
para a eleição de duas commissões, o exame dos diplomas e
processo eleitoral poderá ser feito per um ou dois vera-
dores ; oisçrvaqdo-se o disposto na legislação em vigor,
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Art. 18. Serão chamados a exercicio os vereadores do
triennio findo ncs casos, além dos mencionados na legisla-
ção em vigor, de vaga de todos os cargos de vereador em
virtude de renuncia ou outro motivo que prive a Camara de
reunir-se e funccionar.

Art. 19. Os juizes de paz não ficam privados do exer-
&cio de suas funcções eleito liaes por sé acharem em exer-
cicio da substituição do juiz municipal.

Art. 20. A lista dos eleitores, divisões dos districtos em
secções, designações de edificios, boletins de apuração; se-
rão publicados por mesas eleitoraes e de juntas de editaes
afflxados em logares publicos e pela imprensa Sempre que
fõr possivel.

Art. 21. Os boletins Jevemconter a declaração do
município, districto, numero da secção, nomes dos cidadãos
votados, numero de votos de cada um, data e assignatiTra
dos ffiesarios ou metnbrns das juntas, cujas firmas serão
reconhecidas pelo secretario.

Art. 22. Na eleição para preenchimento de vaga de
senador, si esta se realizar conjunctamente com a destinada

renovação da metade do Senado, o eleitor votará em ce-
dula separada.

Art. 23. As infracções de disposições sobr.e materia
eleitoral serão punidas com a multa de .500000 a 1:000$000,
salvo si constituirem crimes previstos no Cod. Penal.

Paragrapho unic.o. As multas serão impostos:
1. 0 Pelo presiaente da Relação ao juiz de direito;
2.1 Pelo juiz de direito a outros intractores
Art. 24. O governo consolidará a legislação eleitoral

em vigor revendo o respectivo regulamento e alterando-o de
conformidade com as disposições desta lei.

Disposiçuo transiloria

Art. 25. A primera divisão dos districto em secções
eleitoraes e outras providencias de que trata o art. 3. 1 , se-
rão feitas na primeira quinzena de 

'
janeiro de 1948; e a

primeira eleição das mesas eleitoraes (art. 8. 1 ), rio dia 31
do mesmo mez e anno.

Art. 26. 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 nelia se con-
tém.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a faça
imprimir, publicar e correr.
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Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, 19 de setembro de 1917.

DELFIM M0RÉIRA DA Cos1'A Iliucino
Americo Perre ira iopes

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
lado de Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos l) de se-
teinhro de 4917.-0 director, Ar/hur Eugenio Furtado.

LEI N. 709—DE 22 DE SETEMBRO DE 1917

Orça a receita e fixa a despesa para o exercicio de 1918

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

CAPITULO 1

ORÇAMENTO DA RECEITA

Art. 1 . 0 A receita do Estado de Minas Geraes, para o
exercicio de 1918 fica orçada em 32.515:400$000 e se comporá
dos seguintes titules

Renda ordinaria
a --- Impostos:

1 Exportação e sobretaxa

	

de Inanganez .......	14.000:030i000

	

2 Sobretaxa do café.....	3.900:C00$000
3 8db, custas judiciarias

e emolumentos	1.000.000$000

	

4 Novos e Velhos Direitos	700:000$000
5 Transmissão «inter-vi-

	

vos» ................	1.400:000$000
ô Transmissão « e a  s a-

	

mortis» ............	850:000$000
7 Passagens em estradas

	

de ferro............	200:000$000
8 Imposto sobre exporta-

ção de ouro e dia-
mantes, reduzido a
3 «/ o imposto sobre

	

o diamante bruto..	1450;000$000
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9 Taxa addicional de 10
/O sobre Novos e

	

Velho  s Direitos,	 *
transmissão «causa-
mortis», passagens
em estradas de fer-
ro, industrias e pro-
fisões e consumo
de bebidas alcooli-
cas e transmissão
«mor-vivos»	 585 :OijO$000

10 Imposto sobro aguas

	

niineraes (seflo).. ..	30:000$000

	

11 Renda de feiras de	-
gado................100:000$000

12 Taxa de estatistica	20:000$000

	

13 Industrias e profissões	1.900:000$000

i. Imposto territorial	1.600:0008000

5 Imposto de consumo de
aguardente, bebidas
alcoolicas, aguas
niineraes artificiaes
e outras taxas de
consumo eos impos-
tos de que cogita o
dec. n. 1.793, de 14

	

de fevereiro de 1905	800:000$000
16 Taxa de viação	 400:000$000

17 Taxa de diversões	200:000$000

b - Contribuições:

18 Matriculas, annuidades
e pensões em esta-
belecimentos ofli-

	

ciaes ...............	35:000$000

Quotas de fiscalização
• por parte de empre-

sas ou institutos fis-
calizados pelo Go-

	

verno ......... .....	147:400$000
20 Renda da Imprensa..,. -	150:0008000	28.307:400$000

- 4 ..

Renda exfraordinaria

a - Rendas:
1 Juros de dinheiros em

Bancos, juros de
apolices federaes e
dividendos de ac-
ções ...............690:0008000

2 Arrendamento de pro-
prios do Estado,
alugueis, venda de
productos das f a-
zendas-m o d e 1 o e
dos institutos	 lOD:000$000

3 Renda de terrenos dia-
mantinos	 8:000$000

1 Juros de emprestirnos
ás camaras muniei-
paes e empresas di-
versas.....	 1.600:000$000

5 Multas .................150:000$000

b - Reposições:

O Reposições e restitui-
ções dee quotas de
orçamentos anterio-
res .................	200: 000$000

7 Indemnizações (liquida-
ção de debito de res-
ponsaveis )	 150:0008000

8 Cobranca da divida acti-
va orçamentaria	600:000$000

9 Amortização de em-
prestimos ..........R0:000$000

lo Venda de terras e pro-
prios do Estado e
lotes coloniaes	150:000%000

11 Venda de vaccina, ma-
climas agricolas e
sementes, ...........	150:000$000

12 Receita de origens di-
versas .............200:0008000	4 148:0008000

32.5l5:4008000

1
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Art. 2.0 Durante o mesmo ex rcicip, fica o Governo ao-
ctorizado a realizara cobrança amigavel ou judicial da divida
activa, podendo entrar em accõrdo com os devedore, transi-
gir ou alliviar multas eliminando do quadro os devedores i0-
solvaveis, resguardados os interesses do Estado.

Art. 3,0 E' o Presidente do Estado auctorjzado a suspen-
der, por mais um anno, os effeitos da lei n. 546, de 27 de se-
tembro de 1910, podendo entrar em accôrdo com os interessa

•	 dos no sentido de rever, modificar, prorogar prazos ou sus-
pender os effeitos dos contractos existentes.

Paragrapho unico. O disposto neste artigo extende-se a
quaesquer outros contractos, desde que esse acto beneficie o•	 Estado, alliviando]he de quaesquer onus ou encargos.

Art. 4•0 Fica o Governo auctorizado a rever os regula-
mentos flscaes e de exportação, reorganizando as repaitições,
podendo impor multas até dois contos de réis.

Art. 50 E', desde já, prorogado por mais um anno o prazo
de que trata o dec. n. 2.673 , de 5 de novembro de 1909, para
que os adquirentes de propriedades immoveis, inter-vivos, por
titules particulares, possam effectuar o pagamento do respe-
ctivo imposto de transmissão, e os averbar para os fins do im-posto territorial, independentemente da multa de 50$000, deque trata o art. 13, da lei n. 271, de 1.0 de setembro de 1899,observando-se as disposições dos arts. 2, 3, 4 e 5 do citadodecreto e lavrando-se novos editaes, findo o prazo do art. 1.0do mesmo decreto.

Art. 6.0 Fica o Governo do Estado auctorizado a elevar
de conformidade com as alterações que se fizerem na legisla-
ção federal, a importancia maxirna dos deposites da Caixa Eco-
nomica e suas agencias nas coliectorias, e a taxa dos respecti-vos juros.

CAPITULO II

ORÇAMENTO DA DESPESA

Art. 7,0 Durante o exercício de 1918, fica o Presidente do
Estado auctorizafio a despender a quantia de 32.512:709490 pe-
las tres Secretarias do Estado, com os serviços especificados
nos seguintes paragraphos:

§ J.° Secretaria do Interior

1 Presidencia do Estado:
a - Subsidio ao Presi-

	

dente do Estado....	30:000000
b - Representação ao

Vice-Presidente do

	

Estado...............	12:00000.
e—Ajuda de custá ao

Presidente do Esta-

	

do..................	6:000$000
2 Gabinete do Presidente

	

do Estado..........	12:000$000
a - Custeio do Palacio

e suas dependen.

	

das................	12:000$000

	

b - Guarda do Palacio	3 :000000

3 Secretaria do Interior

	

a - Pessoal ............	191:450$000

	

b— Expediente..........	15:000$000
e - liluminação do Pa-

lacio da Presiden-
cia, daé Seci etarias
do Interior e Poli-
cia e das reparti-

	

ções subordinadas..	14:000$000
cl - Custeio de automo-

veio do Palacio, das
Secretarias do Inte-
rior e da Policia e
repartições annexas

	

e subordinadas.....	40:000$000

	

4 Subsidio aos Senadores
	89:280$000

5 Pessoal e expediente da
Secretaria do Sena-

	

do..................	75:O00000

	

6 Subsidio aos Deputados.	178:56000O
7 Pessoal e expediente da

Secretaria da Cama-
ra dos Deputados e
apanhamento de de-
bates, sendo 500$000
para a acquisição
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de livros para a bi-
bliotheca...........

8 Ajuda de custo a Sena-
dores e Deputados.

9 Magistratura e Justiça
do Estado

a - Tribunal da Rela-
Çao.................

b — Justiça de 1. , in-
stancia,juizes de di-
reito, inclusivè a
quantia necessaria
para a instaliação
de comarcas que
reunirem os requisi-
tos do art. 30, § 2.°,
da lei n. 663, de
1915................

c - Auxilio aos juizes,
de que trata a lei
n 611, de 1913.....

d-.– Juizes rnunicipaes,
inclusivè o necessa-
rio para a insf alia-
ção dos termos se-
guintes e de outros
que reunirem todos
os requisitos da lei
n. 663, de 1915, den-
tro dos limites des-
ta verba: Caracol,
Con quis ta, Bote-
lhos, Bom Despa-
cho, Jequitinhonha-
Fortaleza, Pc dra
Branca, Campestre,
Pirapóra, Paraguas
sú, Mercês e Vilia
Brasilia ............

e - Promotores de jus-
tiça................

/'— Juizes em disponi-
bilidade, gratifica-
ção de 100/ aos ma-

90:880000

72:000,000

269:740$000

596:800t(C

51:600$000

499800k)OÚ

326: St000O

gistrados e aluguel
de casas para Fo-
i'um.................

10 Secretaria da Policia
Pessoal da Secreta-
ria, sendo 4:800$000
ao medico legista e
1:000$000 a um ser-
vente Gabinete de
Identificação e suas
filiaes, de le ga dos
auxiliares, ajuda de
custo aos mesmos,
gratificação aos col-
laboradores e......
6:000$000 para ex-
pediente............

11 Pessoal da Penitenciaria
de Ouro Preto, ali-
mentação dos re-
clusos, acquisição
de material para as
officinas e.........
300:000$000 para far-
damento............

12 Carcereiros das cadeias
do Estado..........

13 Sustento, vestuario e
curativo de presos
pobres, sendo......
13:000000 para cus-
teio das cocheiras
da policia.........

11 Diligencias policiaes e
estatistica criminal

15 Força Publica:
a —Pessoal............
b - Etapa fixa de 1$200

para 2.391 praças de
pret.................

e - Gratificação a reen-
gajados, a $200.....

d - Forragem, ferra-
gem, medicamentos

L. - 4

51:320$000

120:3105000

400:000$000

50:0000,000

300:0OOOÜO

3t:0O00o0

1.880:000$000
ri

1.047:258000

5O:00000O



para os animaes e
forragem para os
dos officiaes monta-
dos .................

e—Ajuda de, custo a
officiaes em dili-
gencia..............

f— Remonta dos ani-
maes do esquadrão
de cavaliarja e dos
dos officiaes monta-
dos..................

g -Compra e concerto.
de armamento, mu-
nição e equipamen-
to...................

h - Aquartelamento,en-
terramento expedi-
ente, luz e 1:000$000
para conservação
cia linha de tiro.....

- Bombeiros.........
16 Guarda Civil da Capi-

tal, pessoal e expe-
diente .............

17 Soccorros Publicas, ia-
clusivè a Directo-
ria de Hygiene, pes-
soal titulado e con-
tractado,expediente
e vehiculos e mais
18:600$000 para exe-
cução da lei ii. 507,
de 22 de setembro
de 1909,sendo......
20:000$000 para au-
xilio á população
fiageliada da Bel-
gica................

18 Assistencia a Alienados
de Minas Geraes

a —Pessoal.............
b—Expediente e despesa

de alimentação, in-
clusivè	1:500$000

para pagamento de
um cirurgião den-
tista que será con-
tractado pelo Go-
verno ............. ..

19 Instrucção Publica
a - Grupos Escolares,

Es co Ias Infantis,
Grupo annexo á Es-
cola Normal Mode-
lo, escolas singula-
res, gratificação ao
Secretario e mem-
bros ds Conselho
Superior, premio de
viagem a professo-
res e auxilio ás es-
colas municipaes,
particulares e no-
cturnas.............

b - Fornecimento de li-
vros e mobiliaria
escolar.............

e - Construcção de pre-
dias escolares, in-
clusivá 3:000$000
para aluguel de pre-
dio para o Externa-
to do Gymnasio Mi-
neiro de Barbacena

20 Escola Normal da Ca-
pital, pessoal e ex-
pediente e uma Es-
cola Norm.l Regio-
nal.................

21 Externato do Gymnasio
Mineiro de Bar-
bacena:

a— Pessoal............
- Expediente.........

e - Fiscalização.........
22 Externato do Gymnasio

Mineiro da capi-
tal:

- .2 -	 - -

59:00000O

10:000000	*

lO:000S000

l0:0O0000

90:000$009
5:00O000

233: S000QO

200:000000

61:20114000

l00:000000

4.000:000$000

100:000$000

200 :0O0000

131:800000

134:840$000
1 :000QOØ
3:600$000
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d —Pessoal	 137:040$000

	

b - Epedientc	 2:000000

	

- Fiscalização	 3:600000
23 Escola de Pharmacia

	

a - Pessoal...........	61:260$000
- Expediente, cus-

teio de laboratorios
e 3:000$000 para of-
fleinas e remonta de

	

material technico..	l5:000000

	

e -- Fiscalização........	- 6:000$000
24 Archivo Publico Minei-

ro

	

a -- Pessoal.............	21:600$000
- Acquisiçao de co-

pias de documentos

	

e expediente.......	2:000$000
25 Expediente com elei-

	

ções estadoaes.....	10:0O0000
26 Seilos postaes para cor-

respondencia offi-

	

cial.................	15:000$000
27 Custas em processo

	

crimes ............	300:0W8000
28 Expediente do jury.	20:t'0u000

	

29 Eventuaes .............	10:000$000
30 Auxilies:

a - A' Faculdade Livre

	

de Direito ..........	50:000$000
b •- A' Faculdade de

Medicina da Capi-
tal, sendo 20:000$000
para acruisição de
laboratorios, mate-
rial de ensino 'e in-

	

stallações ..........	80:000$000
e - A' Escola de Odon-

tologia e Pliariiacia
de Belio Horizonte
15:000$000; á Esco-
la de Pharmacia e
Odontologia do Gy-
mnasio	Leopoldi-

	

nense 5:000000.....	20 :0000õ0

ÊM

- -
d—Aos hospitaes de:

Abre Campo, Aguas
Virtuosas, Antonio
Dias Abaixo, Abha.
dia do Pitanguy,
Barbaeena, Bonifim,
Baependy,Bom Des-
pacho, Bom Sue-
cesso, Carangola,
Caldas, Curvello,
Campestre, Campa-
nha, Ca ta gua zes,
Caeté, Chl'is ti na,
Cabo Verde, Campo
Bello, Claudio, Ca-
ratifiga, Capeilinha,
Caxambú, Cassiano
Campolina (de En-
tre Rios), Diamanti-
na, Dores da Poa
Esperança, Dores
do Indayá, Divino-
polis, Formiga,
Grão Mago!, Guara-
nesia, Guaxupé, Ita-
hira do Matlo Den-
tro,Itapecerica, Ita-
jubá, :taúna, Itu,yu-
taba, Juiz de Fóra,
Januaria, Jaguary,
Lavras, Leopoldina,
Marianna, Mar de
Hespanha, Minas
Novas, Montes Cla-
ros, Muzambinho,
Ma dia do, Monte
Santo, Oli vei ra,
Ouro Preto, Ouro
Fino, Passos, Pará,
Ponte Nova, Poços
de Caldas, Palmyra,
Paraopeba,Pium hy,
Pouso Alegre, Pas-
sa Quatro, Pitan-
guy, Pequy, Pedra..
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Branca, Paracatú,
Paraguassú, Piran-
ga, Pa rai se po lis,
Queluz, Rio Preto,
Rio Branco, Rio
Novo, Rochedo, Sa-
bará, Santa Luzia
do Rio das Velhas,
São João d'El-Rey,
Serro, Sete Lagôas,
S. Gonçalo do Sapu-
cahy, S. Sebastião
do Paraiso, S. José
d'Além Parahyba,
Santa Rita do Sapu-
cahy, Santa Quite-
ria, Santa Rita de
Cassia, Santa Rita
do Jacutinga, São
João Nepomuceno,
S. João Evangelista,
Sacramento, S. Cae
lano do Chopotó,
Turvo, Theo phi lo
Ottoni, Taquarassú,
Ubá, Uberaba, Ube-
rabinha, Varginha,
Villa Nova de Li-
ma, Vil]a Braz, Vi-
çosa, Santa Casa de
Caridade do Dia-
mantina e Hospital
de Tuberculosos de
Arassuahy, Abaeté,
Araxá, 5. Vicente
de Paulo de Boca-
,yuva, Prados, Sil-
vestre Ferraz, S.
Vicente de Paula
de Mirahy, S. Do-
mingos do Prata,
Santa Casa da VilIa
de Perdões, Aras-
suahy, Alfenas, Ja-
cutinga e S. João

-57-

Baptista (113) a....
2:000$000 cada uni..	26:Ot0$000

e - Aos asylos Maria
Thereza, de S. Fran-
cisco (S. João d'EI-
Rey); S. Vicente de
Paula (Estreila (lo
Sul) ; S. Vicente de
Paula (Aguas Vir-
tuosas); de Carida-
de (S. Francisco)
de Jalioticatubas, de
Orphaos de Marian-
na, de Barbacena,
de Juiz de Fóra, de
Nossa Senhora da
Conceição (Serro );	 o
de Santo Antonio e
S. Izabel (Ouro Pie-
to) ; Nossa Séhliora
de Nazareth (Que-
luz); da Velhice De-
samparada (Ponte
Nova); de S. Joa-
quim (Conceição do
Serro); de Invalides
(Carangola); de 0v-
phãos (Campanha)
Orphan ato SantAn-
na (Passa Quatro)
Hospital de Rosario
(S. João d'El-Rey);
Instituto das Sur-
das-Mudas (Itaju-
bá) ; Albergue de
Santo Antonio (S.
João d'El-Rey); Re-
colhimento (').'João
d'El1tey),; Recolhi-
mento das Damas
de Caridade (13db
Horizonte ) ; Reco-
lhimento S. Anl;onio
(Diamantina); Reco-
lhimento de Tuber-
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58:000000

l3:0000O0

36:000$000

30:000$00Ç

culosos e Au gus to
Caetano», (Carango-
Ia); Pavilhão de Tu-
berculosos (Campa-
nha); Sanatorio de
Tuberculosos (Ja-
nuaria); Re co lhi-
mento de Tubercu-
losos (de Theophilo
Ottoni); Maternida-
de (de S. João d'EI-
Rey), a 2:000$ cada
um.................

[—Ao asylo de S. Luiz
(Caeté) ; 4:000$000;
aos asylos de Ma-.
cahubas, de Dia-
mantina e Itamba-
cury a 3:000000 a
cada um...........

•q—A' Santa Casa de Bel-
lo Horizonte, sendo
6:000$300 para a Ma-
ternidade annexa..

h—Ao as,ylo « Aflonso
Penna», da Capital,
de accôrdo com a
lei n • 542, de 1910,
(1 0:000000); ao In-
stituto Pasteur, de
Juiz de Fóra.....
( 1 0:0005000); á Liga
Mineira contra, a
Tu ber eu lo se .....
(3:000000); ao hos-
pital de Lazaros de
Sabará (4:O00000); e
ao Dispensarjo Bue-
no Brando, annexo
á Liga Contra a Tu-
berculose da Capi-
tal, a 3:0O0000 a
cada uni...........

i -- Ao Orphanaio de
S14n10 \ntonio, 4

Capital, 10:000$000;
aos hspitaes e
asylos das Confo-
rendas de S. Vicen-
te de Paulo de Mon-
tes Claros e Itinga,
ao dispensario da
Conferencia de S.
Vicente de Paulo de
Santa Rita do Sapu-
cahy, ao Asylo de
Mendigos a cargo
da Conferencia de
S. Vicente de Paulo
do Oliveira, ao Asy.
lo de Santo Antonio
de Uberaba, ao Dis-
pensario de S. Vi-
cente de Paulo de
S. Sebastião do Pa.
raiso e á Associa-
ção Assistencia á
Pobreza da Capital
e á Protectora da
infancia de Dia-
mantina a 1 :500$000
cada um, aos dís.
pensarios de S. Vi-
cente cia Paula de
de S. Gonçalo do
Sapucaliy e Pequy,
a 500000 cada um..

j—Ao Lyceu de Aries e
Officios de Ouro Pre-
to, 3:000$000 ao de
Diamantina, 2:000$;
ao Centro Operario
Be na ti cen te São
Gonçalense, 2:000$:
á Associação Esco-
lar da Freguezia de
S. José, em BaIlo
horizonte, 1:500000
e ao Lyceu de Artes
e Ç)lcos anne q ao

23:000$000
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•	Gymnasio Santo
Antonio em S. João

•	d'El-Rey,
h-Ao Instituto Histori-

co de Minas, sendo
20:000000 para o
Congresso de Geo-
graphia.............

1-Contribuição para o
monumento do Ypi-
ranga (2 prestação)

m - Auxilio ao Centro
Mineiro, na Capital
Federal, para crear
e manter um mos-
truario das riquezas
do Estado..........

n - A' Escola Normal
« Albertino Drum-
mond», de Ferros,
1:000$000; auxilio á
Associação Amante
da Instrucção e Tra-
balho de Beilo llori-
zonte, 3:000000; á
Associação Escolar
de Juiz de Fóra,
1:200000; ao Coile-
gio N. S. Auxilia-
dora de Cachoeira
do Campo, 3:00O;
á Associação das
Damas de Caridade
de-Poços de Caldas,
2:000$000...........

31 Inspecção Regional do
Ensrno..............

32 Empregados em dispo-
nibilidade..........

33 Passes e telegrammas
da Presidencia, da
Secretaria do Inte-
rior e Policia do Es-
tado................

34 Delegados de policia..

2200O00O	 -

25:00íi00l

4:000$000

10:200S0í)0

235:060$000

ll9.86O0O0

60:000$000
212:800000	13.697:519000

c.-Passagens em estra-
das de ferro e tele-
gram mas...........

2 Recebedoria de Minas
na Capital Federal:

a-Pessoal .... ........
b-Expedionte, alugueis

e mobiliario para
sua nova instalia-
ção.................

3 Serviço da divida fun-
dada:

a-Juro da divida in-
torna .......... ....

b-Amortização e juros
da divida externa..

'-Serviço de j u r o s
«funding» e amorti-
zação de 3.357 ti-
lulos................

1-Despesas accessorias
1 Porcentagem a coilecto-

res e escrivãos, in-
clusivè a quantia
necessaria para o
serviço do cen SO

territorial..........
5 Directoria da Fiscali-

zação
a-Pessoal..............
h-Expediente..........

6 Pessoal dos pontos fis-
caos e porcentagem
aos flscaes.........

7 Alugueis de casa para
pontos flscaes......

8 Porcentagem a estradas
de ferro............

9 Juros de .empréstimos

2. 11 Secretaria das Finanças
9:0O00O0	 1 a-Pessoal..............402:764$000

h-Expediente, recolhi-
mento de saldos...	80:000S000

40:000$000

200:0O000Ó

40:0O0000

2.757:060$000

5.064:877600

1.598:158$800
2:40000O

800 :C00$000

255:000$000
3:000000

400:000$000

l:000$0O0

400:000$000



de orlihãos , sobre
depositos na Caixa
Economica e de fi-
anças ..... ..........

10 Juros e descontos.....
11 Custeio do automovel..
12 Iliuminação da Secreta-

ria.................
13 Imprensa Official:

a—Pessoal titulado.....
b—Pessoa] contractado,

material, custeio.do
esta he le ci men to,
porte postal e tele-
grammas...........

14 Restituições e reposi-
ções das verbas de
receita orçamenta-
ria, saldos a favor
de exactores e ou-
tros de exercícios
anteriores...........

15 Aposentados e reforma-
dos .............. ..

16 Custas em causas cia Fa-
zenda..............

17 Eventuaes...............
18 Despesas especiaes a

cargo do Thesouro:
a—Juros de apolices de

exercicios anterio-
res .................

b—Garantia de juros a
empresas diversas.

c—Exercicios Findos
1 Da Secretaria do mie-

nor................
2 Da Secretaria das Fi-

nanças..............
3 Da Secretaria da Agri-

cultura ....... .....
19 Pessoal e expediente da

Conirnercial..

330:0005000
400:000$000

6:000$000

3:000$000

60:000$000

650:0005000

100:000$000

008:1505000

50:000$000
10:000$000

100:000,50100

200:000$030

40:0005000

25-000$000

10:0305000

14:210$000	l(1.OlO:65O$10Q

Li
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-	.o Secretaria da AtjricuUuIa

Directoria de Viação e
Obras Publicas

1 Secretario e official de
gabinete ...........	252005000

2 Pessoal da Directoria,
inclusivè diarias re-
gulamentares	 280:000000

3 Expediente e telegram-
mas ................	25:0005000

1 Passes e transportes	30:000$000
5 Automovel, ii lu mi na-

ção, telephones, se-
guro da Secretaria
e dependencias. .	9:5005030

6 Obras Publicas ........1.000:0005000
7 Estradas de rodagem	500:000$000
8 Eventuaes ..............	10:000$000

Directoria da Agricul-
tura, Terras e Co-
lonização

O Pessoal da Directoria,
inclusivè diaris re-
gulamentares	 125: 600$000

10 Custeio dc colonias e
fundação dos nu-
does «Guidoval» e
«Vax deMelio»	172:1005000

11 Catecliese ..............	31:2005000
12 Àcquisição de machinas

agricolas, insectici-
das, adubos, semen-
tes ..................	200:0005000

13 Institutos «João Pinhei-
ro», . «D. Bosco» e
Bueno Brandão'-.	l0:0i05.00

14 pprcndizodosflgiCo_
Ias «José Gonçal-
vos». »Uorges Sun-
palo» e «liambncu-
rv", sendo 30:0005
para installsção de
pequenas officinas.	91:72050(10

U
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15 Fazenda Modelo da
meileira 0 Camo
de Demontraçeo de
Ayuruoca...........

10 Ensino Agricola ambu-
lante e Campos Pra-
ticos .................

Subvenções:
A' Escola de Engenha-

ria da Capital, sendo
30:000$000 para in-
stãllação de suas
Officífla2.....

A' Escola Agricora de
Lavras.............

A' Escola D. fosco....
Ao Jn5ttuto Electro-te-

chnico de Itajubá..
Ao Instituto Po ly te-

chrijco de Juiz de
Fóra................

Ao Apprendizado agri-
cola annexo ao Gy-
mnasio Leo p01 di-
flense...............

Ao Apprendjzado anne-
xo ao Instituto Mo-
derno de Educação
e ensino, de Santa
Rita do Sapucahy..

Ao Apprendizado Agri-
cola Municipal de
Abaeté.............

Ao Apprendizado Agri-
cola de Guaxupé,
annexo ao Semina-
rio Diocesano......

Ao Instituto Technico e
Profissional de Al-
fenas ...... .........

A' Escola Profissional
Delfim Moreira, an-
nexa ao Gyrnnasjo
S. José, de Pouso

-

22:00000o

00:000$000

80:00O00o

lÚ:0OOOOO
10:000$000

35:00000O

2:5O00OO

5:000000

5:0005000

5:00OQOo

2:500$000

2:O000Ø0

• Alegre, 2:50000;
Collegio S. José, de
Arassuahy, 2:0O0;
áEscola Mineira de
Agronomia e Vete

• rinaria de Belio Ho-
rizonte, 2:0008000
á Escola de Com-
mercio de Beilo Ho-
rizonte, 2:000$000...

17 Defesa de terras e mat-
tas do Estado......

18 Limites do Estado......
10 Medição e divisão de

terras publicas.....
20 Servi ços meteorõloi-

cos.................

21 Directoria de Industria
e Commercio

22 Pessoal da Directoria,
inclusivè diarias re-
gulamentares......

23 Terrenos diamantinos..
24 Estancias hydro-mine.

raes, sendo 50:000$
para melhoramen
tos locaes..........

25 Sericicultura...........
26 Feiras de gado.........
27 Auxilio á industria pe-

cuaria..............
28 Se mentes de plantas

forrageiras.........
29 Vaccinas...............
80 Tanques insecticidas...
31 Estatistica agro-pecua-

ria ....... ...........
32 Serviço telegraphico do

Estado.............

8:500$000

20:000O00
30:000$000

106:000$000

58:000$000

80:000000
7:200$000

8:00$0O0
3:000O00

5O:000000

239:000$000

30:0O0000
100:000$000
15:000$000

50:000$000

10:000$000 • 3.795:51000

Art, 8.' Fica o Presidente do Estado auetorizado
1.0 A abrir creditos supplementares com as forma1ia-

dos prescriptas no art. 18, da lei n. 2.314, de 11 de junho de
1876, observando as disposiçõe3 dos paragrapbos do art. 30 da
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lei n. 19, de 26 de novembro de 1891, ás seguintes rubricas do
art. 70. da presente lei, caso se verifique não term sido suifi-
cientemente dotadas

Ao § 1°, ao o. 13, sustento e vestuario de presos po-
bres ; ao n. 15 e suas lettras-Força Publica; ao n. 17,
Soccorros Publicós ; ao n. 19, lettras a e c, Instrucção publi-
ca ; pessoal e construcção de predios ; ao n. 18, lettra b, Ex-
pediente e despesas de alimentação.

Ao q 2. 0 , ao n. 3 e suas lettras - Serviço da divida fun-
dada.

Ao n. 4, Porcentagem a coliectores
Ao n. 9, Juros e restituições de emprestirnos de orphãos,

etc,
Ao n. 10, Juros e descontos.

•	Ao n. 15, Aposentados e reformados.
Ao n. 18, lettras a-b---c-Exercjcios findos, garantia de

j uros e encargos do Thesouro.
2.0 A realizar operações de credito para cobrir o deficil

que se verificar, caso a renda orçada não seja sufficiente para
as despesas ordinarias.

3.' A realizar operações de credito para occorrer ás despe-
sas com garantias de juros, subvenções a empresas que de
taes favores gozarem.

40 A realizar operações de credito, liquidaveis dentro do
exercicio financeiro, como antecipação da receita, não exce-
dendo á terça parte da receita orçada.

Art. 9. 6 Continuam em inteiro vigor as disposições do
art. 29, paragrapho unico, da 1i o. 596, de 19 de setembro
de 1912, do art. 17 da lei n. 617, de IS de setembro de 1913, e
do art. 42 da lei n. 646, de 8 de outubro de 1911, que ainda
não tenham sido expressamente revogadas.

Art. 10. E' o Governo arictorizado a reorganizar o servi-
ço de loterias do Estado, revendo os respectivos regulamentos
e alterando-os como julgar conveniente.

Art. 11. E' o Presidente do Estado auctorizado, des-
pendendo o que necessario fôr, até a quantia de cincoenta
contos de réis, a entrar em accôrdo, por meio de juizo arbi
traI, e nos termos dos arts. 65, § 4.° e 34, § 10, da Consiitui-
ção Federal, com o Governo do Estado de Goyaz, para que
resolvam definitivamente as questões de limites entre os dois
Estados, ou recorrer os meios judiciaes, caso o Governo Go-
yano se recuse ao arbitramenlo; a mandar aviventar a linha
divisoia entre este e o Estado da Bahia e lazer a cravação
dos marcos necessarios, podendo para esse fim, si fôr preciso,
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entender-se e entrar em accôrdo com o Governo daquelle Es 1 a-
do e despender a necessaria quantia.

Art. l. A concesso dos auxilies consignados no art. 3.,
§ 1.°, n. 30, lettra b (Faculdade de Medicina), e § 3. 0, n. 18 (Es-
cola de Engenharia), fica subordinada a admissão, com matri-
cula gratuita em cada uni dos estabelecimentos beneficiados,
de dez alumnos designados peio governo.

Art. 13. Fica o Governo do Estado auctorizado a entrar
em accôrdo com o Governo Federal para a execução da lei
n. 507, de 22 de setembro de 1909, de modo a concilial-a com o
disposto no decreto federal n. 12.025, de 19 de abril de 1916,
expendindo para tal fim as necessarias instrucções.

Paragrapho unico. As despesas com esse serviço correrão
por conta da verba constante do n. 17, do 1 1. 0 , do cap. 2.°,
art. 30 desta lei.

Art. 14. Fica o Governo auctorizado a applicar na instal-
lação do apprendizado agricola «Borges Sampaio», de Ube.
raba, a verba de 15:003$000, a que se refere o art. 18, n 37,
do § 30, da lei n. 644, de 18 de setembro de 1115.

Art. 15. E' o Presidente do Estado auctorizado a entrar
em accôrdo, para a solução amigavel de quaesquer questões
pendentes em juizo, ou de reclamações por questões de iden-
tica natureza, aos litigiosjá definitivamente julgados, poden-
do, para isso, fazer operações de credito necessarias, sub-
mettendo os accôrdos opportunamente ao conhecimento do
poder legislativo.

Art. 16. E' auctorizado o Governo a entrar em accôrdo
com os successores de exactores da Fazenda Estadoal, já fal-
lecidos, para o fim de serem solvidas as respectivas contas, po-
dendo transigir e dar quitação.

Art. 17. Fica o Goveano auctorizado a realizar as opera-
ções de credito necessarias

1. Para a conversão e consolidação da divida publica do
Estado e a diminuição dos encargos actuaos do Thesouro,
podendo tambem prorogar até 50 annos e mediante favores
para o Estado, o prazo a que se refere o art. 11 da lei n. 508,
de 22 de setembro de 1909, b'em como modificar o respectivo
regimen bancario, especialmente para o effeito de se realiza-
rem, em moeda nacional, com maior prazo e em melhores con-
dições, os emprestimos á lavoura; ficando egualmente aucto-
rizado a aprorogar por mais 20 annos o contracto celebrado
com o Banco de Credito Real de Minas Geraes, a 26 de março de

L.- 5
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1898, para a realização de emprestimos hypothecarios, de ao-
cordo com a lei n. 212, de 9 de julho ide 1837 e dec. n. 1.105,
de 15 de fevereiro de 1898.

li. Para entrar em accôrdo com o governo da União, so.
bie a reversão de diversos trechos da Estrada de Ferro Oéste
de Minas, de concessão estadoal, podendo transigir como
convenha aos interesses do Estado.

111. Para entrar em accôrdo com a Companhia Estradas
de Ferro Federaes Brasileiras (Rêde Sul Mineira), ou agir do
modo que julgar mais conveniente, em ordem a defender os
interesses do Estado ligados ás respectivas vias ferreas, espe-
cialmente os decorrentes da desistencia e reembolso da rever-
são sobre a estrada, então denominada E. F. Sapucahy.

Art. 18. Serão impressos e publicados gratuitamente na
Imprensa Oficial do Estado, os estatutos, programmas, the-
se e demais trabalhos do instituto de Ordem dos Advogados
Mineiros e da Faculdade Livre de Direito de Minas Geraes,
Escola Livre de Odontologia e Pharmacia de Bello Horizon-
te, da Academia Mineira de Lettras e do Instituto Historico e
Geographico de Minas Gezaes e o livro Contos Infantis de
Aze'ediJunior e Arthur Lobo

Art. 19. Fica o governo auctorjzado a subvencionar com
a quantia de 30:000$000 a empresa que se propuzer a estabele-
cer um serviço regular de navegação entre o porto de Pira-
pára, no Rio S. Francisco e o de Burity, no Rio Paracatú,
mediante as clausulas que forem assentadas com o governo
do Estado.

Art. 20. Fica o governo do Estado auctorizado a auxiliar
a Camara Municipal de Barbacena com a quantia de 25:000$000
para o levamento do mausoléo que pretende elIa levantar
ao saudoso mineiro di'. Chrispim Jaques Bias Fortes, no ce-
miterio da referida cidade.

Art. 21. Fica o governo do Estado auctorizado a ceder
gratuitamente á Camara Municipal de Monte Santo um terreno
nas proximidades do Forum daquelia cidade para constru-
cção do Paço Municipal.

Art. 22. Fica o governo auctorizado a fazer doação á Ca-
mara Muncipal de Theophilo Ottoni do proprio estadoal que,
na Colonia ltambacury, serviu para prisão de indigenas re-
beldes, afim de adaptal-o para o mercado districtal.

Art. 23. Fica o governo do Estado auctorizado a pagar
ás casas de caridade de Poços de Caldas, Vilia de Pedra Bran
ca, cia cidade de São João Nepomuceno e ao Hospital Santa
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Rosalia, de Theophilo Ottoni, abrindo os creditos, as subven-
ções que a favor dos mesmos foram consignadas nos orça-
mentos anteriores e que não foram pagas, com excepção das
que deviam ser pagas pela quota das loterias.

Art. 24. Fica o governo do Estado auctorizado a des-
pender até a quantia de dez contos de réis com o fechamento
do cemiterio em que repousam os restos mortaes do sabio di-
namarquez dr. Pedro Guilherme Lund, no arraial da Lagoa
Santa, e com o levantamento de um mausoléo que perpetue
alli a sua memoria, sendo o pagamento feito pela verba de
Obras Publicas.

Art. 25. Fica o governo do Estado auctorizado a fazer
doação á Camara Municipal de Pitanguy do terreno ahnexo
ao Grupo Escolar da referida cidade, doado ao Estado pela
mesma Camara e desnecessario ao grupo e suas dependen-
cias.

Art. 26. Fica o governo do Estado auctorizado a conce-
der isenção do imposto de exportação, por dois annos, ás fa-
bricas de caseina que se estabelecerem no Estado e a ex-
fortação de fructas frescas e em conservas, flores e horta-
liças.

Art. 27. Fica o governo auctorizado a subvencionar, com
a quantia de dois contos de réis por kilometro, a Estrada de
ferro de tracção electrica que se construir ligando a cidade de
Cabo Verde ao municipio de Muzambinho, nos termos da le-
gislação em vigor.

Art. 28. Fica o governo auctorizado, desde já, a entrar
em accôrdo com o governo da União e com as municipalida-
des para o cornbal,e systematizado á ankylostomiase, ao im-
paludismo, á molestia de Chagas, á lepra e a outras ende-
mias que grassam no Estado, de accôrdo com o plano que
fôr elaborado pela Academia Nacional de Mediciná e pelo
Governo Federãl, podendo para esse fim acceitar o concurso
de Associações Medicas extrangeiras ou nacionaes e abrir os
creditos precisos até a quantia de 500:000000.

Art. 29. Fica o Poder Executivo auctorizado a doar á
União o predio e terrenos que possue o Estado junto á estação
Chagas Dona, daestradade ferro Oéste de Mina, afim de se-
rem ahi construidas officinas da mesma estrada.

Art. 30. Fica o Poder Executivo auctorizado a regula-
mentar o serviço de conservação e policia das estradas de ro-
dagem do Estado, podendo impôr multas.

Art. 31. Fica o Poder Executivo auctorizado a regula-
montar o aproveitamento dos sentenciados que solicitarem ao
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serviço de construco e conserva de estradas de rodagem do
Estado, abonando-lhos gratificação que fõr consignada no Re-
gulamento

Art. 32. E' o governo auctorjzado a entrar em accôrdo
com o Instituto Oswaldo Cruz para que o Instituto Filial des-
ta Capital se encarregue de organizar e manter um posto de de-
fesa contra o ophydisnio e um posto anti-rabico.

Art. 33. Fica o governo auctorizado a ceder gratuitamen.
te, com a clausula de reversão ao Estado, á Camara Munici -
pal da Villa Resende Costa, o predio escolar ahi existente para
fundação de um hospital, depois de installado o grupo esco-
lar dá Yilla, e a ceder nas mesmas condições á Camara Muni-
cipal da VilIa do Rio Espera o predio em que funccionou a es-
cola do sexo masculino, para o estab elecimento de um mercado
municipal e a ceder com clausula de reversão o ediflcio esta
doaI em que funcciona o grupo escolar, á Santa Casa da Villade Pequy.

Art. 34. Fica o Poder Executivo auctorizado a entrar em
accôrdo com a Santa Casa de B.11o horizonte para liquidação
de sua divida com o Estado, podendo receber, para solução
da mesma, bens de raiz no valor correspondente ao debito
que se verificar

Art. 35. Dentro da verba do n. 31, 
§ I.°—art. 7. 0 des-

ta lei é o Poder Executivo auctorizado desde já, a reorga-
nizar a inspecção regional do ensino, como julgar conve-
niente.

Art. 36. E' o Poder Executivo auctorizado a abrir, des-
de já, o credito necessarjo para pagamento do excesso que se
verificar no n. 19, lettra c, do art. 33, da lei n. 682, de 16 desetembro de 1916.

Art. 37. Fica o governo auctorjzado a arrendar, ou alie-
nar, desde já a Fazenda do «Bairro Alto», situada no iiuni-
cipio da Campanha e outras, em eguaes condições, de accôrdo
com os interesses do Estado.

Art. 38. Fica o governo estadoal auctorizado a subven-
cionar, com a quantia de um conto de réis por kilometro, a
construcção de uma estrada de rodagem, que ligue a cidade
de Santa Luzia do Carangola ás aguas mineraes denomina-
das do «Fervedouro» no municipio de Carangola.

Art. 39 Fica o Poder Executivo auctorjzado a fazer ope-
rações de credito até a quantia de cinco mil contos de réis,
repartidamente por quatro exercidos, cujo custeio será feito
pelo.4aroducto da arrecadação da taxa de viação, afim de ser
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levado a effeito um serviço systematizado de construcção e re-
eonsrucção de estradas de interesse economico geral do Es-
tado.

Para execução do disposto neste artigo poderá o governo
entrar em accôrdo com as municipalidades e com o Governo
Federal.

Art. 40. Fica o governo do Estado auctorizado a conce-
der, na vigencia desta lei, isenção do direito de exportação
para o combustivel que fôr produzido no Estado, com o in-
tuito de supprir a deficiencia do carvão e de evitar o consumo
de lenha para o mistõr, uma vez fique comprovado das ex-
periencias a que fôr submettido, que preste vantajosamente
aos fins para que é fabricado.

Art. 41. Fica o Poder Executivo auctorizado a emittir,
desde já, até cinco mil apolicesda divida publica do Estado,
do valor nominal de um conto de réis, cada uma, juros de
5 o/a , amortizaveis no prazo de trinta annos, para com o pro-
dueto construir uma estrada de ferro de Martinho Campos a
Bom Despacho, celebrando os contractos que forem necessa-
rios para a construcção e para o arrendamento depois de con-
cluida.	 -

Art. 42. O Poder Executivo incumbirá a tres ou mais
engenheiros do Estado como julgar mais conveniente, e que
tenham o curso de Minas, o estudo systematizado das rique-
zas mineraes do Estado, principalmente nas regiões reconhe-
cidas como nineraliferas, isto sem augmento de despesas.

Art. 43. 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 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 Belio Horizonte, aos 22 de setembro de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Theodomiro Carneiro Santiago.

Sellada e publicada na Secretaria das Finanças do Estado
de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, aos 22 de setembro de
1917. - Pelo Inspector do Thesouro, João Leal.
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DECRETOS'..'..
DO

Estado do • Minas :Qers

1917
DECRETO N. 4.693 - DE 1 DE JANEIRO DE 1917

Perdôa commuapenis

O Presidente do Estado de Minas Ger.aes, usando da
attribuição que lhe confere,o § 4•0 do art. 57 da Constitui-
çãó, resolve, em homenagem á, data de hoje, perdoar ao
reu José Fernandes das Mercês o resto da pena em cujo
cumprimento se acha, em virtude das decisões do jury da
comarca deItabira, de 18 de setembro de 191; e, bem
assim, commular para o grau minimo do Codigo PenalS
penas a que foram condemnados os reus- Theophilo Soara
da Cruz e Eliziõ José de Mendonça, este por accordam da
Relação do Estado., de 42 .de maio dê 1914 e aquelie por
sentença do jury da comarca de Santa Luzia do Rio das
Velhas, de 5 de outubro de 1940.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geaês, em
Belio Horizonte, 4. 0 de janeiro de 4917.

DELFIM M0nE1RA DA COSTA RIBEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

i
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DECRETO N. 4.69 - 

DE 1 DE MNEIRO DE 4916

Indulta o Soldado Sebastião Rodrigues Valie

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando daat-tribuição que lhe confere o 4o do art. 57 da Constituição,
resolve, em homenagem á data de hoje, indultar o soldadoSebastião Rodrigues Valie da pena a que está Sujeito porcrime de deserção.

Palacio da Presjdencja do Estado de Minas Geraes, emBeIlo Horizonte, 1.0 de janeiro de 4917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Ámerjco Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.695 - DE 2 DE JANEIRO DE 4917

Transfere para o jogar denomi jiado «Parada de Santa CaLha-rina», municipio da Christina, a escola nocturna d cidadede Santa Rita de Cassja.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de Conformidade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.191 de9 de junho de 1914,

	

	
mi-resolve transferir para o logar deno,nado «Parada de Santa Catharina», municipio da Chrjstjna,

a escola nocturna de Santa Rita de Cassja.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, emBeijo Horizonte, 2 de janeiro de 4917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO,

A merico Ferre ira Lopes.

DECRETO N. 4.66 - DE 5 DE JANEIRO DE 1917
5

Distribue credito para as despesas da Secretaria do Interior,
no semestre de janeiro 'a junho de 1917

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de confor-
midade com o disposto no art. 55 do dec. n. 587, d
4892, e art. 5.°, § 3., n. 10, do regulamento a que se
refere o dec. n. 12.492, de 30 de março de 1909, resolve
approvar o quadro que a este acompanha, de distribui-
ção de credito para as despesas da Secretariado Inte-
rior, no semestre de janeiro a junho de 1941 e determi-
nar que pela Secretaria das Finanças sejam effectuados
os respectivos paganentos, de accordo com as ordens ex-
pedidas.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior e o
das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar.

Palacio da Presidencia, em Belio Horizonte, 5 de ja-
neiro de- i917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

AinericQ Ferreira Topes.
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11at'ureza da despesa

4	Subsidio aos se-
nadores	 44:160$000

5 Pessoal e expe-
dienteda se-
cretaria do Se-
nado.......... 33:300$000

6	Subsidio aos de-
putados	 88:320$000

7 Pessoale expedi-
ente da Secre-
taria da Cama-
ra dos Deputa-
dos e apanha-
mento dos de-
bates, sendo
b00$000 para
acquisição de
livros para a
bibliotbeca ..	43:076$500

8	Ajuda de custo a
senadores e.
deputados	36:000$000

9 Magistratura e
Justiça do Es-
tado :

a) Tribunal da Reta-

	

.ÇO.............	434:8708000
b) Justiça de i.. a ins-

tancia, juizes
de direito, in-
clusivé a quan-
tia necessaria
para a instalia-
çLiode Tcomar-
cas que reuni-
rem os requi-
sitos do art. 3.

4.° da lei n.
663, de 18 de
setembro de

284:000000
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00

88:320$000

66:ô00$000

476: 640$000

86 :153$000

72:000$000

29:70$000

6S:0O0$000
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Quadro da distribuição d , credito para as4espeas da 'Srctj	jdØ: nterjoi nosemestre de janeso a junho de 1917.
o.

o

Natureza da dspeta

z

U	Presidencia dó
EStdo:

i) Subsidio ao Pre-
sidente do Es-
tado............15:0008000 .	30:000$000

	

b) Representação	 .
ao vice-presi-
dente do Esta-

2

	

do ............	6:000$000	42:0008000, Gabinete do Pre-
sidente do Es-
tado...... ... 6:0OO$OO .

a) Custei
o do Pala-

.

cio e suas dê-.
penclecias	 6:0008000	42:0008000b) Guarda do Pala-
Cio........ ....	1:5008000	3:000$0002	Secretaria dom-
tenor:

a) Pessoal..........	92:3708000	484:7408000b) Expediente	 :50O8QoÜ	15:0008000C) .11luminaçao do
Palacjo da Pre-
sidencia, das
Secretarias do
Interior e da
Policia e das
repartições su-

d	
bordinadas	7:00.$OCO	44:0008000) Custeio de auto-
xnovei do Pa-
lacio, d Se-
cretaria do lo-
trior, da Po-
licia e reparti-
ções annexase
subordinadas	20:000$000	40:000$00
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c) Auxilio aos jui- 

e

:	 O

Natureza da despesa
- O

.0

000
0

40

zes de que tra-
ta a lei 611,
de 1913.......

d) Juizes munici-
paes, jflClUSj\è

,a quantiane-
'cessaria paía'a
installação de
dez termos, em
que se verifi-
carem os re-
(luisitos do art.
3.0, § 2. 1, da
lei n. 603, de
18 de setembro
de 1915.......

e) P romotores de
justiça.........

1') Juizes em dispo-
nibilidade, gra-
ti ficação de
jO °/ aos ma-
gistrados e
alu guel de ca-
sas para Fo-
rum............

Pessoal da Se-
cretaria da Po-
licia, sendo
4:800$000 ao
medico legist a
e 4:0008000 a
um servente,
Gabinete de
1dnetificaço e
seus filiies,de-
legados auxi-
l iares, ajuda de

'
custo aos mes-
pios, gràtlfda7

ç6o aos colia-
horadores e
0:000$000 para
expediente....

41 Pessoal da Peni-
tenciaria de
Ouro Preto,ali-
mentaç5o dos
reclusos e ac-
quisiçaodema-
terial para os
otficiaes e para
fardamento rs.
(200:000$000).

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

13	Sustento, vistua-
rio e curativos
de presos po-
bres, sendo
13:0008000 pa-
ra Custeio das
cocheiras da
Policia........

14 Deligencias poli-
ciaes e esta-
tistica criminal

15	Força Publica
a) Pessoal.........
b) Etapas para 1.882

praças a$900
na média.....

c) Gratiflcaço t re-
enganjado, a
$200...........

d) Forragem, ferra-
gem, medica-
mento para os
9pmaes, forra-

	

2,1):2008000	50,: 4005000

	255:000$000	.5 10:0008000

455:100$O0O:10. 200$000

	

25: 6O$00O.	51 3208000

60:l55$000	420$3408000

200:0098000	400:000$000

29:6008000.	59:2008000

	

200: 0008000	400:000$000

	17:000$000	34:000$000

	

796:871$750	1.593:743$"100

	

310:268$250	620:536500

	

30:000$000	60:000$000
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50:0008000
10:0008000
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Natureza da despesa

gem para os
dos oficiaes
montados	 25:0008000

e) Ajuda de custo a
officiaes	 5:00080004' nij rtr-111una aos ani-
maes do Corpo
de Cavailaria e
dos otÍiciaes
montados.....

g) Compra e con-
certo de arma-
mento, muni-
ção e equipa-
mento........

h) Aquartelamento,
enterramento,
expediente, luz
e 1:0008000 pa-
raconservação
da linha de
tiro...........

i) Bombeiros.......
16 Guarda Civil da

Capital, p es -
soai e expedi-
ente..........

47 Soccorros publi-
cos, inclusivè
a Directoria de

• Hygiene, pes-
soal titulado e
coo tra eta do.

•	expediente e
vebjelilos c,

0 : 0008000 á
•	Faculdade d e

Medicina e rs.
50:000$000 á
Escola de En-
genharia, am-

-	 e

o
o

Nátureza da despesa

o
bas desta Ca-
pital, como au-
xilio extraordi-
na rio para com-
pra degabine-
tes, laborato-
rios e machi-
nas, e mais
48:600$000 pa-
ra execução da
lei n. 501 de
22 de setem-
bro de 4909	209:300$000	418:6008000

18 Assistencia a ali-
enados de Mi-
nas Geraes

a) Pessoal ........ . 30: fiOO$000	61:2008000
b) Expediente e

despesa de ali-
mentação, in
clusivt 1:500$
para pagamen-
to de um ci-
rurgião dentis-
ta que será
contractado
pelo governo	00008000	400:0008000

19	instrucção publi-
ca:

a) GruposeSCOlare
escolas infan-
tis e grupo an-
nexo á scoIi
Normal Modelo
e gratificação
:) secretario •e
membros do
Conselho Sua-
perior, escolas
singulares, au
ilios as esco-

	

5:0008000	10:000$000

	

5:0008000	40:000$000

	

25: 000$000	50:000$000

	

2:5008000	5:0008000

	

11 .8:700$000	237: 400$OOÓ

- w.o
o -

Q
Eo



—

.0

o

o
O

Natureza da despesa

o
b) Expediente, cus-

teio de labora-
torioS e 3:0008
para officina e
remonta do
material te~
clinico ........

C) FiscalizaçiO......
24	Archivo Publico

Mineiro
a) Pessoal...........
b) Acquisiço de co-

í pia de docu-
mento e expe-
diente.........

25 Expediente com
eleições esta-
doaes.........

26 Selios posta es
para a corres-
pondencia ofti-
cial...........

27	Custas em, pro-
cessos crimes.

28	Ex ne dien te do
Jury..........

29	Eventuaes.......
40	Auxilios:

a) á Faculdade Li-
vre de Direito

b) á Faculdade de
Medicina da Ca-
pital...........

e) á Escola de Odon-
tologia de Bel-
lo Horizonte..

d) Aos hospitaes de
Aras sua h y,
Araxá, Abre
Campo, Alfe-

E oc

o —

1t:000$000
6:0008000

21:6008000

45:0008000

200:0008000

10: 000$000
10:0008000

50:0008000

50:0008000

4000$000

500$000
3:000$000

10:8008000

	

5008000	1:0008000

	

1: 500$000 ,	3:0008000

7:5008000

100:0008000

5:0008000
5:000$000

25:000$000

25:0008000

2:0008000

e

o

Natureza da despesa

C)	 coo
z

000.
Ias nocturnas
de Sabará, Ma-
thias Barbosa,
Àrass uahy,
Lnio Operarh
de Curvelfo e
Fabrica de Ce-
dro...........2.250:000Q00	4.00:000$000b) Fornecimento de
livros e m;bi-

	

liarjo escolar	50:000000	100000$000c) Construcço d e
predios escola-
res, iflClusjvé
3:000000 para
aluguel do pre-
dio para o Ex-
ternato do Gy-
mnasio de Bar-

	

bacena ........	IOO:000$OíiO	20(:000500020	Escola Normal da
Capital -- Pes-
soal e expe-
diente e uma
Escola Normal
Regional	 68:900S000	437:800S00021	Externato do Gy.
ninasjo Minei-
ro_Barbacena:

a) Passoal..........'4:42o$000	128:840$000b) Expediente	 s00000	1:000000C) Fiscalização	 18008000	3:60OOoO22	Externato do Gy-
mnasjo Minei-
ro—Capital

a) Pessoal......... .68:5208000	137:0408000b) Expediente	 1:0008000	2:0008000C) Fiscalização	 4:800$000	3:600$00023	Escola de Phar-
macia:

a) Pessoal	 3030$000	øf;26o$co
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Natureza da despesa

O)

000Q

nas, Aguas Vir-	-
tuosas, Anto-
nio Dias Abai-
xo, Aljbadja de
Py ta nguy, Bar-	.
bacena. Bom-
fim, Baépendy,-
Bom Despa
cho, Bom Suc-
cesso, Caran-
o1a, . Caldas,
urve11o, Cam-

pestre, Campa-
nua, Catagua-	•.
zes, Caeté,
Christina,Cábo
Verde, Campo
Be11o,Claudjo,,
Caratina, Ca..	.,.
peilinha, Ca-
xambií, Cassia.
no Campolina
(na cidade de
Entre. Rios),
D iamantina,	. ..	-
Dores - da Bôa•
Esperança, Do-	-,
res do Inda à"
Diviriopolis,
Formiga, Grão
Mogol, Guara- .
nezia, Guaxu-
pé, itabira de
Matto Dentro,	. .
ltapecerica,lta
jubá, ltana,

• ltayutaba, Juiz
de FÓra,Janua-
ria, Jaguary,
Lavras, Leo -

• poldjna, Ma-

rianna, Mar de
}Iespanha, Mi-
nas Novas,
Montes Claros,
Mu zam bi nho,
Machado, Mon-
te Santo, Oli-
veira, Ouro
Preto, Ouro Fi-
Fino, Passos,
Pará, Ponte
Nova, Poços de
Caldas, Paliny-
ra, P araopeba,
Piumhy, Pou-
so Alegre, Pas-
sa Quatro, Pi-
tanguy, Pequy,
Pedra Branca,
Paracatú, Para-
guassú, Piran-
ga, Paraisopo-
lis, Queluz,
Rio Preto, Rio
Branco, Rio
Novo, Roche-
do, Sabará,
Santa Luzia do
Rio das Velhas,
S. João d'Ei-
Rei, Serro, Se-
te Lagoas, São
Gonçalo do Sa-
pucahy, São
Se bastião do
Paraiso, São
José Je Além
Parah'yba,Safl-
ta Rita do Sa-
pucahy, Santa
Quiteria, San-

-

•	 6

o

•	 cd

Natureza da despesa pb

•	 L)



o

Natureza da despesa

ta Rita de Cas-
sia, Santa Ri-
ta do Jacutin-
ga, S. João Ne-
Pomuceno, S.
João Evange-
lista, Sacra-
mento, S. Cae-
tano do Cho-
notó, Turvo,
Theophjlo Ot-
toni, Taquaras
sd, UM, Ube-
raba, Uberabi-
riha, Varginha,
Vila Nova de
Lima, Villa
Braz, Viçosa,
Santa Casa de
Caridade de
Diamantina e
Hospital de
Tu ber Culosos
de Arassuahy,
a 4: 00 cada
um............

e) Aos asylos de
Maria Thereza
de São Fran-
cisce, (S. João
d'EI-Rey), São
Vicente de
Paula (de Es-
trelia do Sul),
S. Vicente de
Paula (de
Aguas Virtuo-
sas), de Cari-
dade (cidade
de S. Francis-
co), de Jab@tj-

17 --

0

o

Natureza da despesa

catubas
'
de Or-

pliãos de Ma-
rianna, de Bar-
bacena, de Juiz
de F5ra, de
Nossa Senhora
da Conceição
(Serro), de
Santo Antonio
e Santa izabel
(Ouro Preto),
Nossa Senhora

'	de Naza r etli
Queluz), da

Velhice De-
s a m parada
(Ponte Nova),
de Orphãos
(Conceição co
Serro), e inva-
udos (Caran-
gola), de Or-
phãos (Campa-
nha), Orpha-
nato Sant'-An-
na (Passa Qua-
tro), Orphana-
to da Capital
(da Associação
do Pão de San-
to Antonio),
Hospital do
Rosario (de S.
João d'EI-Rey,
Instituto do s
Surdos -Mudos
(de itajubá),
Albergue de
Santo Antonio
(de São João
d'El-Rey), R-

l. M.-2

—.16

e

o
ei

•
oa)

-ei )	 00

78 : 000SÓOo	156:000$00

Li

0<1
000

—
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NatUreza da despesa	
a)

QG)

o

o	-
-Natureza da despesa

•a

o •
a)

o

colhimento (de
S. João d'EI-
Rei), Recolhi-
mento das Da-
mas de Cari-
dade (de I3ello
1-1 orizonte),Re-
colhimento de
Santo Antonio
de Diamanti-

na), Recolhi-
mento de Tu-
berculosos
«Augusto Cae-
tano» (de Ca-
rangola), Pavi-
lhão de -Tu -
berculosos (de

- Campa nha),
Sana torio de
Tu ber eu losos
(de Januaria),
Recolhimento
de Tuberculo-
sos (de Theo-
philo Oltoni),
Ma ter ni da de
( de S. Jogo
d'El-Rey), a...
1 : 5008000 cada
um..........

f) Ao asylo de S.
Luiz (de Cae-
tó), 3:0000000
aos asylos de
Macahubas, de
Diamantina e
Itambacury,...
2:0008 a cada
um ..........

	

22:W0$000	45:000$000

	

4:0O300	9:000$000

g) A' Santa Casa de
Beilo Horizon-
te, sendo.....
6:000S000 para
a Maternidade
anflexa.......

h) Ao Asylo Atfon-
so I'enna, da
Capital, de ac-
corcio com a
lei n. 52, de
91O {10:000);

ao Instituto
Pisteur, de
Juiz de Fóra
(5:000S000), á
Liga Mi nei ra
contra a Tu-
berculose d e
Juiz de Fóra
(3:OOOOOO), ao
Hospital de La- -
zaros de Saba-
rã (!F:OOOOOO).

lkos hospitaeS e
asylos das con-
trarias de S.
Vicente de
Paula, das ci-
dades de Mon-
tes Claros e de
itinga, a W08-
cada uni......

j) Aos Lyceus de
Artes e Offi-
cios de Ouro
Preto e Dia-
mantifla a
1:500000 cad.a
um..........

18:0009000	36: OOOOOQ

11 :0005000	22:000000

OOSOOO	4:000S000

-l:OOSOOO	3:000000
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Natureza da despesa

L3
k) Ao Instituto Bis-

torico de Mi-

	

nas ...........	50000ü	1:000$0001) Co. niribuição pa-
ra o 'monume-
nto do Ypiran-
g, primeira

	

presta ção.... .12:00S000	2í:O00000m) Ao Instituto da
Ordem dos Ad-
vogados Mi-.
neiros,auxilios
para despesas
com a reunião,
nesta Capital,
do Congresso
Junco Brasilei-

	

ro ............	2O000OOO	0:000000
31	Inspecção regio-

	

11,1 do ensino	102:170000	20:340$o0O32	Empregados em
dis poni bilida-

	

de ............	l9:03000O	119:86000033	Passes e tele -
gii m mas da
Presidencia,da
Secretaria do
Interior e da
Policia do Es-

	

tado......... . 30 000Oo0	60:00000034	Delegados de Po-

	

licia....... ... . 106:400OOO	21:800o00

6.7O3:92tijO0 13.40:843000

SecreLrh do Interior, em Belio Horizonte, 5 de ja-
neiro de il.— Antonio B. Vilhena Junior.

Confere. P. Andrade,

Visto. Luiz Magalhães, chefe, de secção.
Visto. O directr, Athur Engenho Furtado,

DECRETO N. 4.697	93 DEANIiRO' DE,1917

Transfere para a 2. escola do sexo famininO do bairro das
«Palmeiras», da cidade de Ponte Nova, o logar de adjun-
cto á L escola do sexo feminino dessa mesma.cidade.

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. 8.191, de 9 de junho de 4D41, resolve transferir
para a 2.° escola do sexo feminino do bairro dds'Pa1mei-
ras)>, da cidade de Ponte Nova, o logar de adjunto à 1.4
escõlã. do sexo feminino dessa mesma cidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 23 de janeiro de 1947.

DELFIM MOREIRA DA COSTA P113EiRO.

Arnerico Ferreira Lopes.

DECRETO N, 4.698 - DE 23 DE JANEIRo ng 1017

Transfere para o distnicto de Bom Jardim municiPio de São
Manoel do Mutuir, convertida em mixta, a 3. , escola do
sexo feminino da cidade do Rio Bianco.

O Presidente do Eslado de Minas Ceraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 30 do regulamento que baixou com
o dec. n. 3.101, de 9 de junho de 1(11. resolve transferir
para o districio de Bom Jardim, muníclpio de S. Manoel do
Mutum, convertida em mixta, a 3a escola do sexo feminino
da cidade do Rio Branco.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeBo Horizonte, 23 de janeiro de lt)17.

DELFIM MOREIRA DA Cosi-A BinEIRO.

A rnericq rerreilït fopes.
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DECRETO N. 4.699	DE 23 DE JANEIRO DE 4917

Transfere para o districto de S. Sebastião do Occidente, muni-cipio de S. Manoel do Mutum, convertida em mixta, a es-cola do sexo feminino da Vilia Fortaleza.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-dade com o n. 4 do art. 3. 1 do regulamento que baixou -com o dec. n. 3.494, de 9 de junho de 1911, resolve transfe-
rir para o districto de S. Sebastião do Occiiente município
de S. Manoel do Mutum, convertida em mixta, a escola do
sexo feminino da Vlilla Fortaleza.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, 23 de janeiro de 1917.

DELFIM MOREIRA n& COSTA RIBEIRO.

Americo Ferreira Lopes.-

DECRETO N. 4.700— DE 23 DE JANEIRO DE 1917

Transfere, como nocturna, para a cidade de Cataguazes, a es-
cota do sexo masculino de Recreio, municipio de Leopol-dina.

• O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. 4 do art. 30 do regulamento que baixou com
o dec. n. 3.191, de 9 de junho de 1914, resolve transferir,
como nocturna, para a cidade de Cataguazes, a escola do
sexo masculino de Recreio, município de Leopoldina.

Palacio da Presidencja do Estado dê Minas Geraes, emBello Horizonte, 23 de janeiro de 4947.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Anler ico Ferreira Lopes,

- 23 -

DECRETO N. 4.701 - DE 23 DE JANEIRO DE 4917

Transfere, convertida em mixta, para o legar denominado
«Santa Rita de Canoas», do districtO de ViIla Brasili a , a
escola do sexo feminino de Recreio, municipiO de Cata-
guazes.

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. 3.191, de 9 de junho de 4911, resolve transferir,
convertida em mixta, para o 1 00-ar denominado «Santa Rita
de Canoas», do districto de 'Vil> a Brasilia, a escola do sexo
feminino de Recreio, municipio de Cataguazes.

Palack da Presiden3ia do Estado de Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, 23 de janeiro do 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

AmericO Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.702 - DE 23 DE JANEIRO DE 1917

Approva a transferencia do Oymnasio S. Vicente de Paula
de S. Paulo de Muriahé, á « Associação Franco . BFaSi-
leira ».

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuiçEo que lhe. confere o art. 57, n. 1 da Constituição
do Estado, approva a transferencia do Gymnasio S. Vicente
de Paula, de S. Paulo do Muriahé, á Associação Franco-
Brasileira>), com a denominação de «Coilegio Santos An-
j», ficando mantidas a$ regalias de equiparação conce-
did
os

as pelo deo, n. 8.311, de 12 de setembro de 1911.

Palacio da Presidencia, em Beijo Horizonte, 23 de ja-
neiro de 4917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Anierico Ferreira Lopes.



- 24 -

DECRETO N. 4.703 - DE 24 DE'JANEIRÕ DE 40i7

Distribuecreditos para as despesas da. Secretaria da Agricul-*	tura, Industria, Terras, Viçao e Obras Publicas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das
a ttribuições que lhe São por lei conferidas, resolve apõ
Provar o quadro que a este acompanha, organizado de
accordo com o regu l a mento da Secretaria da Agricultu-
la, Industria, Terras, Viação e Obras Publicas e relativo

d.istriuiçao de creditos para as despesas da mesma
repartição, no Semestre de janeiro a junho do çorrenle
anno, delermjnando que, e pela Secretaria das Finanças,
sejam effecuados os respectivos pagPrnentos, tendo em
iata a ordens Oxpedjdas.

Os Secretarios de Estado dps Negocios de Agricul-
tura, Industria Terias, Via ço e Obras Publicas e o das
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do EsLdo de Minas Gemes,
em Beilo Horizonte, 24 de janeiro de 4917.

DELFIM MOLFIRA DA COSTA RIBEIRO.

Iiapl Soares de Moura.

Quadro de distiibuiç0 de creditos para as
(11"'3PCS-3 da Secretaria da A ricultui.a,Industria, Terras, 7Inço e Otii • as Publí-cas no semestre de jniletro a jtiiiho dc11fl7.

a
a	-	 ..	00	 a.,NATUREZA DA DESPESA	 aa

a

Direutoria de Via-
ção e Obras Pu-
blicas:

Secretario e ofíiciil
de g Sinete...........l2: 600$000

- -

o

	

NATUREZA DA DESPESA	 -
a	 a a

a a

2 Pessoal da directo-
ria, incluSivé -dia-
rias regulamenta-

	

res ..... ...........	j40:000$000

3 Expediente e te 1e-
grarnmas.......... 12:500$000

	

4 Passes e transportes	45:000$000
5 Automovel, iliumina-

ç à  , telephones,
seguro da Secreta-

	

ria e dependenciaS	4:7508000

6 Obras publicas, seu-
do 25:000$000 nas
ea!II.'a	iv'.rn'-'

	mineraes.......... 500:0008000	1.000:0008000

	7 Estradas de rodagem	225:0005000	450:0008000

	8 Eventuaes........ ...	5:000$000	0:00080001

O Directoria da Agri-
cultura, Terras e
Colonização:

Pessoal da directoria,
inclusivè dia rias

	

regulamentares...	69:000$000

11 Custeio e adminis-
tracão decólonias,
inclusivé 23:000$
p ra fii11daeao da
colonia u \T 5Z de
Mello,2:0OO$OOO á
AssoeiÇcio C õ m -
rnereiil de Minas
Geraes e 25:000$
para auxilio a im-
rnigraçãão.........100:000$000

	

42 Catechese ...........	45:0008000

i3 Acquisição de machi-
nas agricolas, in
secticidas, adubos,
se. meuIeS e prepa-
g:inda agricoa......iOO:fO0$00025:2O.$0cO

280:0008000

25:0038000
30: 000$000

9:500$000

138 ;0O0000

200.0008000
31:20()$000

200:0005OQÇI

1

-



	41 :000$000	22:000$000

	

45:0008000	90:0008000

25:0008000

5:0008000
5:0008000

17:500$000

4:3508000

50:0008000

10:000$ØOo
10:000$000

35:0008000

2;5008600

1
NATUREZA DA DESPESA

44 institutos «João pi-
nheiro», «D. l3os-
CO)) e «Bueno
Brandão».........

15 'Aprendizados Áglico-
Ias «José Goriçal-
ves)>, «Borges Sam-
paio» e «Jtambacu
ry»...............

16 Fazenda-Modelo d a
Gamejjejra e Cam-
po de Demonstra-
ção de Ayuruoca..

47 Ensino Agricola Am-
bulante e Campos
Gerae.s............

18 Subvenções:
A' Escola de Enge-

nharia ....... ......
A' Escola Agricola de

Lavras............
A' Escola D. Bosco.
Ao Instituto Electro.

Technico de Itaju-
há..............

Ao instituto Polyte-
chico de, Juiz de
Fóra .... ....... .....

Ao Apprendjzado
Agricola annexo ao
(;ymnasio Leopol-
dinense...........

19 Defezi das terras e
inaltas do Estado.

EO Ljmit p s do Estado..
21 Medição e .divisío

pdas terras	ubli-
cas.. .................

22 Serviço meteoro]Õgi
co....................

C)
E- C ia
z
ia
n

ia O)

	58:5008000	117:000$000

	

29:500$000	59:0008000

	

2:5008000	5:0008000

	

10:000000	20:000$000

	

15:000$000	30:0008000

	

53:b00$000	106:000$000

	

25: 000$000	50 :000$000

rJl
o

NATUREZA DA DESPESA

1irectoria de in-
dustria e Cmmer-
Cio

23 Pessoal da Directo-
ria, inciusivê dia-
rias regulamenta-
res •••••••••••••••

2i Terrenos diamanhi-
nos................

25 Estancias hydro-mi-
neraes ..... ........

26 Sericicultura.........
27 Feiras de gado......
28 postos zootechnicos.
29 importação de repro•

ductores..........
30 Selecção de gado na—

cional............
31 Sementes de plantas

torra gei ra s.........
32 Serviços de minas é

rios...............
33 Vaccinas ............
34 Tanques insecticidas
35 Estatistica agro-pe-

cuaril..............
36 Subvenções á União

das Cooperativas

1

- 26 -	
- 27 -

o
o-

O ia

ia	 ia

	• 40:000$000.	80:0008000

	

3:6008000	7:2008000

	

21:0008000	42:000$000

	

1:W08000	3:200$000

	

25:0008000	50:0008000

	

50:0008000	100:000$000

	

50:000$000	100:000$000

	

44:5008000	89:0008000

	

45:0008000	30:0008000

	

5:0008000	40:000$000 -	 -

	50:0008000	100:0005000

	

7:5008000	15:0008000

	

25: ..000$000	50.:0008000

	

20:0008000	40:0008000

	

1.860:900$000	3.721:8008000

1

Secção de Viação, O de janeiro de 1911.-- Carlos
pjflli.

Visto : - Arthur da Costa Guimarães.

ri

1
o
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1 DEcET0 N. 4.703 'Á T DE 24 DE JANEIRO DE 1917

Supprime o lugar de fiscal geral da Guarda Civil

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
altribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do
Estado e utilizando-se da auctorização emitida no art. 1. 0da lei n. 613, de 1 de outubro de 1914, e art. 9. 0 da lei
679, de 42 de setembro de 1916, resolve sLpprimir o legar
de fiscal geral da Guarda Civil, a qual ficará sob a fiscali-
zação de um offiíial da Força Publica, designado pelo
Chefe de Policia.

Palaejo da PIesidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 24 de janeiro de 4917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Americo Ferre ira Lopes.

DECRETO N 4.704	DE 21 DE JANEIRO. DF 1917

Approva a classifleaçao das collectoi'jas do Estado, para o
triconio de' 1917 a 1919

.0 Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em vista
o disposto no art. 18 da lei n. lilO, de 22 de setembro de
1009, resolve approvar a classificação, que a este acom-
panha, das coilectorias do Estado, e que vigorará no tri-
ennio de 4917 a 1919.

O Secretario dos Negocios das Finanças assim o fará
executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gcraes, em
Beilo Horizonte, aos 25 de janeiro de 1917.

Diriii MOREIRA DA COSTA R]BE:RO.

Thepdorniro Cai' eiro San 1ago.

Classi11CaÇ0 das collectoriaS do Estado a
vigõrar no triennio de 1917 a 1919

I. classe
Uberaba, Tres Corações do Rio Verde, Belo Horizonte,

Ponte Nova, Lavras, Ouro Fino, libá, Barbacena, S. João
d'El-Rey, Passos, Juiz de Fõra, Carangola, S. José do Além
Parahyba, Cataguazes, Ouro Preto, S. Sebastião do Paraiso,
Leopoldina, Manhuassú e S. Paulo do Muriahê.

2. a classe:
Santa Rita do Sapucahy, Caratinga, Oliveira, Rio Bran-'

co, Monte Santo, Alfenas, Theophilo Olioni, Mar de Hespa-
nha, Formiga, Santa Rita de Cassia e Pouso Alegre.

3. a classe
S. João Nepomuceno, pomba, Patrocinio, Queluz, Var-

ginha, Curvelio, Diamantina, Uberabinha, Itajubá, Palmira,
GuarafleSia, Itapecerica, Araxá, Viçosa, Santo Antonio do
Machado e Paraisopolis.

4•a classe :
Pará, Santo Antonio de Patos, Poços de Caldas, Santa

Luzia do Rio das Velhas, Rio Novo, Itauna, Jacutinga,
Campo Belio, Tres Pontas, Piranga, Piumhy, S. Gonçalo cio
Sapucahy, Pitanguy, AyuraoCa, Sacramento, Abre Campo,
Araguary, Baependy, Prata, Rio Preto, Entre Rios, Muzam-
binho e Sete Lagôas.

classe
Turvo, Marianna, Bom Successo, Dores do Indayá,

Santo Antonio do Peçanha, Bambuhy, Lima Duarte, Carmo
do Rio Claro, Jaguary, Itabira, Guaxup é , Conceição do Serro,
Cabo Verde, Dores da Boa Esperança, Aguas Virtuosas,
ArassUahY, Caldas, Paracatú, Sant'Anna de Ferros, Santa
Barbara, Abaeté, Campanha, Rio Casca, Pouso Alto, S. Mi-
guel de Guahães, Campos Geraes, Serro, Caracol, Carmo
do Fructal e Montes Claros.

6.' classe
Silvestre Ferraz, Silvianopelis, Vilia Nova de Lima,

Villa Gomes, Palma, ltuyutaba, Bomfim, Sabará, Vilia Nova
de Rezende, Conquista, Carmo do Paranahyba, Christina,
,lanuaria, Jacuhy, Santo Antonio do Monte, S. José dos Bo-
telhos, Alto Rio Doce, Minas Novas, Claudio, Abbadia do
Bom Successo, Pedra Branca, S. Domingos do Prata, Je-
quitinhonha, NepornucenO, A rceburgo, Cambuquira, Estrel-
la do Sul, Prados, . Rio José Pedro, Fortaleza, Rio Pardo,
AlvinopoliS, S. Gothardo, Monte Carmello, Villa Braz, Gua-
rará, S. Manoel, Caxambú,ElOy Mendes, Monte Alegre, Bom
Despacho, Cambuhy e Campestr,

1,1

1.t
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7. 11 classe:

Peraõns, Tiradontes, Guarany, S. Manoel do Mutum,Paraguassú, Salinas, Contagem, Passa Tempo, Mercês Pa-
raopeba, Capeilinha, Bocayuva, Grão Mogol, Passa Quatro,
Virginia, S. João Baptista, Santa Rita da Extrema, Pirapo-
ra, Rezende Costa, Caeté, SantaQuiteria, Maria da Fé,
Conceição do Rio Verde, Boa Vista do Tremendal, Divinopo-
lis, Piracicaba, Inconfidencia e S. Francisco.

8. a classe

Lagôa Dourada, João Pinheiro, VilIa Brasilia, S. JoãoEvangelista, Aymorés, Rio Espera, Pequy e Antonio DiasAbaixo.

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, aos 25 de janeiro de 4917. - O Secretario
das Finanças, 7'/zeodoinjro Carneiro Santiago.
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DECRETO.  N. 4.706—DE 31 DE JANEIRO DÊ 4947

Concede subvenção kilometrica, á Prefeitura de arnbuq1iira
e á Camara Muniôipal de Tras Corações do Rio Verde
para construcçãO de uma estrada de rodagem entre
acjuelles municipiOs.
O.Presidente dó Estado dê Minas' Geraesi usando da

attrihuiçEo que lhe confere a Constituição e, de conformida
de com o art. 8.° do dec. n. .soi, de 8 de janeiro de
1916, resolve conceder á Prefeitura de Cambuquira e á Ca-
mara Municipal de Tres Corações do Rio Verde a subven-
ção kiiometricã a que se refeie o art. 1 , 1  do citado dec.

ti. 4.501, para construcçdo de uma estrada de rodagem
destinada ao trafico por automoveis, ligando as sédes dos
referidos municipios.

O Secretario d'listado dos Negocies da, Agricultura, 1n
dustria, Terras, Viação e Obras publicas, fica auctorizado a
celebrar o respectivo contracto, no qual serão observadas

ento que baixou com o já meneio-as disposições do Regulam
jiado dec. n. 4.501, de 8 de janeiro de 1916.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes,
em Belio Hõrizonte, 31 de janeiro de 4917.

DÉLFií MoumnA DA COSTA IlmEino

DECRETO N. .4.705 - DE 3ODE JANEIRO DE 1947	 jau1 Soares de

rDECRiiO N. 4.07 —nE 31 lANEIRO DE 1917

Marca o dia 24 de fevereiro proximo futuro paía a instailação
da Camara Municipaf e municipio de Aymorés

O Presidente do Estado de Minas Gerae g usando da at-
tribuiçao que lhe confere o art. 57 da Constituição, resolve,
para a execução da lei n. 673, de 5 de setembro do anno
passado, marcar o dia 24 de fevereiro proximo futuro para
a instãllação da Camara Municipal e municipio de Aymorés,
visto a mesma não se ter verificado no dia 6 deste mez,designado pelo dec. n. 4.690, de 29 de dezembro de 4946.

Palacio da Presjdencja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte) 30 de janeiro de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO,

Americo Ferreira Lopes.

Approvao Regulamento da caixp. Beneficente dos Funcciôfl
rios Publicos do Estado

Õ Presidente do Estado de Minas Geràes, üõ
exercício da attribuição que lhe é conferida pelo
art. 57, n. 4, da ConstituiÇO, e, usando da aucto-
rização contida -no art. 19 da lei n. 681, de 12 de
setembro de 1916, resolve approvar o Regulamen-
to, que a este acompanha, da Caixa Beneficente dos
FunccionariOs Publicos do Estado, assignado pelo
Secretario de Estado dos Negocios das Finanças,
que o fará executar.

Paiacio da Presidencila do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, 31 de janeiro de 1917.

DËLFIM MoarnÂ D!t COSTA RIrninO

Theodomiro Carneiro Santiago.
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R]GIJLAMENTO DA CAIkA JEEFICENTE
DOS FtJNCCIONARIOS PUBLJCOS

Da Caixa Beneficente e seus fins

Art. 1. A Caixa Beneficente dos Funccjona.
ios Publicos, creada pela lei n. 588, de 6 de setem-

bro de 1912 e modificada pelas de ns. 612, de 18 de
setembro de 1913, 645, de 1 de outubro de 1914 e
681, de 12 de setembro ultimo, funccionará na Se.
cretaria das Finanças, a cujo cargo ficam a arre-
cadação, administração, guarda do patrimonio e
entrega do peculio (arts. 1.0 e 16, da lei n. 588, de1912).

Art. 2.° A Caixa Beneficente tem por fim
a) Soccorrer o funccionarjo publico, que se

invalidar não tendo ainda direito á aposentadoria e
disponibilidade remunerada ou a outro favor do

Estado, ou, tratando-se de funccionarios de justiça,
não tendo direito á percepção das vantagens do of-ficio;

b) Soecorrer, por meio de formação de um pe-
culio e com a concessão de um auxilio para as des-
pesas de funeral, a familia do funccionario que
failecer (arts. 2. 0 da lei n. 588 . 1. 0 da de n. 681).

Do peculio e do auxilio para funeral
Art. 3. 0 O peculio de que trata o artigo antece

dente, será Correspondente a tres anflos dos venci-
Mentos do cargo em relação aos quaes tenham sido
pagas as prestações mensaes, consiclerandose como
vencimentos, para o calculo, a lotação dos cartorjos
.e outros cargos.

Paragrapho unico. No caso de empregos com
porcentagens e vencimentos fixó, o calculo para o
peculio compre.hen.derá. além destes, a lotação da..quelias.
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Art. 4.° Em relação aos deputados e senadores,
servirá o respectivo subsidio de base para o calculo
do peculio.

Art. 5.° O peculio não poderá exceder de
30:000$000 e nem ser inferior a um conto de réis.

Art. 6.° O auxilio para as despesas de fune.ra
será correspondente a um mez dos vencimentos, ac-
crescidoS para OS funccioflariOS, que tambem per-
ceberem porcentagens, de 112 da lotação destas,
não podendo .exceder de 1 conto de réis e nem ser
inferior a 100$000.

Paragrapho unico. No calculo do peculio e do
auxilio para funeral, serão arredondadas para
1l000 as fracções inferiores a essa quantia.

Art. 7.° Todo o cidadão que exercer o cargo
de Presidente do Estado, uma vez que, observadas
s disposições deste Regulamento, se inscreva como
ocio da Caixa, terá direito a um peculio de 30 con

tos e ao auxilio para funeral correspondente ao
rencirnento annual de 10 contos (art. .19, da lei
n. 588).

Do fundo da Caixa

Art. 8 . 0 O fundo da. Caixa. Beneficente se con
stituirá:

'l.°) do producto das mensalidades dos sociOE
inseriptos, descontadas pelo ThesourO do Estado ou
pelas repartições fiscaes nas folhas de pa.gament(
ou pagas directamente em qualquer estação fiscal
pelos socios que não receberem vencimentos pelos
cofres do Estado.

2.°) Das doações, legados ou quaesquer outros
donativos.

3°) Do producto das rnultas impostas em vir-
tude do disposto no art. 37 deste Regulamento.

4°) Da importancia dos peculios que reverte-
rem em favor da Caixa em virtude do disposto no
art. 12 deste RegulalnentO.

D. M.-3
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Art. 9•o Esse fundo, depois de convertido eni
apolices na fôrma determinada no art. 39, ficará
depositado no Thesouro do Estado, para occorre
aos encargos da Caixa, e, desde que attinja a im-
portancia de 500 contos, o Secretario das Finanças
ordenará a dhninuiçâo gradativa do desconto dos
funccionarios.

§ 1.° Essa diminuição será correspondente a14 da prestação mensal durante os tres primeiros
mezes subsequentes áqueile em que tiver sido attin
gido o maximo de 500 contos e a 12 do quarto mez
em deanfe.

§ 2.° Si por qualquer motivo deixar de ser feita
a diminuição, o funccionarjo terá direito á restitui-
ção do que tiver pago a maior, revertendo, porém,
a differença em proveito da Caixa, si a reclamação
não fôr apresentada dentro de 90 dias, a partir da
data do ultimo pagamento indevido.

§ 3.° O desconto de que trata o artigo antece-
dente, deverá ser restabelecido, sempre que o fun-
do da Caixa Beneficente baixar de 500 contos.

Do pagamento do peculio e do, auxilio para funeral
Art. 10. O peculio de que trata o art. 2.° deste

Regulamento será entregue a quem competir rece-
bel-o, em virtude de alvará do juizo por onde correr
o inventario do funce jonarjo falieejdo e delle ca-
berá metade ao conjuge casado sob o regimen de
comrnunhão de bens e outra metade aos herdeirose suceessoreS legatarios, na fôrma do direito civil
patrio, si o contrario não dispuzer em vida o insti-
uidor, nos termos do art. 54.

Paragrapho. unico. Não será cumprido o al-
vará que estiver em desaecordo com a vontade do
instituidor do peeulio ou pensão, manifestada com
as formalidades dos arts. 54 e 55 deste Regula.
mento; a Secretaria, porém, remetterá, immediata..
mente, ao juiz do inventario, copia authentjca da-
que.lJas declarações.
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Art. 11.. A totalidade do peculio deverá ser en-
tregue aos herdeiros OU succesSores legatários,
quando o funccionariO não fôr casado ou quando o
conjuge sobrevivente fôr divorciado.•

Art. 12. Si o funcci.oflario failecer intestado,
não deixando descendentes OU ascendentes succes-
siveis, conjuge não divorciado, ou collateraeS até o
sexto grau por direito civil, a importancia do pecu-
lio reverterá em favor da Caixa.

Art. 13. A Secretaria das Finanças fará en-
trega do peculiO dentro do prazo de 90 dias, a con-
tar da data em que o mesmo fôr solicitado, uma vez
que a Caixa tenha fundo para esse fim.

Art. 14. A effectividade da entrega dependerá
de requerimento da parte, instruido dos seguintes
documentos:

a) Certidão de obito;
b) Certidão do titulo de herdeiros, extrahida

do respectivo inventario;
e) Alvará do JkIiz do inventariO, auctorizando

a entrega da importanCia do peculio á inventariafl
te ou a quem de direito.

Art. 15. Offerecidos esses documentos e au-
thenticadoS todos, e verificado que o contribuinte
estava em. dia quanto ao pagamento das prestações
inensaes, será ordenado o pagamento do pecu1io
observado o disposto no art. 49.

Art. 16. A entrega do auxilio para despesas
do funeral, terá logar logo depois que se dér o f ai-
1ecimento do funccionariO, á vista da respectiva
certidão de obito e de identidade, á pessoa que pro.
var haver feito as mesmas despesas.

Art. 17. O pagamento do peculio deverá ser fei-
lo em dinheiro ou em apolices do Estado ou da
União, pela cotação da praça quando deilas dispu-
zer o fundo da Caixa e assim concordarem os inte-
ressados.

O pagamento, porém, do auxilio, será semprc.
feito em dinheiro.
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A:rl. 18. Os peculios pertencentes a orphãos e
interdictos deverão ser pagos, de preferencia, em
apolices da União ou do Estado, sempre que isso
fôr possivel.

Art. 19. Na falia de herdeiros ou de disposi-
ções testamentarias, reverterá a importancia do pc
culio em proveito do fundo da Caixa Beneficente e
da mesma fórma a do que não fôr reclamado deu-
tro do prazo de 3 annos, salvo quando os herdeiros
ou legatarios forem menores ou interdictos.

Dos coniribuinies da Caixa e condições de ad-
missão

Art. 20. São contribuintes da Caixa Benefi-
cente:

a) Todos os funccionarios do Estado e da Pre-
feitura da Capital, com exercicio effectivo, pagos
por folha no Thesouro do Estado e repartições fis
eaes, em virtude de titulos de nomeação e que se
inscreveram de aceordo com a lei n. 588, de 1912

b) Os empregados dos pontos fiscaes, coile-
etorias e mesas de rendas, inscriptos da mesma
fórnia;	-

c) Todos os funeeionai-ios que tenham se apo
sentado depois de inseriptos ou venham a se apo-
sentar;

d) Os que, tendo deixado de ser funecionarios
publicos, tenham, entretanto, mantido a sua inseri
pção, pagando as contribuições mensaes:

e) Todos os funeeiona:rios publicos do Estado
ou da Prefeitura da Capital, em virtude de quaes
quer titulos de nomeação do governo, uma vez que
sejam inscriptos de aceordo com as exigencias des-
te Regulamento, comprehe.nclidos os escrivães- de
notas e de paz, depositarios, partidores e contado
res, avaliadores judiciaes, escrivães dos processos
e execuções criminaes, vigias auxiliares e funcein-
narios interinos, exceptuados os membros dá Força
Publica, os. funeeionarios nomeados para servirem

nos impedimentos dos effectiVo5, os que exerce]efl
cargos mediante contracto e bem assim os nomea-
dos depois da data da lei n. 588 e maiores de 50 au-
nos na data da sua nomeação.

Art. 21. Qualquer •funccionario que venha a se

inscrever na Caixa Beneficente, desde a data da
publicação deste Reguameflto, fica sujeito ao 110,V!

ciado a que se refere o § 
30 do ari. S. da lei n

588, para a effectiVidade do pecuiiO a ser pago a
seus herdeiros ou legatarios, e quando venha a fai-
leeer antes de terminar esse prazo, a Caixa Benefi
cente pagará a quem competir sómente metade do
peculio a que teria direito, si já houvesse comple-
tado os quatro annpS de contribuição.

Parag
rapho unicO. Esta disposição se applica

tambem áquefle que tenha declarado não acceitar
a inscripÇ0, ou, depois de inscripto, tenha pedido
eliminação, no caso de que venha a pedir nova iru-

seripção -
Art. 22. A jnscriPÇão de novos contribuintes

na Caixa Beneficente, a contar da data do presente
Regulameflt0, fica sujeita, mesmo tratando-Se de
funuciOflarios que pela lei n. 588 tenham a facui-
dade de nella se inscrever e dessa faculdade não te-
nham ainda se aproveitado, á prova dos requisitos
estabelecidos nos artigos seguintes.

Art. 23. Os pretendentes á inseripÇãO deverão

provar:
1.) que não têm mais de 50 annøS de edade na

data do pedido de inscripção.
2.°) que estão no goso de boa saude.
Art. A primeira condição do artigo ante-

jor será provada: a) por meio de certidão de ba-
ptismo, extrahida dos livros ecclesiaStiCos, em se
tratando de nasciPleflto oceorrido antes de 1.° de
janeiro de 1880; b) por meio de certidão dos assei"-
tamentOS do igistro civil; c) na falta de qualquer
desses doeu n1-ntOs, por meio de justificação devi-
damente procd4Sada, devendo constar dessa justifi-
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cação a edade certa do justificante, com especifica
ção do dia, mez e anno do nascimento.

Art. 25. A segunda condição será provada por
meio de attestado do medico que fôr designado pelo
Secretario das Finanças para proceder ao exame.

Art. 26. Para o fim da inscripção, o funccio-
nario apresentará requerimento á Secretaria das
Finanças, juntando algum dos documentos de que
trata o art. 24, o titulo de nomeação em virtude do
qual estiver servindo e do qual constem os venci;
mentos ou lotação do cargo e bem assim um talão
de recolhimento da quantia de 20$000 aos cofres
da Secretaria ou de qualquer estação de arreca-
dação.

Art. 27. Recebido o requerimento, assim dj-
cumentado, o Secretario das Finanças fará a desi-
gnação do medico encarregado de proceder ao ex-
ame na pessoa do pretendente á inscripção, dando
conhecimento a um e outro por iritermedio do coE-
.lector.

Art. 28. Feito o exame. e entregue o attestado,
em caracter reservado, á Secretaria, na Capital, e
oo coliector, fóra da Capital, este o remetterá á Se-
cretaria, pagando immedi .atarn.ente ao medico, in-
dependentemente de auctorização especial, a quan-
tia que tiver sido depositada conforme o talão de
que trata o art. 26.

Art. 29. Para o exame, de que trata o art. 27,
serão escolhidos, de preferencia, os medicos que fa-
çam parte da Caixa Beneficente.

Art. 30. Concedida a inscripção, delia deve-
rão ter conhecimento O interessado e o collector ou
exactor, dizendo-se-lhes qual contribuição men-
sal devida e desde quando e enviando-se ao primei.
ro um exemplar do presente Regulamento.

Das contribuições

Art. 31. Todos os funecionarios publicós in.
scriptos na Caixa Beneficente são obrigados ao dos-
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conto mensal da quantia correspondente a um dia
dos respectivos vencimentos, considerando-se como
tal para o calculo da çontribuiÇãO a lotação dos of-
ficios ou outros cargos.

Art. 32. O funecionario cujos vencimentos
forem constituidos de porcentagens e vencimen-
tos fixos, concorrerá com uma quota mensal cor
respondente a 130 dos vencimentos mensaes ad-
(iicionadLa de 1360 da importaucia da iotaçio de
porcentagens.

Os servcnluarioS de justiça e aquelies cujos
vencimentos forem constituidos só de porceuta-
gens, concorrerão com uma quota correspondente
a 11360 da importancia da lotação de seus car-
gos.

§ 1 0 Todas as vezes que for alterada a lota-
ção, será tambem alterada a quota correspondente
cia prestaçO mensal e do peculio.

§ 2.° No calculo da prestação mensal serão ar-
redondadas para 100 réis as fracções menores des-
sa quantia.

Art. 33. Si occorrer o caso de licença com
metade de vencimentos, o calculo para a contri-
buição a ser paga não será feito sómente sobre a
quantia percebida pelo licenciado, e sim sobre o
total daquelia que lhe deveria caber si estivesse
em pleno exercicio do cargo.

Art. 34. Si por motivo de licença sem ven-
cimentos ou outro, não se puder descontar dos
vencimentos do funccionariO a- quota ou quotas
com que lhe cabe contribuir, far-se-á o desconto
no primeiro pagamento seguinte.

Paragrapho único. Si, no caso do presente ar-
tigo o fume,ioi1a0 vier a faliecer antes de entrar
com a quota resijeetiva, será esta deduzida da im-
portancia do peculio.

Ar'. 35. Do funcciona1iO ou socio contribuin-
te, que se posentar ou aqueile que se retirar ch
funceionali1fl0, descontar-se-á a mesma contri-
buição que o lhe descontava quando em activida-
de ou exer( cio.
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Art. 36. 'O funccionarjo que se retirar do fun-
ccionalismo, continuando contribuinte da caixa, e
que novamente voltar a exercer qualquer cargo
publico, de vencimento inferior, ficará sujeito ao
desconto, tomando-se por base os vencimentos ao
tempo de Sua inscrirpcão, sendo o peeulio e auxi-
lio pagos nessa conformidade.

Paragrapho untico. O funocionario, porém,
que, tendo-se retirado do serviço Publico, haja
perdido o direito de contribuir, 'si a ele voltar, e
para algum cargo de vencimento inferior, será
considerado contribuinte novo, sujeito ás 'exigen
cias das leis e regulamentos da caixa.

Art. 37. Verificado o accesso ou augmento de
vencimentos, de umi dado fu'uccionario, 'só estará
elie sujeito á nova 'prestação correspondente, no
mez seguinte ao em que se verificar a differença
dos mesmos vencimentos.

Art. 38. —Todo o contribuinte que deixar de
pagar suas contribuições até 6 mezes. poderá fa-
zei-o com multa de 10 ojo até o mez seguinte, sob
pena 'de caducidade de sua in'scripção e perda dos
direitos deila resultantes, revertendo á caixa todas
as prestações pagas.

'Paragnapho un'ico Não será conjid'era'do atra-
zado, ainda que o numero de prestações devidas se-
ja superior a seis, o fun'ecionario que tiver deixa-
do de receber dos cofres do Estado os seus venci-
mentos correspondentes ao mesmo periodo, con-
tanto que, no acto em que vier a recebei-os, pague
de uma só vez todas as contribuições devidas.

Art. 39. As contribuições para a Caixa Be-
neficente serão liquidadas mensalmente pelo The.
souro e empregadas na acqui!s'ição de ap'olic9s da
divida publica do Estado ou 'da União, pela cota-
ção da praça

Art. 40. Em relação ao funecionario invalido
que passar a Pensionista 'da Caixa uos termos do
artigo 46, 'cessarão as contribuições mensaes.

Paragrapho 'anico. Quanto aos que forem
postes em disponibilidade sem vencimentos, fica-
rão suspensas as mesmas con tribuiçõ6s, as quaes
serão levadas em conta por •occaSião do pagamen-
to do 'pcculi.o.

Art. 41. Em caso algum, salvo os dois arts.
44e 45 ou duplicata de cobrança ou engano de

calculo, se fará restituição das contribuições pa-
gas.

Art. 42. E' facultado ao contribuinte da Cai-
xa pedir a sua eli:m inação, coiutanto que Se mos-
Ire quites quanto ás contribuições até o mez em
que datar o seu requerimento.

Art. 43. O Presidente do Estado, que se ins-
crever como socio da Caixa, contribuirá com a
mensalidade correspondente ao vencimento au-
nual de 10 contos, sendo correspondente ao respe-
ctivo subsidio a dos membros do Congresso do
Estado.

Art. 44. E' permittido ao contribuinte anteci-
par o pagamento da's prestações e si vier a f alie-
ocr antes de findo o periodo a que corresponde o
pagamento, será restituido o excesso á 'sua fami-
lia.

Disposições geraes

Art. 45. 'O fun,cciOflaTio que deixar o cargo
por demissão a bem do serviço publico, por aban-
dono 'ou em virtude de sentença passada em jul-
gado, em processo criminal, ou administrativo in-
famante, perderá o direito aos favores da Caixa,
recebendo as contribuições com que haja concor-
rido.

Art. 46. Si o funecioflario deixar o cargo pOI

invalidez, como cegueira ou outra molestia que o
impossibilite absolutamente de 'exercel-o •e não
tiver ainda direito á aposentadoria ou á disponibi-
lidade remunerada, será a i.rnportafl'Cia 'do peculio
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reduzida a apolices da divida publica e pago ao
funocionrario invalido o juro das ditas apolices, as
quae's passarão aos seus herdeiros por sua morte,
nos termos do art. 14.

Art. 47. Si a invalidez completa, cegueira ou
enfermidade que inhabilite a prestação de serviços
cio cargo, sobrevier antes de decorrido o prazo de
4 annos de seu exereici'o, será metade do peculio
reduzida a apolices para os fins do artigo ante-
rior.

Art. 48. A invalidez de que trata o artigo an-
tecedente só poderá ser provada jjor meio de exa-
me medico, requerido ao Secretario das Finanças
que designará os peritos e feito perante o juiz de
direito da comarca que tambiem for designada.

Art. 49. Nesses exames serão observadas as
seguintes regras:

a) Os peritos nomeados serão notificados, por
mandado do juiz, do dia, hora e logar para o exa-
me;

b) No dia e hora designados, presentes no
Jogar, o juiz, os peritos e o paciente, cuja identida-
de, na falta da caderneta de identifiôação •de que
trata o regulamento n. 2.844 de 1910, deverá ser
provada pelo ddpoimento jurado de duas teste-
munh as. será iniciado o exame;

e) Verificada a identidade, o juiz, acto con-
tinuo, deferirá juramento aos peritos e os encar-
regará de proceder ao exame •e de responder aos
quesitos seguintes:

1.0) F (nome do paciente) soffreu ou soffre
algum incommodo, molestia ou traumatismo; qual?

2. o ) O incommodo, mlestia ou traunatismo
impossibilita para sempre a F... de exercer as
funcções de seu emprego de...?

3. 0 ) No caso affirmativo, póde F... exercer
outro emprego; qual?

Art. 50. Concluido o exame os peritos apre-
sentarão laudo, em que apresentarão resultado
completo das investigações que houverem feito e
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resposta clara, positiva ou negativa em relação a
cada um dos quesitos propostos.

Art. 51. Concluido o exame e julgado por
sentença, serão os autos entregues ao paciente, in-
dependente de traslado, pagas por elle as custas.

Art. 52. O Estado não assume responsabili-
dade alguma pelo pagamento do peculio, si na oc-
easião desse pagamento a Caixa não dispuzer de
fundos sufficientes.

Paragrapo unico. Si o producto arrecadado
pelo Theisouro até o momento da entrega do peca-
lio, não bastar para seu pagamento integral, o Es-
tado entregará.a parte que já estiver recolhida
aos cofres publicos, pagando a parte restante
quando reunir fundo sufficiente.

Art. 53. E' facultado aos socios da Caixa
manterem o peculio primitivamente instituido, no
caso de por mudança de emprego, ou em virtude
de reducção, passarem a ter vencimentos inferio-
res aos que tinham quando se in:scréve4ram como
socios da Caixa, e nessa conformidade continua-
rão apagar as mesmas contribuições com que en-
traram para a Caixa.

Art. 54. Sendo o fim da Caixa e a sua razão
de existencia o soccorro e amparo da familia dos
funccionarios que falleeerem, é permittido a qual-
quer dos contribuintes da Caixa e mediante previa
declaração escripta, destinar conforme o entender,
o peculio instituido •sómente para o conjuge sobre
vivente ou filhos menores, ou para as, filhas sol-
teiras ainda que maiores e que vivam sob o tecto
da casa paterna.

Essa declaração, cujo recebimento pelo Secre-
tario será accusada ao declarante, será transeri-
pta integralmente em livro proprio na secção.

Art. 55. Será permittido ao contribuinte da
Caixa Beneficente converter o peculio instituido
em uma pensão mensal, fixada, que depois de
sua morte deverá ser paga a seus herdeiros ou sue-
cessores legatarios até o esgotamento completo do
total do peculio.
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Art. 56. Para os effeitos do disposto no arti-
go antecedente, pagará o Estado o juro de 5 so-
bre o deposito, em seupod'er, do peculio instituido
e que tenha sido convertido em pensão mensal pe-
lo funccioflarjo antes de sua morte. Esse juro será
creditado sobre a importancia do deposito que
existir, no fim de cada semestre do anno, até o
total da 'extincção do mesmo peculio.

Art. 57. O peculio e auxilio para funeral se-
rão isentos 'de qualquer imposto ou taxa e de pe-
nhora, nos termos do § 8 do art 529, do regula-
mento n. 737 de 25 de novembro de 1850, e mais
leis fc'd'eraes, e não responderão por dividas con-
trah idas pelo fun eci'onario failecido.

Art. 58. Os papeis referentes ao processo pa-
ra liquidação do peculio são isentos do pagamen-
to do selio estadoal.

Art. 59. A arrecadação das contribuições da
Caixa far-se-á na Secretaria 'das Finanças median-
te desconto n'os vencimentos 'e lançamentos na fo-
lha, de assentamento do contribuinte ou, não ten-
do 'cile assentamento, por meio de guias para o
caixa geral.

Art. 60. Nas estações fiseaes a arrecadação
se fará, quanto aos funcci'o'narios que ahi recebe-
rem vencimentos mediante desconto nestes e an-
notação nos recibos de pagamento nos termos da
circular n. 20, de 18 de fevereiro de 1916; quan-
to aos demais por meio de talão dos comanulnrncnte
empregados para impostos, sendo a 1 a via entre-
gue ao contribuinte.

Art. 61. A renda arrecadada para a Caixa
Beneficente deverá ser eseri.ptura'da em receita dos
balancetes das estações fisca'es, debaixo da elas-
sificaçã'o de —Renda da Caixa Beneficente dos
Funccio'narjos Publicos.

Art. 62. 'Os 'exactores reme'tterão á Secreta-
ria todos os 'mcz'es, acompanhando os balancetes,
um a relação impressa fornecida pela Secretaria
das Finanças, na qual escreverão os nomes dos
contribuintes que houverem pago 'as suas m'ensa-

—.45—

lidades, com menção das quantias pagas e do mcz
a que dias se referirem.

Art. 63. ConsidcrarSeã0 inscriptos e portan-
to, considerados contribuintes da Caixa, todos os
funcci;onariO'S que deita podiam fazer parte e que
até 90 dias após a data da circular da Secretaria
das Finanças, datada de 10 de outubro de 1912,
não a tenham respondido negativamente.

Paragrapho 'unico. Serão, porém, excluidos
aquell'es que, estando em atrazo no pagamento das
contribuições, não as paguem 'dentro de 6 miezes a
contar da data do presente regulamento.

Art. 64. O contribuinte da Caixa que passai'
a fazer parte da Força Publica, ou vice-versa, pc
derá continuar a concorrer e terá direito ao , bene-

ficio instituido.
Art. 65. Para o calculo da contribuição men-

sal correspondente a porcentagens, a Secretaria fa-
rá annualmeflte a revisão da lotação das collecto-
iias e pontos fiscaes, tomando por base a renda
do triennio anterior.

Art. 66. Serão dispensados da prova de boa
saude,,de que trata o artigo 28 deste regulamento
os íuncciOnariOS que, tendo direito á inscripçãO nos
termos da lei n. 588, a tiverem requerido antes da
publicação da lei o. 681, de 12 de setembro proxi-
me passado e cujos requerimentos não tenham
ainda sido despachados.

Secretaria das Finanças 'do Estado de Minas
Gera'es. aos 31 'd'e janeiro de 1917. _TheodornirO
Carneiro Santiago.
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DECRETO N. 4.708 - DE 6 DE FEVEREIRO DE 4917

Converte em lnixta a escola do sexo masculino de Antunes,
município de Itajubá

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o n. /É art. 3•0 do regulamento que baixou
o dec. n. 3.191, de 9 de junho de 1011, resolve converter
em mixta a escola do sexo masculino de Antunes, municiplode Itajubá.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 6 de fevereiro de 4947.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.
A mer ico Ferreira Lopes.
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DECRETO N. 4.710—DE 13 DE FEVEREIRO DE 4947

Organiza as diversas materias do curso nas escolas normaeS
regionaes e equiparadas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 57, n. 1, da ConstituiÇã O do
Estado e de conformidade com o. disposto no art. 8.° da
lei n. 676, de '12 de setembro de 4916, resolve determinar
que nas escolas normaes regionaes e equiparadas, seja o
curso organizado de accordo com a Escola Normal Modelo,
comprehendendo o ensino as quatorze cadeiras constantes
do art. 3•0 do dec. n. 4.524, de 21 de fevereiro do anflo
passado.

Palacio da Presidencia ,em Belio Horizonte, 13 de fe-
vereiro de 1917-

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.709 - DE 13 DE FEVEREIRO DE 4947

Approva a transferencia da Escola Normal do Rio Novo á
Camara Municipal da mesma cidade

O Presidente do Estado de Minas Gemes, usando da
altribuição que lhe confere o art. 57, n. 4, da Constituição
do Estado, resolve approvar a transferencia feita pela di-
rectoria da Escola Normal do Rio Novo á Carnora Municipal
da mesma cidade, ficando mantidas as regalias de equi-
paração concedidas pelo dec. n. 3.397, de 2 de setembro
de 1943.

Palacio da Presidencja, em Belio Horizonte, 43 do fe-
vereiro de 1917.

DELhM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

J4 meriCO Ferreira Lopes.

-	 /
DECRETO N. 4.744— DE 24 DE FEVEREIRO DE 1947

Perdôa e commuta penas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe é outorgada pelo §4•0 do art. 57 da
Constituição, resolve, em homenagem á data de hoje, per-
doar os reus Antonio Cosme da Costa, condemnado por
sentença do jury da comarca de Mar de Hespanha, de 17
de agosto de 1898, o resto da pena que está cumprindo, e,
bem assim, commutar para o grau mínimo do Cod. Penal,
isto é, 7 annos de prisão simples, de accordo com o pare-
cer do Procurador Geral do Estado, a pena imposta ao
reu Antonio Pedro da Silva, em virtude das decisões do jury
da comarca de Cararigola de 1. 0 de junho de 1909-

Palacio daPresidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 24 de fevereiro de 1917.

DELFiI MOREIRA DA COSTA RIBEIRO-

Américo Ferreira, Lopes.
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DECRETO N. 4.711 A -- i ye 27 DE FEVEREIRO DE 4917

Transferepara o grupo escolar de vina Mercês a escola do
sexo mascLilino da vina de Campestre e o logar de ad-
,Juncto á escola mixta do districto de Barra Mansa, munici-
pio de Muzambinho.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento que baixou com o dec. n. 3.191,
de 9 de junho de 1941, reselve transferir para o grupo es-
colar da vilia Mercês a escola do sexo masculino da villa de
Campestre e o legar de adjuncto á escola mixta do districto
de Barra Mansa, municipio de Muzamhinho.

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas Ceraes, em
Bello Horizonte, 27 de fevereiro de 1917.

DECRETO N. 4.743 - DE 27 DE FEVEREIRO DE 4917

Supprime a escola do sexo masculino de S. José da Barra,
municipio de Passos e converte em mixta a do sexo fe-
minino do mesmo districto.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi.
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.491,
de 9 de junho de 4911, resolve supprimir a escola do sexo
masculino do districto de S. José da Barra, municipio de
Passos, e converte em mixta a do sexo feminino do mesmo
districto.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
DELFIM M0EEIII.& DA Cos'rA RIBEIRO.	 Bello Horizonte, 27 de fevereiro de 1917.

Àmerico Ferreiro Topes.

DECRETO N. 4.71-2—DE, 27 DE FEVEREIRO DE 1917

Transfere para o }ognr denominado «Pontal, do distrjcto da
cidade de Ponte Nova, convertida em mixta, a escola do
sexo feminino do disiricto de Rochedo, município de S.
João Nepomuceno.

O Presidente do Estado de Minas Geracs, de conformi-
dade com o n. 4 do ari. 3•0 do regulamento que baixou
como dec. n. 3.491, de O de junho de 1911, resolve trans-
ferir para o legar denominado «Pontal, do districlo da ci-
dade de Ponte Nova, convertida em mixta, a escola do sexo
feminino do districto de Rochedo, municipio de S. João Ne-
pomuceno.

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 27 de fevereiro de 1917.

Dii..i'ii 1'I0IIEIBA DA Cos'rA RII3LIR0.

A mer ico Ferre ira Topes.

DELFIM MOREIRA DA COSTA HiBErno.

Ameileo Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.714 - DE 1 DE MARÇO DE 1947

Prorogapor trinta dias, o prazo para o pagamento, sem mul-
tas, dos impostos de industrias e profissões e consumo de
bebidas no primeiro semestre de 1917.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das
attrihuições que lhe confere o art. 57 da Constituição es-
tadoal, resolve prorogar, por trinta dias, a contar desta data
o prazo para o pagamento, sem multa, dos impostos de in-
dustrias e profissões e consumo de bebidas, no primeiro
semestre do corrente anno.

Palacio da P residencia do Estado de Minas Geraes, em
Bell Horizonte, 4 de março de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEiRO.

Americo Ferreira Lopes.
D. M.-4
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DECRETO N, 4.717 - DE 7 DE MARÇO DE 1947

Marca o dia 6 de maio proximo futuro para se proceder á
eleição de um deputado pelo 1. 0 districto eleitoral fe-
deral

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição e, de
conformidade com a lei n. 3.208, de 27 de dezembro de
4916, resolve marcar o dia 6 de maio proximo futuro para
se proceder á eleição de um deputado pelo 1.0 districto elei-
toral federal, vago pela renuncia do respectivo mandato
feita pelo Sr. Joaquim Ferreira de Sailes.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
l3eIlo Horizonte, 7 de março de 4947.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.718 - DE 13 DE MARÇO DE 4917

Transfere para o logar denominado Campestre, tio munieipio
de Pedra Branca, a escola mixta da cidade de Itapecerica

O Presidente do Estado de Minas Géraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.491, de
9 de junho de 1911, resolve transferir para o logar denomi-
nado Campestre, inunicipio de Pedra Branca, a escola mixta
da cidade de ltapecerica.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 43 de março de 4917.

DECRETO N. 4.71,b, L_ .DE 7 DE MARÇO DE 4i7

Transfere para o logar denomifiado «Funil», tounicipio de Sete
Lagoas, convertida em mixta, a escola do sexo feminino
da vilia de Campestre.

O Presidente do Estado de Minas Gejaes, de contormjda.
de com o regulamentb expedido cm o dec. n. 3.191, de 9 de
junho de 4911, resolve transferirpara o Jogar denominado
«Funil», municipio de Sete Lagoas, convertida em mixta, a
escola do sexo feminino da vilia Campestre.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
l3ello Horizonte, 7 de maiço de 1917.

-	
DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Americo Ferreira Lope.
o

ri
DECRETO N. 4.716 - DE 7 DE MARÇO DE 197

\ Transfere para o grupo escolar da vila CapelInha o logar
de adjuncto á 2. < escola do sexo masculino da cidade deItapecerica.

O Presidente do Estado de Minas Geraes de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.191, de
Ode junho'de 1911

'
 resolv transferir para o grupo escolar

da vi-lia Capeilinha o logar de adjuncto á2.a escola do sexo
masculino da cidade de Itapeceríca. -

Palácio dá Presldenpiá do Etado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 7 de ma'rço de 1947. -

ii

-	 DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.
	 DELFIM MOREIRA DA COSTA RiBEIRO.

Americo Ferreira Lopee	 -	Americo Ferreira Lopes.
1



Amel'ira FCl'reil'o Lopes.

Amel'ico Ferreira Lopc,ç.

DEI.Fm :\IOIlEII\All.\ COSTARIlIEII\O.

DECRETO ;'{. 't.721 - OE20 DE ~IAnço IJE 1!l17

Paladf) da Presidencia do Estado de ~linas Geraes, em
Bello Horizonte, 20 de mal'r;o de l\lt7.

DECRETO N. ~.72:1 - O£ 20 DE ~IAH(:ODE 1!l17

o I' residente do E,tado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com dec. n. :1.101, de !J
de junho de HlIl, resolve transferir para Cuyabú, municí-
pio de Diamantina, a escola rural mixla de ~flo SeiJasliflo
dos Tigres, do mesmo municipio.

DELFm :\IORf.:IRADACOSTARIIIEIIIO.

Tl'ansfere para Cuyah:\, mUUlclplO de Diamanlína, a escola
rUl'al, mixta, de São Sehasti:l0 dos Tigres do lllesmo IIIU-

niclpio

Palacio da Presidencia do Estado de ~linas Geraes, em
Bello Horizonte, 20 de março de 1!l17.

o Presidente do Estado de illinas Geraes, de' conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.1 \lI, de
9 de junho de 1911, resolve converter em escola para o sexo
masculino á mista, rural, de Rio de Pedras, municipio de
Uberabinha.

Converte em escola para o sexo masculino, a mixta, ,'ural, de
Rio de Pedras, município de Ubcrabinha ,

Americo Ferreira Lopes.

DELFj~1MOI\E11I,\ DA COSTAHIIIEIHO.

A 1I1/:riCO Ferrei1'fl Lopes.

DECHETO N. 4.720 - DE 13 IJE ~IAItÇODE 1917

DELFIM11101\1' 11IA IJA COSTAHIBEIM.
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DECHETO~N.~.710-IJE 13 IJE ~L\I\ÇODE 1017

Palac!o da Presidencia do Estado de Minas Geraes., em
Bello HOrizonte, 13 de março de 1\)17.

d O Presidente do Estado de Minas Geraes, de con/ormi-
a~e ?om o regulamento expedido com o dec. n. 3.'191, deri ~ Jlct!lO de ~~I ~, resolve transferir para o districto de

, ~n áan u.• mUlllClplO de Ponso Alto, a 2." escola mixla ru-
I a, o bairro de Bom Successo, do mesmo município.'

Palac!o da Presidencía do Estado de ~ '
I3eHo HorIzonte, -13 de março de 1017, .tma/! Geraes, em

dadeoco~~'e~~~~~~lad~e~Sl~a~~ ~dilllinas Geraes, de conformi-
!l de junho de 1IH1 resolve ~ d~ c~m o dec. n. 3.191, de
masculino do distri~to de Dolia~;nParlmlr iI;~s~olal para o sexoSul. ' murllClplO ( e Estrella do

, SupprimJ a escola p,al:a o sexo masculino de Doliarina muni-
ClplO de Estrella do Sul '
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DECRETO N. 4.723 ~ DE 20 DE ~IARCO DE llH

dadeO c~l'esidente do Eslado de ~!inas Geraes, de conformi
\J de 'ullf o regulall1onto expedIdo com dec. n. a.:I 1, do
Visla J nalO .dr; 1!l1!, res?lve transferir para o bairro da Boa
nia d~ 11 ?ldb~ídelde !laJulJá, a. e.sc.ola l'ural mixla da cólo-

aJU " ( o mesmo mUnIClplO. .

Palacio d.a Presidencia do Estado de
em Bello lIol'lzonle, 20 de março de 1!117. Minas Geraesl

DELFIM MOREIRA DA COSTA n;BEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

DECHETO N'.1-.724--,/1E 20 DE ~IAJI(.:O/1E 1917

APP!'Ol'II, os /)1'Ofl/'fllnlll.flS dI' l'lIsillf) papa as eSfolas no/'-
nwe~ llfotlelu, rl'!llOlU1eS Il l'lllliparndas do Estado

o ~re.si~ente do Estado de Minas Cernes, usando
da altrrbulC;ao que lhe cont'eo'c o 'Ir'l "7 da C t't"d F t d . J , • " OI1S r llIçao
o ,s a o, r'esolve appr'o\'ar os prorrrammFs de ensino

para as e~colas nOl'maes Modelo l'eglOnaf'S e p '"
da~ do Estado" ns,ignados pelo ~r. di'. Secretariól/ ~~,r; ~~
tellOr, que assIm o lenha entendido e fac;a execntar.

Palacio d~ Presidencia do Estado de Minas Cernes,
em l3ello HOl'lzonte, 20 de março de 191i

DELFDl l\IonEJnA DA COSTA RIBEIRO

Amcl'ico Verreira Lopes.
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PROGRAMMAS
Organizados para o. anno lectivo de 1917 e approvados

'pela Congregação da Escola Normal Modelo 1 em
sessão de 21. de fevereiro de 1917 '

Professor - A. Joviano

E' destinado este programma a uma escola de forma-
r..fiode profesRoras primarias, dahi a orientaçfio que demos
ils lieções, evitando as definições, theorias e classificações,
de gl'ammatica que nfio aproveitem ao.conhecimento pratico
da ling-ua, ao falar e escrever bem o POI'tllguez. As noções
são deduzidas da observação na ldtura de trechos escolhi-
(los de prosa e verso, otl'erecidos diariamente em aula, e
frequentes composições oraes e es(\riptas promoverflO a ap-
plicação immedwta do que a ai um na ohservoll e aprendeu.
eolligindo elIa, para seu uso. o voeabulario e as expressões
novas que vão enriqlleCellllo, durante o eurso, o seu cahe-
daI lilterario.

A pl'atica de redacção oral e da eseripta se iniciará
eom a reprodueção de narrativas ~impllJs e curtas a 'prinei-
pio, depois mais IOrigüs, ouvidas do p'ofessor, e terminar'i!
com a composiçüo de outi'as peças mais difliceis,' em l1ue a
alumna vá progressivamente desenvolvendo a cultnra das
fórmas conectas da lingua vernaCll!a.

,Em todo o decurso do programma I'.ll'-se-ú l'()(:itnçfio de
prosa e verso, adquirindo a maior copia possivr.1 de prodn,
(:çües de auctores de nota.

Primeiro anno

I. Estudo, por commenlario, de pel1uenos trechos de
prosa simples e facil, verlfieando a exlensüo e a expressflO
de cada pensamento, para, depois, ser este di ddido nas ditl'e-
rentes '!SSerções por que for expresso.- NOÇão da proposi-
CIIO- Estudo do valor expressivo de cada proposiçflO e sua
dependencia com as demais do pensamento -NOÇãO da sen-
tel1ça.- Exercicios de observação em trechos .faceis cle
prosa e verso, para ]diseriminaçào das proposições; determi ..
nana0 de quaes e quantas seja constituida cada ~entença ~



- 56-

Sentenças de uma SÚPl'oposiç<1o sou todas as fÚl'mas, com-
plcras e incomplctas. Excl'Cicios dc composição ol'al c os-
Cl'ipla, nos diversos modos dc cnunciação ela sentença, para
applicaçàO pl'atica de 1Jonto final, tloili (Jonlos, inlerrogaçr70,
exclrrnwçtio c l'eticenc ia, hem como das lelll'as maiuscu!as
iniciaes de scntença,

I I. O mesmo estudo em tl'echos de prosa mais longos,
ohsel'vando-sc como se relacionam as proposiçõe,') e as Scn-
ten,;as umas com as outras, pura conhecimento da COl'ljulI-
cçi/o l' dos cf)nj/lncticos e do seu oflicio na expl'esS<1o Jo pen-
sumento I'r'urka d(~ todas as conjnncções enrl'e pl'oposi-
çõcs, upplicando-slJ aqui o ponto e vil'gula e toda a pontua-
(;,iu üprendiúa- Oh~'cr'\'açãO das pl'oposições interruptas e
contructas, exef'Cicio oral e escl'ipto eom as mesmas.

111. O mesmo estudo, para o!Jsel'Vaçüo das proposiçiies,
der.cr'minando a significação do facto expresso por cada
uma, de modo a dai' primeiramente a noção do predicado,
seguindo-se a do sujeito, pela dcterminaçàoda idéa, ex-
IH'essa 011 não, ú qual o mesmo facto se retira.-- Pratica do
slljeilo e do predicado na leitura de sentenças !Jem varia-
das, e na composição de oulrus, cmpregando-se nestas vo-
cahnlos e expressões determinados pelo professor.

IV. Composiç,io de sentenças curtas e faceis, pl'ogressi-
vamente maiS longas e eomplexas, para estudo do predica-
do, discl'iminando neste as expressües que o compõem. No-
Çiio do verbo, do atlverbio e do ohjecto. - Composiçüo de
sentenças cu rias e feceis, progr'essivamente mais extensas e
complexas, pal'u o estudo do sujeito, discriminando'se neste
as expl'essües que o compõem.- NOÇão do substantivo, do
pronome e do adjectivo.- - Exercicios em trechos faceis de
prosa e verso, pam delerminaç;1o de todas as expressões
que compilem o predicado e o sujeito das sentenças._ Com-
POSiÇão escripta de sentenças, cuj') sujeito e pl'edicado se-
jam constiluidos com val'ias expressões, ditrerenLes e da
mesma especie. para pl'atica da virgula.

V. Organizaçiio de listas dos substanth'os adquiridos
no vocabuJario da classe e dos seus cognatos, compostos,
homonymos e dos de correlação imrnediata. Emprego dcs
llIesmos e de outros no\'os, como sujeito e objecto, em sen-
tenças oraes e escl'iplas, para obsel'vação e pralica das fôr-
mas e flexões de todas as espedes de suhstautivos._ O mes-
mo "xereicio, "al'iudo com us pronomes, pam conhecimen_
to e pratica de todus as cspccies e fÓl'Il1as.

VI. Ol'ganização de listas dos adjeclÍvos adquiridos no
voca/mlarlO da classc, e dos seus cogllato~, compostos, ho-.
monymos e dos de corTelaçüo immediata. Emprego dos
mesmos e de todos os determinativos em sentenças oraes e
escriptas, par'a observação e pratica da func.:üo e flexões de
todas as especies de adjeclivos. ComposiçiÍo de sentenças
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. s varias flexões, para. • adjectivos, nas sua.. . minai

~orn suhstantl~~s ~eràes de concordanclt no -es adjeelivas
d llneçflo C

das
~~~l'~0 de sentençasdcom oC1~~~POSicões que

VII. ,o~p. I' ratica de to as as , -"8adjecti-
para conhecllllCnl~ ~ôI~ma.- Idem com. pro~os~6~~s os pro.
.e empregamj ne~~~ento e pratica especla~ ~órma.- Prali.-
,as, para c,on le~, ue se empregam nebsa. I os adjectl-
lIonw~' CV1/JIl!nl~lt~~S ~nvertendo, quanto ~~s~~~e ~djectivas e
eu do voca l,Uarl, locuções e propoS1ÇO.
vos apl'endldos em idos no
vjl'c-vel'sa. . _ l'slas dos verbos aprend on-

\'111 Or"anlzaçao de I tos compostos, hom y
'," ,dos seus cogna " ;10 todos em-

vocabularlo, Cllll~Ça:Oimmediala, os qua~s t s:r _ Fôrmas de
mos e de corre. s oraes ou e,crlp a: "s lraLicas
]lre9ados _0/:1 ser~lt~~Ç~~gulares e il'['~gulares. __le~OlliposiçãO
conjugaça~ ' ve,_o _ Verhos pronollllnadoJ' subslantivos e
de sua conjugaç<l equenos dialogos, enlran 1°d~ICÇãO das leis
dc sentenças ~ ~os pam observação e. I. e com as locuçIJes
pronomes var~~rd~~cia verbal.- 1':xcrelcl~odas ;s fúrmas
"craes de con. 1 c 'mento e pratica de d' ,tivos e sub-
~I'ruaes para con 10 I, es de verbos com a jec. . das especla
eomn:uns e ou.'eclo, nas suaS
stunl1V,oS,C mposiçãO de sentenças com bo lransitivo. Pra-

IX.,'o ara conheeimenlo do ver m exerci cios de
varias formas, p s treehos de leitura e e 'ã 'da /)0::; ]JQS-
tlL'ados. mesmo? lJ~dando-se tambem a. :lOl/>~io ara pra-
C?lllPOSIÇF

fl
.
O

~a;;~criJaes impessoaes.-' I~X~~~lusÍ\~ a de voz.\wa.- '01' _ verbaes com prenome. ,
tÍl'a das locuçoes d fórma e

' • ra estudo a . dpass\( a'ComposiçãO de sentençads pa applicação pratica e
. ." - d ' adverbios, fazen ~-se empregam em

(hSllll~çaO ososições e conjun,cçoes qto '::niza(;flO de listas
todas .as prep I)õsições adverlllaes. - rj s seus cognal05,
locuçoes e ,pI'O, I'endidos, commun,s e (O rc"'ando-05 em
dos adyerblOs d~P correlação immedluta,. ClnJe ~UJ applica.
compostos e e escripta&, para . pr~llc~ adverbios, mo-
senlenças or~e~~s variados com adJect,v.?~ e prutica dessas
ção.- Exerclcl bios ara ObSCl'vaçuO e . ivo e Sll-
dificados por adver. d 'v~ndo Of,graus compal ai l'ficação
fÚl'mas de eXI!,ressão~ ,~thetica e latina ter exe~~ddo pos-
perla~ilJl'o d~ l~ti~:~lJ) voeabulario cOlnv,ert_e~sd~~roposiçõCs
especIU '-1 r bios aprendidos em ocuço ..
s'vel o, a( ver di
',I • ~biaes e vice-versa. odas as noçõe~ apren ~
ud\eXI Hecapitulação geral dl,ea~lente delermmando I~05

. . .' ne se fará pru IC , d' , > 'sas cl'tegof'laS
das, exe~clcll~it{lra; pela tuncção, I a~6r ~~~I a variabilida-
trechos.~ dos vocabulos, e pe a I .
grammallcaes d
dó e flexões dos mesJ~os. _ entre as diversas fórmas e

Emprego d~s CO~j~I~C;~~Ssignificação. _ Fóqnas com-
expreSSãO, modlfican '
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postas uas conjuncções e preposições. -- fnterjeiç;10, sua
fórma e funcção:

XII. Precedendo exemplos que evidenciem bem o fa-
elo da conversão de palavras de uma categoria em outra, as
alumnas farJo exerci cios em que empreguem palavras em
funcção diversa das communs que ellas têm, exemplifi-
caIulo com todas as categorias grammalicaes, não Sc'1<Ias
variaveis, como das im'ariaveis. Verhos transitivos que SR
intransilivam e vice-vel'sa.

XII!. Com as listas de voeahulos cognatos ol'ganizadas
durante o anno, e com Ollll'OSofi'erecidos pelo professor, as
alumnas far;10 exercicios de <lecomposiç;10, observando o
modo de constiluiç;10 de ca<la um, para (:onhecilllenlo dos
pl'ocessos e eleme:lIos principaes <le composição com que SI'
ellI'iquece o nosso vocabularlO.- !ll'alica de composiçãO <I
vocahulos novos com o emprego <los elomentos lalinos o
gregos mais communs, c exercicios das flexões de g'enero f'

numero eom substanlivos e adjectivos composlos.- Emprl'-
go do lí accentuado.

XI\'. COll!JCcimpnto das tonicas dos vocalmlos, organi-
zande-se especialmente listas de substantivos e adjectivos
com tonica na antepenuItima s:,lIaba, e das palavras de
pronuncia n110 I1xada.- Emprego varia<lo de toaas as nota-
ções lexicas, - P I'eeeitos eommuns de orthographia.-- Abro-
viaturas.- ":mprego do pm'enthose e da l'isca.

XV. l.eitura <lo ll'n ll'echo faeil sobro qualquor assum-
pto. n professol' pl'omovol'á disenss;io do (:onjuncto provo-
cando comlllental'ios dI: <'Iasso, para quo fiquo hom clucida-
do o thcma (J forneça materia vUJ'iada á reda<:<;ão. _ Cada
alumna 1'0sulnirÍl, POI'eS(;I'iplo, o qno Icu, dando o intel'JlI'e-
taç;10 mais apropriada,

XV!. 'al'l'aç[1O do um fado o(;(:orrido ,'ecentomente ou
hem (;onhceido de 10Lios, ou mesmo dp urna pequena
histol'ia inventada pela alumna, para 6xcr<:ic:io da boa di-
cçflo,clocUÇflO e oxposiÇ;1(). n meliJol' IrallaliJo sprú dictarlo
pela que nal'l'OU, pal'a ser esel'ipl.o, e depois COI'I'oclo, POI' to-
das as alulnnas. - Pequena iJistoria ou episndio narrado
pelo professor, para as alumnas redigil'em POI' eS('.J'ipto o
mais eompleto possíve!.

X\'I!. Composiç;;o li \Te de c;artas, eonvites, cumpl'imen.
tos de felicitações e pesame~, etc., e respo~ta ans mesmos,
variando os tl'1ltamentos por todas as f"lI'mas.

Notll.- Os oxel'eicios dos ns, XV, XVI e XVII serão fei.
tos durante o alInO acomponhando o progresso da elasse.

Oompelldio.- (,luill:Jllel' livro de leitura que contenha
excerptos de iJons anelores, pequenas narrativas, poesias,
ele" do estylo simples e de fac;il interprotação, para os e)ier~
cicios dn classo durante (I anuo.
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Exames

'pta constara de duas partes:A prova escr! I a e con.,
a) Redaeçllo de u~a narrativa, ouvida na JOr

taua por um do~ eX~IlInad~~~~. carta ou bilhete de assmf.-
lJ) Composlç1\O . e peq pes,oas (Ie tratamentos ( 1-

ptn commum, dirigido a tres ...'
versos.

A oral constal'i! de .tres partes: e \'erso, em livro des-
a) Leitura expressiva de prOsa

eonhecido ;\ .classe. r"lli<~<1o sobre pontos doste pro-
b) ExpOSIçãO ou a to •

"ramm~, . a de um trecho dI' prosa ou I1l11a
l" (,) Hecilaç[1O expresslV<

. de auctor de nota.poeslU

Segundo anno
" . alumhas, frequenteme,nle,

N'este anno do curso fardO! aSd 110'ISesc.ripla. tradl1z1l1do, iç" f) ora, o e, '. o.exercícios de compos <l ,\ os do prosa e poeSIas, pr, . I' guarrem tre' 1 .'
para a proprlU 111, d'n' ;eis do que no pmnmro 11Imo. t
)ressivamente maIs ~.I<:,', das c;nrn as f"lI'l)la~ cOI'I:e~ as
! ()uando maIS familiar lza d 'nas suas COlllPOSIÇOOS,
lie bl~ns auc;tores, cmprelgal1l'IOtt'ea;arin~ mais variados e II.e

t d lzil' lrec lOS 'vel 01\1'1,'I)a!'sarão a ra I., . 'Lando <11Ianlo POSSI _.. n'llS custosa, Iml, ,', ,IIlIPl'lll'olaçao I .' b 1 ' e expl'ess(les propll,IS.voca u arltl , ' [' .I;inal, mas I:om , 'idos )l'atico, 11[10 ~e ( IS-
\lé e~te l)cl'io(lo (los exerel, eda~'ç'lo os commenla-;' L alnlho (e I' V"" , ,,_pellSal'ftO, dUl'ante o r , do ~ ,'r"ltiea das alumnas o su,.,, , provocall"" . Irios do prolessor, . , I'opriadas ao assump o,

f.(erindo IÚl'mas, de ~17;~:'ei~I:le redacIJlil jll'o\lria dc naI~r~~
"o"uir-se-a o exe.(,I" .ps f'11'''is ouvi, as do pI'O es

liva~ r7Jais longas e deSCl'I\çll, ~ 'e'~I~l' ollll'as pe(;,as do uso
SOl' ,'1ll'las intimas e respm o',.a't!-Hloem hl'ovissimo I'OSI111:0,
~OI;ll~l1In. ('ujo ass~l1uJ1to se~~la(l;l1nente polas all1l11n~s, 111,-
!Jal'a ser desen~ol\"\(lo .,~ela te Ilal'::!orwntal.as na dISPOSI-

. d o )ro!essor Ul11camentervll1 o I ' ,
('[10 do trabalho., • 's sc!e(:eionado, completando
• Um vocalJl1lal'lo no\ o, lIlUl;, . I I'anto o c;urso deste

, se Ol'ganlz.rra ( li I 50o do anno .aI1l01'IOI', , , sões 'colhidas na leitll:a, 1 o u
anno, reunl11do as exp\~~. 'o especial, ou peculiares a e~'
rnenos(Jolllmum, de em} 10 •
criptol'es do boa nota !Illeral'la" 'o tambem durante o

.• oraos eons,ar<l , I' ' . (IeAs composlçoes (Ie lO uenas pe(;as acels
('urso deste ann?, de ~csun:~~~ ' v1rio. eSGolhando'se pro.
leitura, e da recllação e pl
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j •este anno as alumnas recapitularão as nOI;ões apren-
didas nos annos anteriores, expondo-as em classe, por meio
de dissertação como si fizessem licÇão para alumnos prima:...
rios. Completarão os seus conhecimentos com o seguinte
estudo:

1. Distincção de per iodos e paragraphos nas composi-
çl1es escriptas. Pratica dos mesmos. .

11. Idiotismos e fúrmas anormaes da lingua portu-
gueza.

IlI. Fórmas da linguagem: prof>a e verso, sua classi-
ficação em geral,

I\'. Noções de versilicaçào.
V. Noticia das producções que caracterizam cada ge-

nio litterario e os dift'erentes periodos da lilteratura na-
cional.

Os exerci cios praticos se farão na seguinte ordem :
I. Hesumo, em redacção oral, de um capitulo deJlro-

sa, em linguagem corrente e precisa, de modo a tra uzir
fielmente o ori~inal. Este exercicio se fará durante todo o
unno, escolhendo-se, progressivamente, composições mais
t1it1iceis.

lI. Hedacção de factos correntes, que se prestem a
commentarios, variados e que, pelo complexo de circum-
stancias, exijam muita clareza de exposição e precisãO de
linguagem.

111. ComposiçãO escripta das peças e documentos of-
ficiaes, mais commullS.

IV. ])escripções de acontecimentos e scenas, presen-
ciadas pela alumna e de causas naturaes, sitias, etc., ob-
servados pessoalmente, traduzindo, quanto possivel, a im-
pressão rl.lcebida e a realidade do que se passar, pelo deta-
lhe das fórmas, dos movimentos, ccires, situações e eft'ei-
tos, etc. Cada alumna poderú f, zer um trabalho iudividual,
mas, sempre que possivel, trabalhará teda a classe toman-
do o mesmo assumpto.

V. Uma das composições dos dois pontos anteriores
copiada pelas Jemais alumnas, será objecto de critica oral
de toda a classe. Falará cada alumna por sua vez, corl'Í-
gindo, melhorando ou Dpontando o que houver de aprecia-
vel por qualquer mo ti vo no trabalho de sua collega. A au~
ctora poderá refutar erros, falws ou defeitos, que a critica
denunciar.

\'1. Dado um assumpto de importancia politica, uma
festa nacional, a inauguração de uma escola, etc., far-se-ão
pequenos diseu:,sos patrioticos, enalLecendo e commentando
o aconteCImento.

ducçJes ,Ie mCl'ito liue' ,
mas e de expressões r~;IO, cHie ollereçam modelo de fór-
ser,10, colligidas 'par~' re~ila~1eO lOres produ:::çües lillerarias

[,ar,10 as alumnas re . . •d J
primeiro anno com Jel~lsdlO as t Ieorias aprend idas, no
leis geraes de ~odo / ~l ,o,.com os c~sos especiaes as
feiçoadas da linO'ua l'~~ce~el ~!larem nas formas mais aper-
d issertaç,10, faz~nd~ li~çõ~s adao neste anno. o exercicio de
materia do primeiro anno os 'pontos. maIs communs da
durante o anuo, na seguin~~ no~ asnoçoes se,:ào ministl'Udas

I. Leitura de trecllOS d OI' e~, methodlcamente :
sentenças e clausulas ~a e proso. e verso para estudo das
ma~ical; fôrmas espe~iaes cgmposlçilO do periodo gram-
raCIOnal. as mesmas. Sua pontuaC:ilo

11. Composir,10 de pala v d'
se, quanto possivêl, a lista' do raI erlvadas, augmenlando-
nos, gregos e indigenas. s e ementos de formação, lati-

tos, I II . Estudo especial do sujeito e seus complemen-

bal. IV. Casos especiaes de concordancia nominal e ver-

,;. Estudo especial do objecto. .
dicaJ~: Casos e fOl'mas especiaes dos elementos do pre-

VII I' .VIii p ratt.lca ddoemprego dos infinitos.
. ra Ica a collocaçào docomplemento. s pronomes pessoaes,

IX. Estudo de todas a ' -
composiçào das senten a~ ,s ~xl~reSs{)es .que entram na
occorre a necessidade de' ' JustIficando-se os casos em que

C ' . sua pontuaç,10
ompendlO.- Livros di\'ersos I b: I'

da, que serão indicados durante' (e oa. Iller~llul'U varia-
desenvolver o estudo da classe. o a11l10,a mcdlda que se

Exames

A prova escr ipill constará de duas partes:
a) Jnlerpr'etação rigorosa de um trecho .1

~os commun: ou uma poesia (:)() I' I ue prosD; me-
a sorte; - III las pelo menos) tirado

b) Redacçi10 de uma carla J '.
cujo assumpto, envolvendo' fa~to onga ,1.nt1lna ou r~speitosa,
sa?, será dado em brevis''Ímo s e ClrCl1mstanclas di ver-
crlpto. - resumo, no momento, POI' es-

,\ prora OI ai conslal'ú de duas parles:
a) ExposiçãO ou alO'uiçfio s b'deste anno e do anterio~. ',. o Ie pontos du programma
o) Hecitaç,10 de uma producç- .

verso, digna de nota pelo seu valo:~il~~~~~~~I, em prosa ou
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VII. No ultimo periodo do anno' lectivo, a classe recu"

pitularú todos Ob exercidos de pratica escripta, compondo
narrativas, carla~, descripções, etc., para sel'em colleccio-
nados pelo professor os trabalhos que ohtiverem a melllOl'
nota de julgamento.

CO/llpentlio.- As puhlica/iões fillel'arias que fOl'em iu-
dicadas durante o UllllO.

A 1)I'o\'a escl'ipla constarú de duas pal'tes :

a) NaITa ',io de um acolllecimento de importancia oc-
corrido I'ecentemenle, e cllj(lS pormcnores, diversos e com-
plexos, sCI',10 determinados em hrevissimo resumo por um
.dos cxaminadorcs, para SeI'em desenvclvidos pela exami-
nanda, com os commentarios mais apropl'iados ao assum-
pto, exigindo-se sempre a descl'ipç,io dos sitias, ou paiza-
gens, scenas ali e'peclacu!os, cousas, animaes c pessoas,
vestuarios, etc., com precisão de detalhes para a sua eXil-
cta comp,'elwnsão.

b) Hedacç<io de uma carta, pequeno discurso, ollicio ou
requel'imento, asslllllpto dado em hrevissimo resumo no
momento, POI' escripto, o qual será desenvolvido e traduzi-
do fielmente pela examinanda obsel'Vando as fórmas e pra-
xes ofliciaes.

A prova oral conslarú de duas partes:

l. Hesumo, em redacl;ão corrente, da um capitulo,
conto ou escripto, de livro ou revista, que a examinanda
conhecerú no mome,lto.

11. a) Estudo de um trecho Iillerurio dictado no qua-
dro negro, pontuando-o a examinanda e notando o que hou-
ver de mais IlltCl'essantena eonstrucçilo porlugueza, e b)exJlo-
siçflO de um ponto das materias estudadas nos tres annos
(lo curso, ou infol'mação e commentario de obras importan-
tes do escriptol' bl'asileiro que o examinador indicar.

Quarto anno
l\as aulas commUllS as alulIlnas completarão os exerci-

cios de redilcção, compondo peças de correspondencia om.
cial'escolar, e recapitularüo as disserlações feitas no 3. o
anno, e nas escolas annexas praticaruo o ensino da língua
patria, começando da leitura primaria,

Os exames ~e' pI'~tica pr~fissional serão realizados pelos
prqgrammas prunarlOs offiClaes, no grupo annexo a Es-
cola.
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· le a."ittllllCtlC:1Catlell"a t }•.
, _ 1"gidio Pereira Soarm,

ProfessOI '

Primeiro anno
. I I e nmnerO. {' l lat'dade um( ai e . mel'ação a a(

Idea de qU~l I 'mal '; Exercicios de.yu sohre numeros
Numera\.~o e~~,~ o romana. Operaçoes,
. t NumCl ,H"I .

e esc['lp a. , b ~ de atllll-
, I . os '''o lia t,1 o" . I
111 OI r ., _ C lslrucção e eml~1eo , casos parllCu a-

AtI<llçao,- OI, 1I na" relall"OS ao.s
,~o' exel'cicios e pro) el , ~ e c'llculo mental. I tle suh-
("I,' geral' provas ' "go lIa la )oa '
res e ao caso" C~IlSII'lIl:çãO e cml)~ e . aos casos particu-

Suhlracçao:~' , hlemlls relat\\'os .
erelClOS e pro

tracção; ex I , dtl', ão e á, . caso "'era . 1"1 a ICÇ
lares c aú o. " ltoS e oraeS ~e ali vos \'erificações das,

Prohlemas escllI , combmaçÕOSlodas as
sublracl;ão com re o (Ia tolJoa de
operações. . Conlllrucl;ão e emp ,g o

Multiphca~ão '~meros de um sú algal:lsl~" 'l)articulólres
multiplical;ã.0 e 11\ blemas rclativos a'1S cas .

ExerclclOS e pro , ão
. I d' d' ponleClaÇ .

e ao casdo gle~a de muitos faclores
l
, . 11'~~C'í~. Exercicios de

Pro nc o. '. dos da mu tlP IC "
l'rocessos abreVia ' , . I'

lal I t I 0'\ de dlVl( Ir.calculo men. . '-o e emprego <u a I 'd o <Iuoci-. ' - ConslrucÇ,t . 10 quan o .
DI'ilSao.- d' .' ão de ':! numeros . ., lIo deve Im' maIS

Exerckioll de 1\ IS" Igarismo; '.I..~,.Iluan
ente deve ler um so lareviados de diVisa0.
de UIII. processos.~p) lOS e oraes. ~)rov5Is. .. li ....isàO comhi-

Problemas esc. ." mulliphcaçao e ,I (

I'roblemas reI ali vosd 'II"C~IOá IInidade.I d de re \ ,. , I das as CO\lI-nadas. Met 10 o ',' "I~4 operações, eOJl1 o '
\lrolJlemas relall\ os " ,

, -. . I submu\llplos. C11IIlaçl~l'~._ , exaclas. ~Iu\llp' oSde . \lueros primos. on-
Dlvlsoe:;. divisihillda e•. I .
Caracleresl IW de numCl'OS pr\lnos. , nos. Cal-

Sli'lll.:çãO.da la)e a mero em fact(\res pr\l. . - o de um nu '
Decomposlça III numero.

culo dos divisores de u. de 2 ou mais n~lIne~~s.
. I d. c \lI. m. c. , frac 'IOnalIOS.
~I:a~ções ordinarias e nm~e~o~o das fracÇõcll a e~IJl'e=~
Pronrietlades geraes. I~Ci\uCJe 2 ou mais fracçoes

r . les c convers, o
ljão mUlS s\ln)\ador COll1mum.
menor denoll111



escolas anncxas, deA pratioa profissioal será feita !las
accordo com o regimento interno.

D. M,-5

Arithmetica cOl11mercial e escripturação mercantil

Pratica profissional
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Hevisão do syslema metrico decimal ~ das pr?pOr~,ies •.
Pro ressões por dilferença c por quocl~nte. I ro.blem~s
relJiivos ús progressões. i\oções de logarlthmos. Uso d,IS

labOft~gra de juros simples, de de~conlo c d? ?rmpanhia.
Begra de mistura .e de liga. Vencimentos medlOs. Hegra
conjuncta. Cambio.

Acções e obrigações. Bancos. ,Iuro3 compostos, .an-
l1uidades c amortização. Bendas vilalicias. Sl"gUl'OSde VIcia.

Escripturação mercanlil-Noçücs pr€.liminHre~. Trans-
acçào commerci'al. DOCl~me~1l0scom~.erciaes. Llnos com-
merciaes exigidos por 101; lJvI'OSauxIlIares. . . .

Factllras, descontos, cheques, saques e or~en.s. ':' ot?~
promissorias c lellras bancarias. Lellras de .\elI'as c lellras
de cambio. Vencimentos e pI'otestos. Hec! JOS.

Cartas commerciaes. () memorial 011 !Jorradol'. Pratica
de escriptllração do !Jorrador.

O Livro Oiario; sua redacçftO por partidas simples e
dobradas. O copiador de cartas. O Hazl1o. O LivI'o cle
Contas Correntes. . . '/' •

O livro caixa e seus aUXiliares. Balancete e verl Icaçao
e balanço geral. .'

As pI'alicas pro[Jssionaes de arithmell~a ,~.?e ~;.lt}lm7~
lica commercial e cscriptura9ão !nerc~l~ttl SC! ão citas ( e
accordo com o programma Pl'llllUI'IO UlltCllll.

Theoria das razões c das proporções. por dilfe:ença ~
por quociente. Applicação das Pl'oI~orçoes. Hegl a de ,
slInples e composta. Divisão proporclO,nal. '.

Systema metrico decimal. Conhecnne,nto das .dlversas
medidas empregadas e suas relações com as medidas mc-
tdeas decimaes.

~Icdidas de tempo. Unidades monelarias, mo?das c
pap~l moeda. ~Iedidas angulares. Problemas relativos a
estas meclicla~.
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Problemas relativos ils propriedades' geraes das (ra-
cções ordinarias. Addição, subtraç1io, multiplicaçlio e divi.
são das fracções e dos numeros fraccionarios.

Exercicios e problemas relativos a cada. uma das ope-
raçües e ús 4, operações combinadas. Emprego do methodo
de reducção á unidade. Propriedades geraes das razões
ou fracções eguaes .

. Fracçõe~ decimaes. Dilferença entre as fracções ordi-
narIaS e dcclmaes.

Propriedades geraes das fracções decimaes.
Addiç1io, subtracç1io, mulliplicação e divisiio das fra-

cções decimaes.
Casos abreviados. Problemas relativos a cada uma das

operações e ús 4 operações combinadas. Conversão das
lracções ordinarias em decimaes exactas e em decimaes pe-
riodicas e vice.versa.

Quadrado e raiz quadl'ada. Exlracção da raiz quadrada
de numero inteiro a menos de urna unidade e de um nu-
mero inleiro ou fl'accionario, com approximaç1io dada.
Problemas relativos a esta operação.

Cuho e raiz cllhica. Exlracção da raiz cubica de nu-
meros inteiros a menos de uma unidade e de numeras in-

•teiros ou fraccionarios com approximação dada.
Proporções. Proprietlades e cOllsequcncias das propor-

ções geometricas. Problemas resolvidos 'pelo methodo das
proporções.

Noções preliminares necessarias ao estudo de arith-
melica.

Numeração. Prinoipios fundamenlaes. da numeração
decimal.

Numeração falada e e~cripla.
Operações fundamentaes: addição, subtracçl10, multi.

plica«(ilo e divisão de numeros inteiros.
I'rincipios relativos a eslas operações e suas conse~

quencias.
. Divisihilidade. Propriedades dos divisores e dos reslos.

Caraotéres da divisibilidade.
Theol'ia du m. c. d. e do m. m. c. Theoria dos numeros

prim?s e ~ua applicação. Fracções ordinarias e .numeros
fracclOnanos.

Propriedades geraes e operações. Numeros decimaell
e operações. Conversão das fracções ordinarias em deci-
maes e vice-versa.

Dizimas periodicas. Quadrado e raiz quadrada de nu-
meros inteiros e fraccionarios. Cubo e raiz cubica de nu-
meros inteiros e fraccionarios.

Segundo anno



- 66-

Ca(lelra de Geo~l.apltla

Professor -',Nelson Baptista.

Primeiro anno

I A terra no espaço. O systema solar. Fôrma pusi-
ção e tamanh.o da terra. Diamet.ro polar:. polo~.

II. 1I10vlmenosda terra. Dtas e nOites. Estações.
-III. Equador, parallelos e meridianos' latitude e 1011-

g tude; zonas, hemispherios. '
IV. ~epresentação da terra; globos terrestes, cartas

geog.raphwas. Escala. Exercicios de avaliação de dis-
tanctas.

V. Os. ponto_sdo I!oriz~n.te. Exe:cicios de posição nas
carta~. Orlentaçao. hxerclclOS de orientação no lo"'ar

VI... A superficie da terra. Fôrmas da terra" fir;ne :
as plalllCles, seus aspectos e denominações. Terras eleva-
das: montanhas, _partes da montanha. Grupos e cadeias.
Planaltos, chapadoes, valles. Os vulcões. Os terremotos
As sltIfureiras. Geleiras. .

VII._ Divisões da terra firme: continentes, sua situação
e extensao. Partes do mundo. As ilhas sua disposição e
classificação. Utilidade. • '

VIII. Recol'tes da terra firme: peninsula cabos isth-
mos, pontas. Littorai. As costas baixas e a~ costa's ele-
vadas.

IX. Divis,!o e .fúrmas da,s .aguas. Aguas continentaes :
fontes, sua dispoSiÇão e divisão. Poços artesianos. Os
geysers. Os lagos. .

X. Os rius, seu regimen e utilidade. Partes de um rio
llios I~ltora~eos e interiores. As bacias e os valles fluviaes:
As quedas d agua. Deltas e estuarios.

XI. Aguas oceanicas: o mar, composição densidade e
côr de suas aguas. Profundidade. '

XI!. Asgrandes divisões do Oceano. Mares periphericos
e medlterraneos. Golfos, canaes, e!>treitos. Baldas e en-
seadas.

XIII. Os mov~mentos do milr. As vagas. As marés.
As cOI'rentes oceal1lcas, sua divisão e etreitos.

XIV. A atmosphera. O clima: seus elementos consti-
tutivo~ e sua classificação. A temperatura do ar. Equador
thermICo.
. XV. Os movimentos da atmosphera. Ventos regulares.

Ventos_das zonas temperadas. Ventos periodicos. As per ••
turbaçoes atmosphericas.
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XVI. Às chuvas. Di~tribuiçãO das chuvas sobre o
globo. IXVII. A população actual do globo. As raças mma-
nas, as religiões, as linguas. ., .

XVIII. Fôrmas de governo. Divisões aUmll1lstratlvas.
Limites naturaes e politicos. .

XIX. As vias de communicação: os camm~lOsde ferro
li navegação maritima; o telegrapho e o correIO. O com-
mercio do mundo.

XX. AMERlCA DO SUL:
Situação limites superficie, pontos extremos. Fórma.
Traços geraes dd relevo. Pl'incipaes montanhas e pla-

nicies. Os Andes.
Mares e costas. As ilhas.
As grandes bacias hydrographicas. '. .
Grandes vias de communieação. A llldustrla. O com-

mercio. A população. !laças. Beligião. .
Enumeração d,ospaizes,. c0!U,as suas capltaos, grandes

cidades e portos prll1ClpaeS, 1l1slst1l1dosómente sobre a Ar-
gentina e o Chile.

X X I. 11I1AZII.:

Situação, limites, superficie, pontos extrem?s. Traços ge-
rues do relevo do sólo: a sorra do ~Iar ; a ~1,!-nllquClrae suas
ramificações. O systema inteI'ior ..As planICles.

O Atlantico e as costas. As J1~las.
As grandes bacias hydrograp~llcas. .
O clima. As zonas climaterlcas do BrazJl.
As chuvas. Begiões naturaes.
População da Bepuhlica e dos ~~~tados.. H.ecenseal!1e.ntos.

Baças. religiões. Organização pohtlca e dmsão adn.ll!11stra-
tiva. Estados maritimos e centraes.e Estados frontell'lços. A
cidade do Hio de Janeiro. As capItaes d?s E~tados..

Vias de communicação. COmmer?lO6 ll1dustrlU. Os
principaes portos. Immigraçãn. ColOnIzação.

Segundo anno

Revisão da materia anterior, á proporção que forem
sendo ministrados os novos conhecimeIttos

XXII. ~I\SAS GEHAES :

Situação, dimensões, stlperfi ~ie " logar. que occupa
quanto a esta entre os Estados do Ura7;11. LImites, pontos
extremos. Belevo. Bacias hydrographlcas.

O clima. Principaes producções conforme as zonas.
Principaes culturas.



69 -

nussia: a plan ice russa e os rios; o clim.a e as gl'andrs
7.onas dc vegetaçflO. O' governo. Grandes VIUSde COIllIIlIl-
nicaçilo. . - l"t'

Austria 1Illngria: caracteres da orgal1l7.a'iao )lo I Wi!.

As nacionalidades. . _
Beino Unido ria Cril Brctanha e !rlanlla.: sua sltuaçao

insulm'. Os estuarios e os portos. A IIIdustrla e o commcr-
cio. Situaçi10 part!c!llar da,lnglaterra.. .

Italia: a plalllcle do Po e os Apenlllnos, os vulcões; as
grandes regiões italianas. ..,

França: seu desenvolvimento ~~conomlco;. ImporlanclU
da sua agricultura. As grandes reglUes .. J~ Caplt~J. .

Suissa: o povo e a organização polillCa, A lI1dustrla o
as grandes vias internacionaes.. "

Belgica: regiões naturaes; a. agrIcultura, a lI1dustrlU,
o com mareio. O povo belga, denSIdade .da populaçãO. ,

Reino dos Paizes Baixos: a conqUIsta do solo. RIOSe
canaes.

XXVI I. ,\SIA:
Situação e superfkie. Os mares c ar; cosla~ .. Traços.ge-

sera do relevo do s610; os planaltos e as planH',les~ regIões
~cccas' os "randes descrtos; lmcias fechadas ~ haCl?S exte-
~iores;' os g~andes rios; os deltas. Hegiões elllnalerlcas. A
Jlopulaç.lo, ra(:as e religiões. .,

E~U)IEI\AC.\Udos paizes, sua população, capllaes ~ cHla-
des e portos l;rincipaes, insis~indo apenas sobre a ,\sla Hus-
sa a Turquia, a China, a IlldlU e ,Iap~o ..

, As gl'ülHles vias ferreas. () trall~I"Crllllw e o transcas-
piano.

XXVIlI. .\FHlC,\:
Fúrma e logar no antigo continente .. \Iares que a ba-

nham. As ilhas.
Tl'aços "eraes do I'ele\'o do súlo: as montanhas e os

planaltos. clima; distl'ilmiçi1o do calor e Ilas chmas. Os
desertos.

Os "I'andcs rios e os grandes lagos. ., .
É~U~llmAc.\O dos priueipaes Estados e co\onlUs, Il1SIS-

lindo sobre:'
O Egypto e o valle do ~ilo. O canal de SUC7..
A Abyssinia.
,\ Algeria e Tunisia.
O Saham, o Senegal e o ~udi1 :'.
A regiflo do Cong~.
A Afl'ica Austral lIlg1ew.
.\Iadagascar' .
XXIX. OCEA~I.\. II
O Occano l'acifico e a dislribuiçil0 da;; lerrns que ne c

s' encontram. Us vulcões do Pacifico. (Is comes.
Clima. l'roducçocs. Portas.

Govel'llO. Divisil0 administrativa e judiciaria. O mu-
nicipio da Capital.
. PO)luJaç"o, 10iíar que occupa uo Urazil quanto ao alga-

rIsmos demographlco.
A Capital do Estado. Cidadcs mais importautes c sua

situaç ••o.
Vias dc communicação.
XX~II . .os OU'I'II0SES'l'AIl,l)SDO URAZIL,comprohendenuo

sUPO~fiClC,sltuaç ••?, aspo~to physico, rios J.>rinclpaes: in-
dustrlU, commerclO; capItal o cIdades princlpaes.

XXIV. A)IEIlICAno l'\OI\TE:
~ituaç ••o, limites, pontos extremos. Fôrma.

. . lraços geraes do .rele\'o; principaes montanhas e pla-
IlICles. Us /jl'Uudes rIOs e os grandes lag,)s. Grancl.es vias
de commUlllcaçi1o.

Mares e costas. As ilhas.
A industria. O commercio. Portos principaes.
OS 1'~IZES nA A)IEHlCAno NOIITE, insistindo SObl'Cos Es.

tados UnIClos:_extcnS!lo, gra!1des J'egiões uatul'aes. Pl'inci-
paes producçoes c mdustrlas. PopuJaç ••o. Nova York c os
grandes portos. As grandes cidades.

XXV. A)IERlCACEN'I'I\AJ.:
Situaçfio, diviSão, população,
I' l'incipaes possessóes. (! roducções.
Enumeraç"o dos paizes com as suas capitaes, cidades o

portos principaes.
O isthmo do Panalllú.
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Revisão da materia anterior, especialmente
do Brasil e Minas Geraes

XXVI. EUHOI'A:

Siluaçi1o, fôrma e superficio.
Holevo do solo. 7IlontaullUs o planicies.
Clima: grandes zonas climatericas. I'roducções.
lIydrographia; a.s rogiões dos lagos. Os grandes rios o

sous aftluentes prlllClpaes. U Danubio o o Hheno. Os mures
e as costas,

. I'opulaçil0, raças, linguas o rcligiões.
Grandes vias de cOlllmunicaçfio.
El'\lJ)IEIlAÇ.\Odos paizcs, sua populaçi1o capitacs e cida-

dcs e portos principaes, insistindo sómeuto' soh,'c :
, Allemanh~: orl?aniZa(;i~() do illl)lel'io c dos Ill'jneipacs
Es.tados allolllaes; CIdades l: \'I'OS. As grandcs f'cgiões indus-
trtaes.

Terceiro anno



I. Recapitulação da geometria plana na partl1 relativa
a linhas proporcionaes, semelhança de I1guras e meclitla
das areas.

11. Planos, geração do plano.
111. Hectas e planos perpendiculares, reclas e planos

parallelos. Planos l?arallelos entre si.
IV. Angulos dledI'os, planos perpendiculares.
V. Angulos triedros e polyedros.
VI. polyedros em geral. Medida do volume e da super-

tieie do pal'UlIepipedo e do prisma.
VII. Pyramide. ~ledÍ<la do volume e (Ia superficie da

pyramide.
VIII. Cylindro e cone. Medida do volume e da supor-

fieie do cylindro e do cone de revoluçãO.
IX. Similhança de volumes, Helação entre Ol! volu-

mes similhantes. .
X. Esphera. Medida da superticie c do volume da

llsphera.XI. Noção da ellipse, ela llyperbole e da parahola.

Terceiro anno

71-
um lriangulo. polygonos convexos, somma do seus angu-
los. QuadrilaterQs.

VI. Circumferencia e circulo, arcos e cordas, Seccan-
tes o tangentes. Posição relativa de dois circulos em um
plano. Arcos tangentes entre si. Problemas sobre o traça-
do d~s tangontes.

VII. lIIedida de angulos. Avaliação da grandeza dos
angulos em graus, minutos e segundos.

VIII. !lledída commum de duas reclas. Linhas pro-
porcionaes. ~imilhança de triangulos e de polygonos em ge-
raI.

IX. !lelação numerica das linhas nos t:'iangulos e no
circulo. polygon05 regulare~. Divisão da circulllferencia.

X. Relação entre a circumferencia o o diametro, mE-
Ilida da circumferencia.

Xl. Area do rectangulo, do parallelograllllllo, do tri-
angulo e do trapezio.

XII. Area dos polygonos em geral. Area do circulo e
110 sector circular. Area do segmento e da corlla circular.

XIII. Figuras equi\'alentes. Relação entre as areas dos
Jlolygonos similhantes. Theorellla de Pylagoras.

XI\'. Problemas relativos i! equivalencia das are'\s,

Segundo anno

Todo o curso seri! feito acom~ h dcicios gra(lllados com rehend an a ? sempre de exer-
dtosiçl1o nas cartas orIentação en o aya~açi10 de distancias,
estrumentos dese;lho do ca~t ' maneJ~ e apparelhos e in-
a mais particularmente do B ?s"lesp~clalrnonte da America
trabalhos graphicos. IaSI o (O Estado do )Iinas, e

Exames

Quer na prova escripta Ifeita tendo-se em vi~ía I) e~bquer na ora, a exposição será
no momento pela examina~d~Ço ca1rtt?graphko desenhadoe re a IVOao ponto sorteado.

Quarto anno

Professol'-Edgllrd Coelho

A, :\ust!'alia o a Nova Zolallllia.
~XX" As TEnHAS POI.AHES. Mares polares

G
1'lI1Clpaes. torras da regÍ110 arclica ..
roenlandla. •
I' . ./J':Ijapaos lerJ.'as da região antarctica.
E ,VI )' ~as regIões arclica e antarclica

lemp~~:e( lçoes polares mais imporlanle~ destes ultimos
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ratleitea de ~eo'lletlela e
ncscnilo Llncale

I. Xoção de corpo volum fi"Linha recla, linha queb~ada e ~' fuper Cle, hnha e ponto.
face, ares la e vertice. Jll la curva. ~o\l1o de plano,

11. NOÇãO de anglllo pl Iobtuso. Angulos ad'acente ano, angu o recto, agudo e
ticalmente opposti.s. Biss:c~~~~pplementares, angulos ver-

11I. Trianglllos sua I . 'fi .
egualdade, propried~des ge~a~~Sld~aç~o.' caslos ge;aes de
base e allura. s rlangu os. Noçllo de

IV. Perpendiculares e ob!' Egulos rectanglllos. Problemas Iqblas. .,gualdade de trian
dICulares. . so re o traçado das perpen-

\'. ParareIlelas, Propriedad di'
são parallelos ou perpendiculare~ SOSangu dOScUJos lados. . omma os angulos de



Segundo anno

Desenho linear

I. EI!1prugo do.s inslrumentos usado
11. Lll1ha IlOrlzonlal ve t'. I . s .no desenho.

prulllo. TI' , r Ica e IIldlllada j\;' I
mçae o nas perpendiculares e das Ilaraliel.

J
.Ive e

11/. Cunstrucçõ • I' lIS.los. . es f:,rap llcas sobre angulos"c lriangu-

\,;r. C~:onstrlflcçõCS.graphicas sobre os qlladrilatero" .
. IrClIlIl CI'en T .,.

VI. Divisão d cla. raelado das tallgcntes.
1 . e Ullla recta em IlUrtes proporcionaes No ,,' d es egllaes e em par-

VI I C . : (,dO c escala. •
. onstrllcçao de Ilolvrronos "l'ml'lI a tVII I O' ,. . . J b ., 1 n es.

, . 1\IS,10 da clrcllll1f '.U~o do lransferidor. Div' ,,' e~cncIa em partes egllacs.
eguaes. ISdO e um anglllo em partes

.. IX. Polygonos reglllare~'. Hosaeas Ce . Ic ,CIOs. '. ,rcae uras e exer-

X. D~st:nho em escala
Xr. :I'raçado dos llleri(iiano' I

ge:>gl'aphH'as. COIIVCIl"ÕC"lIsa I ,e para lelos nas cal'tas, ., . (as no (jesenho de mappas.

Terceiro anno

li Projcl:c;ões: Inlorseccl10 de plano'
" AlIgulos diedro u po("e'lros. ,.

',I. Desenho dos I)"js . Jsupel't1cie. . "mns c e csenvolvimento de sun

IV. Dcsenho do, pol' d 'supcrficie. j c ros c desen volvimenlo de sua

ficl'e.
V, Cyiindro c cone. DescnvolvimeIlto de sua super-

'
\;,1.
1
'II')ra~adlod'd1eiJipse, da hyperbolc. . e,cn 10 as som bras e da parahola.

V~11. Pel'.'ipCcliva hOI'izon'l;1
IX. !'crspcctlra l~as cJevaçõe~.

Quarto anno
.• I. i\ praliea p:?fissional scrú dada

1'> u .1Inenlo cm \"Igol'. dc accordo com o ne-
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Exames
Os cxamcs constarão de prova escripta c oral, sendo a

prova cscripla dividida em dlIUi; partes, uma de geometria
e outra desenho linCllr (prova graphica).

,
Cadcho:l \t C 11i~'ol.i:,Nat•••.•••

!'l'oi'essor-Dr. l~. ?llagalhfle~ (;ome~.

Terceiro anno
l. A I1isloria Natural-Sua definição e imporlancia -

A mineralogia, a geologia, a botanica e a geologia-Os tres
reinos da nalureza-Os mineraes, os vegetaes e Oi; ani-
maes.

11. Os seres vivos e a organização em geral-A cellula
c seu esludo-O protoplasma-A cellula vegetal e scu con-
tcúdo-A chlorophylla e o amido (I succo cellular-As fi-
1Jl'ai;e os vasos-Os tecidos vegetaes.

lI\. DiviMlO geral das plantas - As plantas cellulares e
vasculares Os cryptogaIl1os e os phalleroga~noi; - Os orgãoi;
fundamentaes das plantas vasculares-A rlllZ, o caule e as
folhas- Suas variações.

IV. Estudo completo da raiz-Sua definição e morpho-
logia-Italzes normaes e adventicias-Plantas cpiphytas c
pur,lsitas-lIuizes tuberosas-Eslruetura e funcções da raiz.

V. Estudo cOIl1pleto do caule-Sua definição e morpho-
logia _ Caules aereos c subterraneos- Eslructura primaria
c seeundaria do caule-Caules anomalos -1' hysiologia geral
do caule.

VI. Estudo completo da folha-Sua definiç,10 e II1orpho-
logia-A folha simples e i;uas partes-i\ folha composta e
i;eus typos-Noçôcs dc phyllotaxia-Estructura e funce;ões
geraei; das folhas.

VI\. Nutrição e alimento das plantas-Os saes minec
rues e oS gases-Os aduhos - A abslJl'pÇàO-A seiva e sua cir-
<;ulaçào A respiração vegclal e a assimiluçflO chlorophyl-
liana-A transpiruçilo-A assimilul;üo e a desassi:nilaç.1o-
As rcservas nutritivas.

VIl\. FUllcçôes de reproducçãO'-OS cryplogamos-Os
phancrogamos e sua rcproduc"àO-A tlor em geral-Sua de-
lini(;üo e parles principaes-As plantas mOlloicas c dioicas
-Ai; inllorescenciai; e seus typos-As bracleas.



Quarto anno
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I. A Jlineralogia e a Geologia - Os mineraes e as ro-
ehas-O~ cristaes e as leis cristallographicas-Notaçllo de
Levy-Os s)'stemas cristallinos-O ~ystema cubico e suus
rúrmas - As macias.

11. Propriedades physicas dos mineraes-A tran~pa-
rencia, o brilho e a cor-A dureza e sua escala-A rlonsi-
dade e sua determinação -:-A fractura e a c1iva"em.

II I. Propriedades chimicas e classificaçl10 dos minc-
raes-O quartzo e as pedras preciosas-O diamante-O cal-
cito-Os mineraes e minereos de ferro () ouro.

IV. A Geologia-Origens e fOl'lnaç;10 da lerra - As eras
geologicas-As rochas ua definiçllO n classiticaçllo-Ty-
ros de rochas--OS tClTerIOS e sua ela. sifical'jão-Os fosseis.

V. Geodynamica externa-Acçiío da atmosphera-As
uunas- .. Acção do mar-As chuvas-As torrentes e os rios-
Os deltas-As geleiras-Agentes vivos-Os coraes.

VI. Geodynamica in erna- Os lerremotos e seu estu-
do-Os vulcões e as erupções vulcanicas - 1>loductos vulca-
nicos-Principaes vulcões-As fontes thermaes.

VI I. A llotanica e os vegetaes-Cla~sificaçüo dos vege-
Laes _ Os cryptogamos e snas divisões-Os phancrogamos-
A família dos Coníferas-US monocotyledoneos e !\eus cara
eteres-As Grammineas. Palmeiras, Úliaceas e Orchidaceas
em geral.

"111. Os (licotyledoneos e seus caracteres-Estudo ge-
rai da morphologia, eslructura e funcç"'es da raiz, do (laul0
e das folhas desses vegetaml.

IX. A reproducçãO nos dicolyledoneos-Estudo geral
da fior e dos verticíllos fioraes-A fecundaçüo-O fruelO e
a semente - A germinaçãO.

X. As familias dicotyledoneas -l)s apelalos-As eu-
rhorbiaceas e lauraceas-Os gamopetalos-As solanaeeas e
eompostas- Os polypetalos-As leguminosas e myrtaceas.

Xl. As plantas do Brasil e as planlas exoticas-O plau-
tio das arvores e a conservação das florestas -As moles tias
das plantas- Lilidade geral dos vegetaes.

XII. A Zoologia e os animaes-Os vertehrados em ge-
ral-Zoologia humana-O corpo humano em p;eral-O es-
queleto e suas partes A columna vertebral-() craneo e a
face-O systema muscular.

XIII. Os centros nervosos-O cerebro e os hemisphe-
rios cer~ hraes- Funcções gcracs do cerebro-O bulho e a
medulla Os actos reflexos-Os nervos craneanos e rachi-
dia nos-Suas funcc;.ões-Os orgãos dos sontidos-O gloho
ocular e a visão.
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IX. Os verticíllos fioraes O .
O calice e os sepalos-A coroiI~ e perlUntho e o perigonio-
os estames-O pollen-O g "eus typos-O androceu ('
los. ymn,uceu e os carpellos-Os ovu-

X. A fecundaçilo das fio SOs fructos-Sua defini 110 e ~es-, uas phases e agentes-
germinaç;10-~]ultiplic~ÇãO ar~!fis~Ir;C~ÇilO-AS sementes e a
cas e os enxertos- Os bl~lbo I Itclba (OS vegetaes - As esla-, seu erclllos

XI. Botanica systematica-Os cr .
-As algas, os cogumelos os li h yptogamos cellulares
cos _ Os cr)'ptogamos v~sc~la~e ~~ oSfilJ.ll~ISgOSe os hepati-
neas. . s 1 s lcmeas e Iycopodi-

. X II. A Zoologia e os animacs A
alllmaes-Classificaçilo dos te cid' . - cell~lla e os tecidos
-As funcções animaes -O oSI Os orgaos e apparelhos

XII I. Apparelho loco~orto lUmano em geral.
tronco, da cabeça e dos o 01'- O esqueleto - Ossos do
muscular' e os musculo~~n:f!1b~os-As articulações-A fibra
tendõ,es e aponevroses. rmclpaes grupos musculares-Os

X IV. O systema nervos \ 11O nf'urona- Os centros ner' ,0-1 ce ula e a fibra nervosa-
-O bulbo e a medulla Oosos-O encephalo e o cerebl'O
nos-O grande syrnpathico~ ter'vos ,craneanos e rachidia-

XV. Ph)'siolo"ia n 1 s mel~1I1ges.
cções do lnllho e "da rne;d~fr-~I,ovllnentos reflexos-Fun-
movimentos voJuntarios-A a--: '~I.Jcções do cerebro-Os
Os or~~os dos .sentidos-A ~~~~~~ll1ldade e a intelligencia-

X\ I. A dlgest<1o e o a n'as glandulas salivares-O pp~re 10 dIgestivo-Os dentes e
tos eYla classificaçiío_p'hJ~~~reas e o figa,do-Os alimell-
da dlgestiío-Os fermentos dige~r-°s me\cha1nlcos e chimÍeos
naI. IVOS-, a lsorpçüo intesti-

~VII. A circulação e seu
ayterlas.e as veias-Troncos ri apl~arelho-O coraçiio-As
lJ,co-O sungue e os lob p nClpue:~-O S)'stelllll lympha-
clrculal,ão _ A granífe ge aul]os sangul?eos-Physiologia da
da veia porta. ] equena clrculaçilo-O systema

XVI II. A respiraç'lo e o I '
vo~e .respirator'ia e os íllllrnõe~I~)the ho resplratorio-;\ ar'-
chlrnlcos da respiração-O . I <:nomenos mechalllcos e
desassimilaçao-As secreçõe~a eor ,alllm..a1-A ass!milaçllo e a
na-A pelle e as "Iandlllas Sll(lex~reçoes-Os rms e a uri-

\']\' CI ." ol'lparas.\ .\. asslficaç'1o dos a ' .
taes e as classes-Os ~oo h',t ~Imaes-Os ramos fundamen-
-Os molluscos-Os' v~rt~b~aod - Os arthropodes-Os vermes

XX os.
" :. As classes dos vertebr' dO'

orgall1z~ção-As ordens dos ma~r~i-, s marnmlferos,e sua
do Bra~Jl-Organização "eral das ,fCl~~ e os mammlf~ros
Os replls e os ophidios~O I a,]e.s As aves do Br'asJl-s )atrac 11OS-0S peixes.
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CHIMICA

XXVII-Definição e divisão da Chimiea. Corpos sim-
ples 011 elementos.XXVIII-Combinaçüo chimica. Leis de combinaçüo.
Causas que favorecem as combinações.

XXIX-Equivalentes.
XXX-Theoria atomica. Alomicidade.
XXXI-Notaçües chimicas. Formulas e typos chimicos.
XXXII-Nomenclalura. .
XXXIII-Peso molecular. \'eso atomico.
XXXIV--:-Eslabelecimento das formulas chimicas.
XXXV-Heaç1lões chimicas. Theoria dos radicae!:',

VII- Balanças. Condições de exaclidãO e de sensibili-
dade. Pesagens.

VI I1- Leis da queda dos corpos.
IX-Pendulo; suas leis.
X-Caracteres geraes dos liquidos. Principio de Pascal.
XI-Equilibrio dos liquidos; pre~sões que elles exercem.
XII _ Nivel. Capi1laridade. Tensão superficial.
XIII-Principio de Archimedes. Condições de equilibrio

dns corpos immersos e dos fluctuantes.
XIV -Densidade. Densidade dos solidos e dos liquidos.

Balança hydroslatiea. Processo 110 frasco. Blllança de
~Iohr. Areometros. Densimelros.

XV-Caracleres geraes dos gazes. Densidade. Prin-
cipio de Archimedes. Equilibl'io llos corpos immersos nos
gazcs. Pressüo atmosphel'ica. lIarometros.

XVI-Lei de 1Ilariolte. l\Ianometros.
XVII_Inslrumentos que servem pal'a a deslocaçüo de

llllidos. Bombas, prensa hydraulica, syphüo, pipeta, etc.
XVIII-Som e ruido. \'roducç.l0 e qllalidades do som.
XIX-Transmissão e reflexão do som. Echo. Besonan-

cia. Sons e instrumentos musicaes.
XX-Calor; seus etTeitos. Therlllomelros. p~Tomelros.

Convel'süo de escalas thermometricas.
XXI-Dilatação dos solidos, dos liquidos e dos gazes.

Coellicientes de dilalação.XXII-Unidade de calor. (:)101' especifico dos solides,
dos liquidas e dos gazes.

XXII1--Producç;10, lransformaçüo e propagaçãO dI)

calor.
XXIV-Mndança de estado dos corpos. Fus;10 e solidi-

licaç.lo. Calor de fusão,XXV-Vaporisal:;1o em espaço limitado. Vaporisaç;1o
IIOS~azes. Evaporlsa<:ão na atmosphera. EbuliçãO.

XXVI-lIyrgometria. Cllndemsação e liquefaçí\o dos

gazes.PHYSICA

PI'ofcssor-,\1 ,'aJ'O de Barros

Terceiro anno
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. XIV. Ft:noçõos de ,'-~I,gosti\'o-Os alimenl nt!~llçao.-A digosl;lO o o a)) ,

lI~teslinal.- A t.:irclllaç~~~ I~Ieortu da digeslflO-A aU~~I~~~:~
c1rl;n!a~üo-() sanguo"o a I 'l~n h~pparo'ho-jlechani~mo da

X\. A rcspil'üÇÜO o oJa p.ü: .
monos. da respil'açüo-O .. IP~<I1el!1O l'esplralorio-Ph
des\aS!lllnilaçüo-Os rins o ü~'ÜttOI.üntmaJ--A assimilaç'lo

en
e
o
a-

_j s o-lmld I .' rma-O ai) '11 '.0, u as sangnmea~. pale 10 sudoriparc
X '.1. Classi ficaçl10 d. .

lae~-hsludo geral dos r~~ozaonl~~aes-Os ramos fundamen-
:pes e sua classificaçüo~Os v allOS - Os molluscos-Os ver

0
-es, e suas classes ()s in~ec elOrSmesparasi.las- Os arlhropo=
r( ens dos ins 'I . ' . e suas meia hXVI I ,ec os - Os Illseclos do Il .] morp oses-As

, . As classos d rasl .
inalllmiferos e de s;las or~~n~erIObrados-ESIUdo geral dos
/ aves e SUas ordens-As av - ds mam~niferos do Brasil":

lOS-OS batrachios-Os peix::, o Brasil-Os reptis e ophi-

Exames

As pl'Ovas em qual( ue '
sempre das divcr'sns malel','as dos al1J10Sdo cllrso constar~o

. , em qne se divide a cadeil';.

«::ulch.=. de .-. I~'sh~:l(~Cllhuica

u . 1,- Defilliçüo e (!Ivis;10 da PI . '.
nld1a,des. jI~dida das grande' I),SIC'1. Phenomenos e leis

-ProprlCdad luS. •
se apresentam os c~~lf;~I:aes da maioria. Estados om que

!lI-Movimento o '
eõpeci,es (~e movimonto.1 epouso: Trajectoria. Dill'('rCl I

1\ -I. orça 1\'0 _ 1 es
namometl'o. éar~ct~~~~ 7'eraes >obro as forças. Peso f)'

V-Composiç110 e do', e rep~esenlaçüo das fOI'ças.' )-
correntes; forças púrall~J'I,nSpo\sII~;10das forças. FOl'ças con-

VI-C ' '. , dvanCUS. '
I entro de gravidad I' .

(( s. Diver;,as e~pecles e C.lI~(iir~qt,llhl'l:rio d?~ c?rpos pcsa-• es (e eql\llIlmo.



Chumbo. Cohre. )Iercur!o ..
Ferro. i\Ianganez. Alumlll1o.
Platina.

Quarto anno

Exames

. dos annos do curso, constarão
As 1JI'ova'i, e1!1 qd~~I~\~as partes da cadeira.

sempre de malerlas

Pratica profissional

. I serfto dadas Ilas escolasp r a profisslOna <1 ffi . I .As aulas de ra lC d' o programma o leia PI'l-
do grupo annexo, de aceor o com
mario.

CHIMICA
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XIX-Classifica9ilO dos elemenlos.
XX-lIydrogel11o. d '.
\':XI-I~luor. Acido t1uorhy rico: Cllloretos.
• • A'd 'hlorhydI'lCo.XXII-Chloro. CI o c .
:'\XIII-Bromo. Brometos.
XXIV-Iodo. lodelos. .
:'\XY-Ox~'genio. OzonlO. is Aguas mineraea. Agua
XXYI-Agna. Aguas polave .

oxygenada. I d 'do sulfuroso. Anhydrido sul •.
XXVII-Enxofre. An 1y ri '

fnrico. . ulfalos
XXVIII-Acido sulfurlCO. b' \ Ilydrido carbo-. . O. do de cal' ono. J nXXIX-Carbono. xy

llico. Carbonatos. I . , \mmonea. Acido azo-
XX X - Azoto. Ar al1l10sp lerlCO. I

lico. Azolalos. I \llhvdrido phosphorico.XXXII-Phosp 101'0. I • J •

:'\XXII-Arseni~o. AntllnOIllO.
XXXIII-PolasslO.
XXXV-Sodio.
XXXV-Pral;~.
XXXVf- HadlO.
XXXVII -Zinco.
XXXVIII-Ouro.
:XXIX-Nickel
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Quarto anno

PHYSICA

XXVf-l'hermochimica. Electrochimica.
XXXVII-Allotropia e isomeria.
XXXVIII-AnhydridoR, oxidos e hydratos.
XXXIX-Acidos, bases e saes.
XI.- Propriedades geraes dos corpos.

l-Corpos luminosos; COI'POS i1lulIJinados. Propagaç<io
da luz. Sombra e penumbra,

fi-Intensidade luminosa. Unidades. Photornetria. ne-
flexão da luz. Espelhos planos, espelhos eoncavos e espe-
lhos convexos.

111--Refracção da luz. Indice de refracção. neflexão
total. Consequencias da refracç.10.

IV-Prisma. Prisma de reflexão total. Lentes.
V-Dispersão da luz. Coloração dos corpos. Espectro-scopia.

VI-Inslrumentos communs de oplica: microscopio,
luneta de Galileu, apparelho photographico, etc.

VII - Polarização da luz. PI'isrna de Nicel. /{otaçl10 do
plano de polarização. Applicações.

VllI-Imans. Orientação e forma dos imans. Processos
de ma~nelização. Leis das acções magneticas.

IX-Magnetismo terrestre. /lussolas; suas applicações.
X-Influencia physica e chimica na producl(fiO do phe-

llOmeno electrico. E1eetricidade positiva e elcctrlCidade ne-
gativa.

XI-Us bons e os maus conductores de electricidade.
E1ectroscopio. Acções dos condllctores electrisados. Unida-
des electrostaticas. Leis de ConlumL.

XII-NOÇão de potencial poder das pontas. Inlucç<io
electrica. IIlachinas electrostatlCas.

XIII-Condensação electrica. Typos de condensadores.
EIl'eitos da eleclricidade estatica.

XIV-Corrente electrica. Elemento de Volt". Bateria.
Phenomenos produzidos pela corrente electrica. Voltamelro.

XV-Pilhas eleclricas. Unidades. Hesislencia dos con-
duclores. Hhenlalos. Inlerruplores. Lei da correnle ele-
clrica.

XVI-Agrupamento das pilhas. Consequencias.
XVII-Eleclroiman. Acções recip!'ocas das correntes e

dos imans. Inducção electrica. Applicaçfio.
XVIII - Meleoros: barometricos, lhermicos, hygrome-

tricos, luminosos, eleclricos e magnelicos.
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\

!'rofessor-CYI)riano d C' e arvalho

Terceiro anno

Historia Geral
. INTIIUDUcdo-Plano b' .

tOrIa. ~?spccie humana'. o .l.ec.to e fms do estudo da IlIs-
I -l~voluçao súcial" raças.
II-Calendario _ . suas phases.

t. d /lI _.Povos I'eclichicos e astral t .
a o nomade para o d . a "tcos: passal>"em dIV 1'/ . se enlarlO o o es-

- teocracias' F", t • .
V-Evolução .' 'o)P o e ASI<:-Menor.

/' . G O' coa: i\lhenas SerSIa- uerl'a do P I e parta-Luclas' .
xandre-Magno. e oponeso- ThebaS-l\lacedonia ~OIi~le:

. VI--:lncorporaçllo 1'01lla . I
ras plll~1Cas.- Scipião.-J>at~~: ~ teaI!,!z~--=-llepuhlica-Guer
por .S:esar; constituição do re:'" InstItlllçao da assimilaç,io
pansd~ complela POI' Trajano":llllen POI' Augusto; sua ex-
t . \ lI-Idade }dédia 011 " •
antlllo.-Theodosio._Ct .. ' I fll1Ilell cal/lOlico-/eudal' Co

gno: unidade . . 0\ IS e Santa-Clotilde C j ns-
Alfredo de rngl~~~~;IaIGe ehri~lã do Oceident~-=--t~a~~e-s~ra-
-August G' .- rego 1'10 VII C d' ,.-
de C 0.- llIlh~rme, Conquistad . =- ,:U7.3 ~s.-PhiJipe.

ca"al,i.~ll,f~~~Le~d~~j2id~~~~~ ~-}'r~:~do;~~ I~U~r~v~i~~~~~~
'"I-Seculos '\1 I' . ÇdO.

e:1ar~entar.-Gue~ra d~/ V - BUI'guezia.-Poder real e
~llIZ XI.-Commercio _1 d celJ'.l annos.- .Ioanna d'Are

hxercitos permanente~.-No ust.rws.-Cidades marilimas:=
-Pap~l e 'lmpre!lsa. vas armas.-Pol"ora.-Bussola.

I X - lJescobrlmentos 1)01't, ..
gd~s. -lIIarco-Pólo. _ Vasco Cl(;: e!nar: origcns c l'esu1-

cscoberta da America: C I h. Gama. - lIIagalhães, -
melll?ral,ãO desta dala. o om o, 1~ de outubro: com-
, X.-Protestafltismo C I . •

I, ranciseo 1.0_Car'los_Qui~t~'llzaçao.' Tra/ico de nClJros'
panto.-Guilherme o (.. ' .--JesUllas.-Victoria de I .
JiaC;Od~;\~IJ.:-Guc;ra d~~t~~I~~;nolien~!~~edIV'-l HicheJie'I~:

yrmeos.- Colherl I' . I a a os ( e \\ estpha
-G~e}"ra~ da 110lla/l(/Il. -6-:lic,",ogaçãO <10edito de Xallles-
-FI etlenco, o grande. UI ICI me /IJ.-Paz de Utl'eclit:
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XI.-Doutrina revolucionaria: Seculo, X VItr - Igual-
dade, soberania popular._Encyelopedia.-tntlepwdenc ia
dos I,'s/alius VII idus. -llerowçtio l'nl1lce::a.-'14 de julho:
,'omlTlemoraç;;o desla data.-Collstituinte - Convençi\o : de-
fesa da França. - Direclorio.-.18 Bnllllario.-Luiz XVIII. -

XII.-A França e o rcSIO da 1~'lIrop..l /lOsl'clllo X/X:-
lndppendencia das colonias americanas do centro e sul.

C01'\Cl.Us.\O- Filiaçiio hislol ka: Sympathia para com o
Passado, donde fili"çi\o como mclhado; Progresso e conti-
lIuidade; Culto do I'assado: GI'anJcs homens.-Aperfeiçaa-
menlo humallo. - Festa de 1.0 dc janeiro, consagrada it
confratemizaçi\O dos povos .

Quarto anno

(IIis,toria do Brn~il.,-Edu(ação Civica c Moral)

IIEVIS?iOSU'DIAHlADOEs'l'UlIU FEITO ;-.lu 3.0 A:'\1'\O

Ii

J:orrnOllllcç.\O- Palria.-Educaçílo eivica.
1-.\nteccdclItl's ]JOI'/ll!llll'zes.-He,umo da /Iistoria de

l'Ol'tugal até D. Seuastiíle.
Il-De.'cobl';mc/l/o do Brnsil.-Primeiras navegações e

descohrimelllos dos portugul'ZCS II hespanhoes.-l nranle D.
lIenriqur.-PedI'O ,\lvul'es Cahral.-Pero Vaz Caminha.-
Fcsta nacional de :\ (lc maio, com memorando antecedcn-
tes portuguezes c indigenas.

lll-I'OTJllluçõl's aIJoriUI'lwS: traços elhnologicos.- Ele-
mentos ethnicos' do PO\'o hl'asi!eil'(l.-CaJ alllurú. - Hama-
lho. IV_ Cap i/unias "al'c! dar ias-Sua J'uina.- G{.ve 110 Ge-
ral. Thomú de Souza. i\"ohl'ega.

V--A Ilchie/a.-Melll de Slí.- Eslaeio de Si!.- FIl11llaçOo
tia cidade do /lia de JUIlI'i/O.

VI-IJomini(/ do lIeSp(lIlIIO.- 111011-'1;0 "ollalllle:.a no
IJmsil. ~Ia\lricio de :\assau.-lIelll'iquc Oj ••s. - Vieira.-
Camar,1o. Vidal de i\"rgrei I'os.

VII-Entradas e Baw/piJ'as.-ESCl'avid,10 dos Indios.
-.leSUllas. _ Primeiros tel'J'itol'ios povoados l'1ll ~lilH1S. Hi.
quezils Illineraes enconlradas em ~l ilWS.- Esel'avid,10 mo-
derna; trafico de cscl'avos .. -Agl'icull\ll'a.- Os l'alm(11'es.

VIII Masc,ftes e 1~'lIIlJoalJus.-I,'.1:'Jlllsiio dos F/'Im, e:.es
tio Maranlulo e tio llio de Jlllwi"o,-Jcronymo de Alhuqucr-
que.

D. M.-6
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IX- Fernão Dias f:Jae,ç leme.- Caslello Branco--
Borba Guto.-Antonio Dias de Oliveira, - Ar7ão.-Allton 'o 'de
A!buquerq~le ,Cuelho de C"rvalho.-Funúàç'io das velhas
culUlfe .• 1Il11lel,a•.-LUflflres nutaz)eis de Minas.

X-Collspi,ação Mineira.-Tiradentes, . 21 de abril:
commemora,;ào desla data.-Barbara Heliodora.-O escra-
vo Nlcolúo.

XI-D. JOr7o VI,-Hefugio no Brasil.-Beneficios dOI
seo g",?vemo.-Bevl1lla pernambucana de 1817.

X II-:In~lependen"cia do Urasil.-Seus antecedentes.-
JOl'é Bl1nlf~clO. -7 de setembro: commemuraçào dessa data.

Consl 11Ilnte -1. o reinado.
~lll-llprlPnclO e 2° reinado.-HevoHa de -1842.-

Abollçào da pscrav:dão.-Fe"ta de 13 de maio commemo-
rando o concurso da raça africana. '

XI~r Pro/!og,unúa', e'TUakanll no Brasil em geral.-
Hpp~lbll~a br'astlel ra ,-15 de novembro: festa dessa dala.-
BenJaIllm Constant.

. Propagamla 'republicana em Minas. -Gl,vcrnos provi-
SOl:IOS: federal e em ~Iillas.-Consliluintes: federal e Mi-
nl'Jr1!.-21. de fevereiro e J1j de junho. Presidentes da He-
publlc~ ~ do Estado de Minas. - Bevoltas armadas: - Flo-
riano. I elX ,to:-~Iudança da Capital l\lineira.

X":-llegim~n /'e{Hlblicano:-na America e no Brasil.-
Integl'1dade patrla ; Clvismo.-P",triolismo. - Constituição fe-
deral.-Ar!. G3. - Bandeira Naci"nal.

~VI-Arts. 72, 7;l e 78 da Constituição federal. -Auto-
~omla dos E~tildo~.:-COrISlituiç,\O do E~tado de Minas.-
Commemoraçoes C1Vlcas. -Festas nacionaes e estadoaes.

1»I'nUcu pl'ofissionul

, S~I'{1feita nas escolas annexas de accordo con1 H .
mento interno. o egl-

Cadeitaa de F.aancez

Profesor-Leopoldo Pereira

Terceiro anno
,1. Estudo pratico da phonetlCa franceza.
11. E~t~do das flexões nominaes, feito li pl'oporçllo que

nos trechos lidos occol'rerern os casos. '
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IIl. Flexões verbaes, conjugaçyes uos verbos auxilia-
res e regulares.

IV. Traducção Lle trechos faceis notando. se nellc~ a
applicação das lheol'ias estudadas.

V. Estudo dos verbos irregulares.
VI. Estudo das paf'liculas invariaveis.
VII. Sempre leiturd e l\'aducçào.
LivI'OS .Leclurp-s pratiques de langue française)), por J,

~lontciro. Dlccionario.

Quarto anno
I. Itevisào systematica das theorias aprendidas no

anno antel'ior.
I!. Estudo mais acurado dos verbos irrregulares.
111. E"tl.ldo da svntaxe franceza, feito sempre nos

casos que occorrerem 'nos trechos lidos .
IV. Estudo das formas grammaticaes peculiares da

lingua, em comparaçllo com o portuguez.
V. Exercicio (Ie recitação.
VI. Exercicio de dictado.
VII. Sempre leitura e traducção.
LiVl'OS: "S,-lecla de auctores francezes», por JoãO

Chése. - Diccionario.

Processo de exame
o exame constarú de duas provas, uma escripta e ou-

ra ora 1.
A prova escripla cl)nstará de traducção de um trecho

de 3U linhas pelo menos, sorteado entre vinte pontos que
na hOl'a do exame a commiss<1O examinadora escol!Jrrá do
livro de leitura adoptado, e de um dictado de Hi linhas no
müximo de tl'echo desconhecido da classe.

A prova oral consistirá em traducção d~ um trecho sor-
teado entre 20, tambcm escolhidos na hora, e arguiçào so-
bre grammatica, em materia explicada.

(~adeilaa de 1 .lIsic:t
Professora =- Branca de Carvalho Vasconcellos

Primeiro anno
Primeira parte:

_ l\Iusica _ definiçll.O, divisão. Melo(lia, harmonia,
rythmo.
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II ._- Som e, suas propr' d ItImbre. Emissflo (.10 Ie a( es. Entoaçflo ;Ilte 'd I
I11

,,' , s sons. " nSI aI e
- "otaçflo . 'IV-li,' musIcal. Pausas.

\' aula, claves.
V[ - Cfllnpasso simples,

- Do ponto. Li"uduras
VII _ Si"nae' I oI .VIII _''7 ".<e,a teraçào,
IX ' 10m, Slmllons .

• ; .- [~sealas de dó m ' .
X _ [uter'vallos sim 1 mor ~ la menor.S p es, mmores e menores
• egunda paI'le : •

X I - Theorial .X [I _ Do' ( os lIltenallos.
Xl [I __ n ?ompasso composto.
\' [ , ,ma Iter'as syncope.\ \ _ .. Forma~'\o '1 ' .s e contrateml)oo
XV ., . '," (as escalas ' . ".XVI-- [onalldade. Modos. ;rom~l~rles.e menores,
, _ Accordes de tres sons. ns le ativos.

- Exel'C' .e d. : ICIOSpreliminares dee el11,lsS;)o.dos sons. gymnastica respirato .
_ hxerclcios fre ria

canto de me[odi~s sil~uel ntes de educação do . I_ SoIfejo. p es. OUVI(o pelo

Segundo anno
[ - Leitura musir'alII _ ~l. J •

dado. . elo de conhecer ° 10m e o modo II1[ . ( e mn treclJO

, - Dwta.d,a faciI n sI' .
~; _ ~[asslheaçào das v;~:.~:(~ecl~u maIOr e lri menor
VI- mam.t'lltos. . Vt'S correspondenles .

- Abreviaturas .
~:: 1-' A.!l~jarn.el.lt~s'.

t
' - Lxercwlos fl'eorla. . quentes de "ymna -t' .IX _ Ex ,',. o, slca respll'il-

X " erCIClO de emissão [' ,• _ Exereleios de d'" per elta dos sons
melodias a uma e d e llcaç,io du ouvido "X I _ S 11' . uas vozes, peJO canto de

XlI o eJo a uma e duas voze,',
'XII - C~I'OS~ hymnos
.' [- NotiCia SI I' . 'naclOnaes. ' ) Jl e lllUSll'OS celebres. .

XI\

' ' , espec almen le

.. - 'Iodo de .lares . ensinar e I'e"er o•. '" s eoros e hymnos eo'
XV T ' "eo-
XVI' rechos cle cantos fal'eis d• - O canto e a musica 'na' o ~sl mel}lOres audol'es.e_co a prllnaria.
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EXll1nt'S

A pro\'a de exames é exe!ll';ivamenle pratica, constando
de leitura de musica e canto. :\os exames vügos a peça do
ponto sorteado nfto deveril ter sido ensinada na classe.

Pratica profissional

Os exercidos serilo feitos no grupO escolar annexo.
I' os exames as alumnas 11[\0poderào far,el' a Ii(;[10 com hy-
IOnos escolares eonhecidus da dasse primaria.

c: tleh-:l te De~elllto e C:ll i-
~.-aphia

Professor - Corrêa c Castro

Primeiro anno

I _ Copia do natural, de contorno, dos "bjectos em que
predominem as linhas redasII _ Idem, idem, idem em que pr. domll1em as linhas

curvas.11\ _ Calligraphia lias letras minusculas, sem haste.
IV _ Idem, idem dn haste.
V _ Copia do natural, de l:ontOI'1I0, dos ohjectos de for-

ma complexa.VI _ Copia do natural, sem sombra, ele cousas inorga-

nic.as de forma simples
VII _ Idem, idem de (:ou. as organicas de forma

simples.VIII _ Callil-!:raphia lias letras maiusculas, typos di.

versos,IX _ \(\em, com sombra, de consas ol'ganicas e inor-

ganicas, (Ie forma simples.X _ Copia do natural, com somhl'a, de consa. diversas

de formas varias,XI _ Calligl'aphia de palavras com letras mainscnlas
e millnsenlas, typo haslaJ'{lo,XII ._ Iksenho de ('Olltorno, a giz, 110quadro negro (le
objectos das formas mais simples. .

Segundo anno
I _ ,Hecapitnlação dos puntos principaes do primeiro

anno.



As provas de exames de cada anno do curso serào
prestadas de accD:,do com o art. 77 do regimento interno.

EXlunes

Em rlias e horas determinados, a professora fará pre.
lecçáo oral sobre a maleria, procurando ensinar o indis-
pensavel para a vida pralica.

Sempre que for possi\'\'I, as alumnas terão aulas pl'a-
ticas de arle culinaria, t,'abalhando sob a direc :ãO da pro.

fessora.

Economin nomeslicn

I ~Iodelagem em massas diversas copiundo do liesenho
ou ,)rigillal, oiJjectos, flores e fruetas de fôrma complexa,

1\ Idem, idem, reproduzindo sem desenho e sem ori.
ginal, objeelos, fl'llelas, flm'c\; e folhas de fórma complexa.

1\1 Idem, iclem, reproduzindo lIo lie,enllO ou original
aves, aniITl:aes, plantas e suas partes,

IV Idem, idem. reproduzindo em IJaixo relevo, do de-
senho ou original, animaes, fruelas, flores, plantas e gru-
pos de fi!;ura.s diversas.. V Hecorte em oleado, pellh;a, fellro, etc., sobre de-
senho, para artefactos diversos,

VI Artefactos de bambú, com applieações de massa.
VI I Idem em arame e contas, rle fôrmas variadas,
VIII Idem em tecidos de papel e libras dive:sas, de

eonstrucção progressivamente mais dillh:il.
IX Idem de papel<1O e papel, ilielll, idem.
X Aproveitamento de objectos usados, construindo au-

tr'os lie uso commum, eom applicação de mass IS plasticas.
Nota, _ Duranle o anno lectivo, as aIulllnas recapitu-

larãO os ponlos principaes do I." anno.

Vil Idem, idem, reproduzindo sem o originaI, ou'
jectos commnns, já lIlodelados no numero anlerior.

VIII ({ecDI'le em papel, reproduzindo objecIO,;, fI \l-
eIas e animaes de fôrmas simples.

IX Idem, idem, reproduzindo objectos, nores, t u-
elas, folhas, ele., de fôrmas variallas.

X Constl'Ucções, em cartão, de objectos comIlluns lie

fórmas sim pies,
XI Conslrueçõe;;, em arame e contas, de objectos COIll-

muns de fórmas simples.XII Arlefaetos lie uso C:lInmUIll, em tecidos de papel

e fibras diversas.
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2.° anno

I? anno
I Dobramenlo de

,[ 11 Modelagem em Paapelllem feitios vUl'iados
c os commu Igl a copiaI d d .

111 Id
ns, tructas elc dú f' I o o oI'Ígillal Iem 'd . " ol'ma esph . o lje-

ject~~,jà {s~~e'l~~~sm dOr~~~~~~i~~~e~i~~ ~r~~~inal os oh.
muns, frllcla' em c0p'lando do ori .' .ceis. s, etc. de forma esphericgll1al obJeclos cum.

\' Idem 'd a e oval mais difli.

cIos já modeia~o~I~~ repI'odllzindo ~em o ori i I .
VI Idrm, illem nu~.ero anterior. g na os obJe.

muns, frllctas, flores: cf~'1il~~d~t~Odo~i.ginal, objeclos llom-
, . e armas variadas.

11 - Calli"rapl' liem bastardinl?o. lia e palavras, com lell'as maiusculas

1/1 - Cop', dsimples. lU o nalural lIe COUS'IS .IV Id . ' alllmadas de forma
. em IlIem clllorgnnicas:' om sombra e prersllecL' ,

"

11 1\ a, de cous~s
_ (em id . u.

VI (' Ir' em, Idem de co 'VII- ,a Igraphia de pala usas em grupo,
VIII'- I~elll, idem de lelr~~as e plH'ases, em cursivo
IX _ J esenho de Cousas ~a~~lIlusclllas de phanlasi'as
X _. D d.em

l
, de parles do COf'pl:shsem os ler ú vista, .

\: esen lO de ani ' umano.XII-- CaIligraphia d~nt~s e pla,ntas.
vari~s. - Desenho a giz, e;~sq~:~~~cu;as de phantasia,

_ ' legro, de objeclos

ExuuRes

As pl'ovas de exaI
~Jo ~cgulaIlleIllo i~t ?e serão fei tas de acco d '
a gIZ, no qnadro n ~ no, e ,se compleLal'<10 r o com o arl. 77
ponto sOl'leado não â",r.o, ,~os exames va,,~om ld

1m
deseuho

e\era ter sido feiL '" s o e,cnho doo em classe.

Pratica profissional

As aulas de praticaescolar annexo pel profissioanal ser'10 d do programma otr " 1 ( , a as no gr'llpoICIa pl'lmario.

Pl'ofess C'ra-Alexand' .rIna Santa Cecilia
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Cada um dos annos do curso normal tem neste pro-
gl'amma series de I'xercicios, organizados com o objectivo
de pro parar progressivamente e produzir o desenvolvimen-
to physico das alumnas, hahilitanrlo as a executar sempre
os movimentos musculares e de respiraçào, mais coO\'e-
nientes e recommendaveis ao Sl'U sexo e edade.

Todas as classes t8r,10, (;omo eomplemenlo, os jogos
athleticos exigidos pelo Hegulamento, os quaes serilo intro-
duzidos á medida que as alumnas se forem edu(;ando na
gymnastica,

Para ma:or desenvolvimenio deHa parte serilo organi-
zados grupos competidores entre as alumnas dos diversos
annos do curso, e as que mais se distinguir'em terJ10 refe-
rencia especial nas suas notas de aproveitamento.

A parte necessaria para o ensino ás classes primarias
sel'ú dada nas escolas annexas, de accordo com a l'espe-
diva professora, e a cadeira normal completará a disciplina
(;om evoluções e jogos apropl,jados a festas infantis.

Professora-Aurelia Olyntho

Os exames de pratica profissional serào feitos pelos
pl'Ogramluas primal'lOS, nas escolas annexas.

Ca.deil.a ele C"lnnastiea

.",'a lica '.",'ofissiolln I

EXluues

As provas de exame serJ10 feitas de accordo com o ar!.
77 do r':lgimenlo interno.

No,; exames vagos a peça a executar nilo deverá ter
sido feita em ,classe.

X Corte de moldes de todas as peças do vesluario~
XI Pratica em tirar uo corpo as medidas para as prm-

dpJes peças do vestllario,
XII Corle, sob m,.dida, de todas as peças do vestuarío.
i'lola -Todos os ll'abalhos, quando permitlidos fazerem-

se fóra, serJ10 sempre iniciados em grande parte e con-
c1uidos na aula, so1; as vistas da professora.

lOS

."I'a I iCll P"OIiNSioJllll

Nas aulas de pr'atica "of! '
tar'i1o principalmente em ~, . Isslonai as alumnas se exerci-
gramma do j, o anuo (I'COlaazelr' .as suas Iicl;ões com o 1)1'0-

" cal "Ira,

] o anno

I Boupas para reCClIluas ,'liII HouI,as I " (;) os,IJ I Hou)' )ran(;as par'a (Teanças.
IV H I as de cor para (;rl'anças
V p "upa hr'an(;a par;" senhoras'

,emendos e 'erzid ' . ,
VI HeI OVilÇ,10~ (;O;l(;~~terr\ peça do vestuario,
VI I Pe u os ue pe,;"s usadas
VI II p q enas peças de uso domestico . ,
I X equeuas peças do vestulrio. ' ,

de l,"['e re.:I.a de uso dornestieo e do• croe leI. vestua rio em trieot

X A(;aban~enlo de todas as peç
dos e pontos diversos, as do vestuarir)-casea_

Pr'ofcssol'a, Emma B. Simoni
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I Houpas bl'an(;as para IJOrneus
111 Costumes para meninos '

~OSI,llmes para menina's
VI \ estJ(los para senhor'as. '
\' Houpas bran(;as de (' 'm'l
VI Peças pam de(;OJ'll(:~O• . "., .vrl Capas, e(;harpes c" de mohIllarlO e aposeu/os,

mllllno, OUII'as peças do vestual'io te.

V~[[ COn(;el'tos e renovaçJ1o das rou
IX Aproveitamento" pas de homem.

tuario em geral. e transtol'maçJ1o das peças de ves-

, Nos exames va"'o~ a
sIdo feita em classe ~ '. peça a execular' w10 deverú ter

2,0 anno
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X

X
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X X X X X
X X X X

:1." fila :
X X X X

X X X X X
Scgunda scrie

EXEIICICIOS DE HESPiRAÇi;o E MUSCULOS

Ilespiraçilo :
1." posiçilO. Mãos nos quadris, cot?velJos para atraz,

produzindo o maximo de 'elevaç.ão do PClI? Cab~ç.a erecta,
calcanhares unidos e pés voltados para fOI'a. EVite-se C1~-
r.olher o abdomen para tornar o PClto pI'oCllllnente. InspI-
('c.se pelas narinas profun(lamente, enchendo de ai' os pul-
mões eom lentidão, emquanto sr pende a cabeça para atraz.
Expire.~e pela bocca, emquanto volta a cabeça ao natural.

2." posiÇãO. O movimel~to de respira«:ão executado na
pl'imeira posiç:l0 é reproduzido levantando~se, porém, o
corpo nas pontas dos pés, ao inspirar e e.rptrando ao toca;'
no solo com os c<llcanhal'es.

3. a posiçuo. Sustenta\ O corp? nas p01~tas dos pés,
como na 2." posiçãO e flexlOnUJ' os Joelhos baixando qU~IltO
possivel o tronco erccto, inspiraçüo ao levantúr e (~:cplra-
Çao ao abaixar. .

4 .• posiçno. Movimentos eonseculivo~ da.s tres POSI-
ções anteriores, acompanhados sem~re de l/lSplraçt7o liO er-
guer e corpo e de explraçiio ao abaixar.

~Iusculos:
I. Ci,'cwnducçuu do trol/l'.o. I. Posiçt7o, a primeira da

respiração, 2. Separar os pés, /.0 a tiO cent. para os lados.
:I. Cirrumducçt7u do Ironr:o. Com os pés bem firmados no
solo, pender o tronco para a direita e para a esquerda,
idem para a frente e para atraz, repetindo o movnnento
:l vezos, terminando por cio cumducçiio do tr'OUI;Osobre os
quadris. 4. Posict7o! [{espiração 'profunda tres vezes.

lI. Balanço da perna. 1. Po.~lçiiO! .~. Balançar a per-
na direi/a. Levandu-se o pé para a frente, far.se.uo os".I-
lações curlas e enCl'g-ieas para a frente e para atraz de 3 a
li vezes. 3. Posiçt1ú! 4. Bal11lçar a pe,na esquerdll.1.
Posiçr1 .! Hespiração profunda, tres vezes. ._

lI!. Movimenlo dos braços e mao .•. 1. poslçao! 2. B,'a-
cos hol'Í:olllaes. Braços e dedos brm distendidos, erguem-
sc em linha horizontal, com as palmas das mãos voltada!>
para baixo. 3. Ilotaçüo das ml108, pequenos circulos para a
direita e esquerda li a 8 vpzes. 4. Palmas das mi10s pora
cima. :5. Flexões alternadas do.' iJ"aco-" 3 a l'l veZeS. 6. Po-
siÇãO! Respiraçuo. 7. B,'aços horizonlae.'. 8. Palmas das
ml10s para cima. !1. Broços verltcaes. 10. 1l0taçi1o das
ml1os. n. Posiçl1o! Re!>piração.

X

2

1

4
X

7

8

X X X X X

16 14 12 10

X X X X
13 lJ 9

X X X X X

I. I." fila e 2," Ria:

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IV. 1." fila e 2," fila:

20 I!J 18 17 16 115 14 I 3 12 11 10 !J 8 7 6 ti 4 :\ 2 1
X XXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
VI. 1." fila:

20 18
X X

19 17 Ui

FÓIUIA- EVOLUÇÕES-A1>DAR

I. 1 Todas as alumnas em duas filas iguaes em altitude
erecta.
. :!. Mão direita. no quadr i{, abrindo espaço pal'a os mo

vnnentos necessal'los.
:1. Posiçuu inicial.
I!. Vullar á dil'eitll ou â esquerda.
EVl?luçoes diversas.
I II. Andar. O passo iniciado sempre com pé es-

qu~~do, ?bedece,:do á cadencia manada pela profesbol'a.
Ullllormldade do .Jogo de braços e dos passos. Troneo e ca.
b~ç.a el'ectos O peso do. corpo cahirú sobre o calcanhar do
pe 100al do passo, unpulslOnado peja ponta do outro pé.

O mov~mento será a principio lento, depois mais apres-
sado, lermlllando em passo quasi de corrida.

IV. Numerar. ~a posiç1iO ilJicial as alumnas numeram.
se, começa:ldo de um a direita; as da 2." fila terão de mc-
moria o numero da companheira da frente.

V. Passos alra: pela 2. a lila: Est1 fila farú tantos
p.as;sos para traz quantos bastem para o espaço dos exer.
elCIOS.

VI. Passos atruz pelos numrros pares ou impa1'es. Os
numeros pares ou impares das duas filas aiJrirtlO daros ao
mesmo commando.

Primeiro anno
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Diagrammas da forma de evolução
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IV, Circllllulucçl10 do ?JCScoco. 1, Po.~içllo! 2. lJalanl'n
para a dh'cila c paro o esqller'(!o, 3 a .'5vezes. :'. IJfllrJllço
para a (rente e pa/'([ otm:, ::l 115 vezes, 4. Ci. clrllltlucçúo,
3 vezes. li, Pu, içáo! Hespirac,;1o.

'fercciü't.:l. s(~rie.

JOnas ATIILETICOS

1. o Hand Tennis.
2.0 Vollv Ball.
:-l,o Corridas na distancia de !iU metros,
4. o Excursões a deterluinados pontos, com prazo de

tempo progressivamente menor,

Segunda anno
•-rinlcirn'série

FÓIUIA-EVOI.UCÕES - C()HIlER
. o mesmo do p:imei,ro anilo, ~end() poróm, os exel'ci-

CIOSe~ecutados com lllalS .rapidez e precis;1o de movillHllI'
tos. I~1ll vez de ondor sImplesmente, as 111umnas farão
'orridas suaves, em conj unclo.

Se;:;nncln sé.'ic

EXEHCICIOS DE HESPlnAÇ,\O E ~IUSCUJ.os

Hespiração:
As tres posições do primeiro anno seri10 agor'a feitas

consecutivamente, por ,j ou mais veZl's.
~lusculos :
I. Circumrlllcçr70 do trnnco-5 a l; vezes, seguindo-se

os tres movimentos de rpspir'aç,10, :\ vezes.
11. BaroTlço tia PCl'Jlll-.'5 a H1 Yf'7.es, idem.
111. 1I01açt70 tio Iron,o, com {le,rOo pam os lodos. I.

/'osiçl1n. 2. SrJpaml' os pés. :~. Bra lIS pOlllir/us! cahinrlo
rijarr:ente distendidos. 4, Bmços h()l'i~(J/lllles. ti, j(otllÇOo
rio Ironco, para 11direita o pal'a esqllcrdu, inter'calunrlo o~
movimento.s :\ e .".dos braços. (i. Posiçrio! Ilespi ra, ;10.

IV. Cv'cU1ndllcçao dos limçns. I /'()siç,70! Braços Ito-
rizontaes. a. Pr] direit" rí {i'ellip, ú pequena distancia p ..r'a
mantel' o equilibrio. 4. Circumducçrio dos lrrrrço.~, com as
palmas das 1n<10spara baixo, os brac:o)s des,;revem cil'culos
para a dir'eita e esquerda ti a R \'eze~, ti Posiçrio! 6 Hepc-
te-se o exercicio anterior.com o pé esquerdo ú f'r'cntc. 7. /'0-
siçrio! Hespiraç;1o.

V. 1'0rsão ri o tronco com {Iexlio pa~a frente. t. Poo
siçãO! 2. Sepamr ospés .• 3 Braços ]Jendidos. 4. TI'ones
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pendido para a (rente, !i. Volta/' para ,a dire it~. li. Braços
iwrizonlaes, sem deixar a posiç;10 antel'lOr, 7. 7 ~onco erecio-
~, Braçõs pemlir/os, \J. Hepetem-se os movullentos d~-
posições I., ti, 6, 7 e 8, voltando para a esquerda. 10. POSI-
ção! Ilespiração.

'I'cl'ceil'u sé.'ic

SALTOS 1'011 ALTURA E DISTANCIA - COIIIIIllAS

Saltos P0l' altura:
Obstacnlos de :I!j em., sem auxilio das m<1OS,idem de tiU

,'m" com apoio (Ias m<1os.
Saltos por distancia:
Distancias curtas, evitando-se esforços de compelimento.

Conidas:
Haias no maximo de 80 metros, variando-se com pequenos

ohstacnlos de 2:i cm. de altul'a, com separação de tO metros .
NOTA _ Após estes excJ'cicios as alumnas fal'i\o J'cspiJ'a-

çao p,'o(1tnda.

Jogos alhldicos:

1.0 Volley Ball.
2. o Lawn Tennis.
3. o 1I0ckey. o
4. o Excursões mais longas do que no L aono.

Terceiro anno
TCl'ccil'u sél'ic

A mesma do ~egundo anno.

'-.'imcil'll sé.'ie

E:'\EIICICIOS !lE IIE I'IRAç,io E ~1USCULOS

Hespiração: .
Com as mesmas (Ii~posiçõ os annos anterIOres, t.en~~,

porém, os braços hol'izontaes em vez das maos nosquadns.
~llisculos:
I. Movimenio circlttm' do traI/CO,
Itlem do 2, o anuo, lendo, poróm, a ponta das mãos to-

can(lo a nuca.
11. Balanço ria pel'/w.



Qual'tn sél'ic

Exames

- 95-

. d m commum so-1'110 reahza as e,\s provas de exame se , 20 or"'anizados do~ qu~'
bre um ponto sorteado d('.n~e_~: a ess~ pI'ova um exercl-
Iro annos do curso, s!,~UIl1 ~h'leticos por toda a tUl'ma exa-
cie de qualquer dos JOoos a
minada.

. t 20 de mal". 1.1 I t rior em Bello 1I0rlzon e,Secretaria o n e '. L es
I 1917 Amel'ico ferreira ,op .ÇllC e ' .. -

Scg'ulldn sél'ie

Recapitulação geral do 2.° e 3. o annos.

JOGO~ ATIILETICOS

lt'olk-Dances, para toda a classe.

1'cl'cciI'u ",é•.ie

TCl'ceia'u sé •.ie

Quarto anno

Qual'ln sé •.ie
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ItlellJ do 2. o anno.
III. ilotarao do tronco.
Idem do 2, o anno, Depois das rotações par'a a direita ••

e6querda.-Braço.~ !wrizolltaes e flexão do joelho até ~ocal'
o soJo com as pontas dos dedos correspondeules ao joelho
flexionado, manlendo o outro br'aço na me,lIIalin!la opposta.

IV. Circumducção dus braços.
Idem do 2. o allno levando .se, porém, o pé mais a fl'en-

te com o corpo mais pendente.
I V. 1'0' SrlOdo tronco com Ile.rilo para Il [rente.
Idem do 2. o anno, mas com os br'aços horizontaes du-

rante todo o exercício.
\' J. FLI'.1;l1odos joelhos e do tronco.
1. POSição! 2. Braços vel'licaes. 3. levantar nas

pontas dos pés. 4. FLexão dos joeLhos, baixando-se o tr'unco,
lentamente, por 3 a ti veles. 5. Palmas das l1U(OS para a
{1'enfe. 6. Flexao do t,'onco para a {rente, levando a ponta
dos dedos a alguma distancia <los pés.

FoLIr.-lJances apr'opriadas Í1 cultura physica das alumnas.
preparando-as para a indroducção desses exercicios de di-
versão nas classes pl'imarias.

I-Lawn-Tennis.
2-Horkey.

3-Corridas e excursões mais longas do que nos annos
anteriores.

Somente a fórma e as evolur;ões, necessal'Ías para a exe-
cuÇão dos exercicios. .



3-3,5(

=

Segun

Horario

Roras
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12-12,50 f;
1_1,50~

,
2-2,50.

I
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11-11.50 Sost. lI' rarRis!
\

Portug
10-10,50 .\Geom(

RistOl
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, l)ECllE'['O N. 4.72ü - DE 2U DE ~IAII(":O DL; 1011

Crêa grupos escolares em Onça, municipio de l'equy, Angus-
tura c Sant'Anna do Pirapctinga, municipio dc Além l'a-
rahyba

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo
com o ar!. 57 da COflstituiçãO, resolve crear grupos escola.
reS no districto de Onça, municipio de Pequy, e Augus-.
lura e Sant'Anna do Pirapetinga, munieipio de 'flO .los6 do
,\16m Parahyba.

Palacio da l'residencia do Estado de Mil:as Geraes, em
Bello lIorizonte, 20 de março de 1!l17.

DELFI~I ~IOIlEIIIA DA CO~TA I\IIIEI1\O.

IllIlcrico FU'I'ciJ'{l Lopc:>.

DECI\ETO N.". 726 - IIE 21 DE ~IAl\l;O DE lV1i

Crêa um grupo escolar noctmno na Capital

o Presidente do Estado de ~Iinas Geraes, usando da at-
tribuiç;10 que lhe confere o arl. Ui da Constituiç;10, resolve
crear nesta Capilal um Grupo Escolar Nocturno, destinado
a ministrar o ensino primario a creanças de um e outro sexo,
de accordo com o Hegulamento Geral de 1nstrnc(;ão Publica
em vigor.

Palacio da Presidencia do Estado de jlinas Geraes, em
!.lollo Horizonte, 21 de março de 1917.

DEI.Fnl ~IOIlEI1IA DA COSTA HlIIEIIIO.

Itmcrico Fcrl'ei1'a Lope:>.
b. ,\\.-7



:-lal'ca o dia 13 de maio pl'oximo, para a installação dos tcr-
mos dc Rio Casca e S. Manoel

O Pl'esidente do Estado de Minas Ceraes, mando, da
auctorização que lhe confere o ~ lj.o do ar!. 3.0 da lei n.
:175, de l!) de setembro de 1!l03, e :

Considerando que a lei n. 082, de ,10 de setembro de
tOlO, no art 33, ~ L0, n. 9, lettra d, consignou verba .p~ra
,1 installar,ão de dez termos que preenchessem os requlsI.tos
cxigidos nos ns. 1, 2, 3 e 4, do S 2. o do ar!. a,o, da lei n.
Un3, de 18 de setembro de Hll!:l ; . .

Considerando que os municipios de .Jacutmga,. Cuaxupe
Carilcól, Aguas Virtuosas, IHo Casca, S. Manoel, VIlla C~m-
buquira, Iluyutaba, Caxambú, Villa Nepomuceno, ConqUIsta,
S. Gothardo, Villa Nova de Ilezende, Cu<.rará, 13otelhos e
ViJla Braz, satisfazem a exigellcia da renda, conforme o
mappa que a este acompanha; mas, . .

Considerando que, dentre eJles, somente os. de HIO
Casca e S. Manoel provaram por documentos ar.clllv~dos n.a
Secretaria do Interior, todos os requisitos da dlspoSlçào CI-
tada da lei I!. üli3 ; ...,

Hesolve desi<rnar o dia 13 de mUlO proxlmo do .corrente
anno, para a installaçuo dos preditos termos de RIO Casca
e . Manoel.

Palacio da Presidencia d,) Estado de ~linas Ceraes, em
!leJlo l1orizonte, 31 de março de 1\)17.

DELFIMMOREIHA DA COSTAHmElHo.

Americo Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.729 - DE 31 DE MARÇODE 1917
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Tran fere para o bairro do «Vintem", mu~icipio de Sanla Rita
do Sapucahj", convertida em escola mIXta, a d~ ,sE!xomas-
c,lIlino do bairro de Capituba, do mesmo mUlIlclplO

U Presidente do Estado de 1\1inas Ceraes, de confo~mi-
tlade com o n. 4 do art. 3.° do regulamento que baIXOU
com o dec. n. 3.1!l1, de 11 de junho de 1!l1l, resolve ~rans.
ferir para o bairro do "Vintem', municipio de Santa Ihta.do
Sapucahy, convertida em escola mixta, a. e~o,~exo ma~cuhno
tio bairro do Capiluba, do mesmo mUlllClplO.

Palacio da Presidencia do Estado de ~Iinas Ceraes,
!lello Horizonte, 31 de mareiO de 1\)17.

DELFIMMOREIRADA COSTAHmEIRO.

Americo Fel'l'eirn Lopes.

DECHETO N. ,L730 - DE 31 DE ~IAnço DE 1!1l7

DELFDlMOREIRADACOSTARIIlEIR(l,

DECHETO N. 1•.,728 - UE 27 DE ~IAHÇODE 1!)17

Tlwotlolllh'o Carne iro Sallt iago.

DEl.FIMMOREIRADACOSTARIBEIRO.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Cernes, em
BelJo Horizonte, 23 de março de 1917.
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Amel'ico Ferreira Lopes.

o PI'esidente do Estado de Minas Ceraes, usando da attri-
huição que lhe confere o art. 157da ConstituiçàO do mesmo
Estado, o em cumprimento do art. 11 da lei n. 682, de 1016
resolve mudar a denominação do actual ponto fiscal de Eleu-
lerio, de primeil'a, classe para-ponlo fiscal de Sapucahy, e
crear um ponto fiscal de 3.' classe, com a denommação de
Eleutel'io, junto á estação'desse nome, da Estrada de Ferro
l\Iogyana.

~(lIda a denominação do ponto fiscal do Elollterio e crêa outro
do a.' classe

DECHETO N. 4.727 - UE 23 DE ~IARÇO DE 10i 7

Transfere pal'a a ~.a escola do sexo feminino da cidade de
Ubá, o logar de ad.iuncto 11 l.' escola do sexo feminino
da cidade de CUl'vello.

Palacio da Presidencia do Estado de ~finas Geraes, em
BelIo Horizonte, 27 de março de 1917.

o Presidente do Estado de Minas Ceraes, de conformi-
dade com o n. 4, do arl. 3.°, do regulamento que baixou
c0J!l o dec. n. 3.191, de!l de junho de 1911, resolve trans-
fel'lr para a 2. a escola do sexo feminino da cidade de bit
o logar de adjuncto á 1." es;ola do sexo feminino da cida~
de de Curvello.



,\IJlCI'ico Fcrrcira Lopcs .

DELl'nl .\lonEII\A 11.\ COSTA I111\EII\0

Palacio Lia Presil1eneia do Estu(lo de ~lillas Gemes, em
Bel10 Horizonte, 3 de aln'il de 1'117.

O Presidente do Estado de ~Iinas Geraes, dn conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.101, de
\) de junho de 1011, resolve transferir, convertida em mi-
sta, a 1,. escola para o sexo masculino da cidade de Cur-
veUo, para a localidade denominada Salvaterra, no municio
pio da Villa Hezende Costa.

DECRETO N. 4.732.- DE 3 DE ABRIL DE 1017

DECRETO N. 4.731 - DE :1 DE AIIHll. DE 1!)17

DF.l.FI~1 ~IORE1RA DA COSTA RlIlElRO.

Palacio da Presidencia do Estado de ~linas. Geraes, em
Bello Horizonte, 3 de abril de 1\)17.

Tmnsfere para a localidade denominada Sa\\'atel'r:l, mUIllC\-
pio da Villa Rezende Costa. a 1.' escol:l p:ll':l o sexo mas-
culino da cidade de Curvello, convertida em rr.ista,

A lIwrico FC1'1'cirll Lopcs.
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O Presidente do Estado de Minas Geraes de conformi-
da(le com o regulamento expedido com o uee. n. 3, Hn, ue
7 de junho de 1()11, resolve transferir para u escola mista
uo districto de Passagem, município de ~Iurianna, o Ioga r
de adjuncto á ;V escola do sexo feminino da cidade de Cur-

vello.

Transfere para a escola mista do distl'icto de Passagem, mn.
nicípio de ~Iarianna, o logar de adjnncto á :1." csco\:l (lo
sexo felllinino da cidade de Cur\'ello.

1.
2.
3.
4.
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.J.aeulinga, tH:S;l387;\ü.
~uaxupé, ll3:i3084.4!J.
Caraeól, .~8:M2S412.
l~~uas \' lrtuosas, 37:6708237.

:I. 1~1O Cas\~a, :\1):7338594. I

6. ~r: M:lI1oel, 3;j:06\l8343.
7. \1110. Cambuquira, 33:61178049.
8. ILuyutaba, 32:11ti3$276.
H. Ç~xambú, 31 :1(jUS887.

10.' \ Illa ~epomueeno, 30:6288230.
11. ConqUIsta, 30:Mti8903
12. S.: Got~lardo, ~3U:30\J8ti'22.
13. \ lUa N?va (le Hezende 27:8tiISI811
14. Guarara, 27:0(Hg6tiU. ' ,
1!i. I;~telhos, 20:832$fi0.1.
10. \ dia Braz, 20:ti088207.
-17. Bom. l,)espacho, 24: 1728U1>l.
18. .1~qUltInhonha, 23:3!J08023.
Hl. I'ol'taleza, 22:8.í-4824L I

20. Camp~slre, 21 :,W784ti3.
21. ClaudlO,21:167"7'}U
GJ2 P I i' - ._' ..e! 1'0. Branca, 2U:6988431.
23. S~'l~estre Ferraz, 20:U288378
24. DlYlnopolis, 19:4848'123. i •

2ti. Passa l)uatro. lfJ:2:.i1S(j04.
20. P~raguassú. 18:7428700.
27. Plrapóra, 1R:40782!J2.
28. lIIerees, W:93!S8279.
29. Extrema 10:30°8908
;~UI': ~illa Pe~dões, '1ÚI :38781.

c.uarany, 14:2248003' .
:12. Passa :rempo, 12:46!S8052.
3:1. Capei lInha, 10:33581.)08.
3L l.ncollfidencia, 10:2!)lg0li7.
3!j. S J' E30. : .0,,0 . ~~ngelista, \J:27ti8983.
37. VIlla ~razl!la, 8:7718928.

João PInheiro, 6:8878220.

'1"cl'mos CI'cados pcla lci n. U6a, de 1915 eul
Ol'd~"~ ~Iec••csccntc da l'cnda médh: dos
CXClCICIOSdc1914 n 1916, sc,rUlldo o' s dadr ' . . 1 . e osOlllLel( os pcla SCCI'ct'\I"I" da I'"• • ' 11llnnçlls

• -~-l'" • I.

I' .



7,1:;)3IS722

31,1 :5i3I$i22

300:000 (00

:m:5:lI$122

19:2[1$000
2 :730g900
5:922g8()U

1'1:21>i$000
I08:,MS \lU

3701:531 122

14 :2215118
58:520$5G3

:?0::Wi3S,19!l
21 :;\035120

Total. ..... ' ...• ,••.•.•..•••.
Credito necessario ••.•.•..•.•.•...•
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I sec,:flO, :1 de ahril doSecretaria do In~erior, ~eg~m( a
~rJ17.-.José lIemcteno Quetroga.

.. P l'cano Frade chefo tio secçflo.\ IstO. - e '/ ,
. O d' 1 r em exercicio, lluynwmln Fel iciss;lIlo\'IStO.- Irec o

de Paula Xavier.
H)I,DECRETO N. 4.73:;- DF. 3 1lF. AlIRIL DE

. 1 lentar de 10:i:!l,I:l5222 ;'\ verba do n.
Abre um credito I SUP~tenlS (i't lei li. GG1, de 18 de setembro

XVIII, b, s.", ai. , ,
de I!l1f.

. . d I Minas Gernes, usando da
O Pl'esidente do (',sla ~el eo art. li7 da Constiluiçflo

utlrilmição que jh~mCo~~[~t~ a demonstração qu~ a ~~~e
do Estado, e, ten o tel'mos do art. :\R da Im n. ",
acompanha, resolve, no~ r, '1'" um cl'edilo supplem~nlar
(Ie -18 de setembro de l.lI:>, a )lllrs e quarenla e tres mil du-

o • los novecen o, "\'111de cento e. SClScon. ". (1()({'!l43822'2 á verba do n .. '; ,
zen tos e vmle e dOIS]~éls ('li' .de 18 d setembro de I rJ15.
I ~.\ ° arl 18 da ('In. lH,),:"" ., . ,

~ 'ta(10 da. ,'erbu do Ih - -VII,
Dcmonst,rnçno do er,. 4mil d(~IR de ,..ctelD-

Si .•, IU.t. I~, dn cI'I~~dilO' sllpplclllentu I' ne-
1.11'0 de l!tl •••e do e b
cessal'io {, JlleSllHlc,'cr 1\:

Credito concedido á rubricda ~~ n.
XVII. li }.", art. 1, (a, €lI ll.
G04 de setembro, de l.H" •...• ,'

Im ort~ncia despemhda com ,o ]les-
psoaI admini.strativo da DIl'eclo-
ria de J1yglene •......••..... :._

Illem, idem, com o pessoal conli a
ctado ....••.. " ••..•• ' ., •..... i,.

Idem idem com o pessoal do r
b~ratori'o e acquisiçãO de su l-
stancias chimicas ...•..•....•. '

Idem corno Desl'ifecttorlld~'i~~i~I;;~~-
Idem com o I OSPIa

t~ ...................••..•.......
Idem com epideulla3 .•.•....... : .•
dem: com a acquisi~ão d.e v,accma

I e exames bacterlOl?glcOS.:: .••
Idem com a Assistencla publi.ca •.
Idem' pela Direct?ria de Hyg~ene.
e u~os de propl'los estado.aes ....

~e~pesas diversas ...•.•.•.•• , •.•• '

Pala(lio dn Presidencia do E,lado de :'Ilinas Geraes, em
Bello lIorizonte, ;) de alll'il de UH7.

DELFnI MOREIRA !lA COSTA RlIlEIRO.

DECRETO N. 4.734 - DE 3 DE AIlIlIl. DE 1917

Abre um credito supplementar de 74:;)318722 á verba do n.
XVII, ~ J. o, art. 18, da lei n. 6(11, de IR de setembro de
1!l15

Americo Ferreira Lopes.

DELFI~I l\lOREIIIA !lA COSTA HUlEl1Io.

O Presidente, do Estado de l\linas Geraes, usando da
allribuiçiio que lhe confere o art. li7 da Constituiçao do Es-
ta?o, resolve designar o dia l:~ de maio proximo futuro para
a 1l1stallação dos districtos de S .. /os6 do Pampun e de !la-
hype, municipio de Theophilo Olloni, creados pela lei n. tj1jG,
de 30 de agosto de Hll1

Americo Ferreira Lopes.

Desig:na o dia i3 de maio proximo futuro para a installação dos
dlstrictos de S. Jos,; do Pampan e de Itailype, municipio
de Theophilo Ottoni. '

DECRETO N. 4.733-DE 3 !lL AIlIlIL DE 1917

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello 1I0rizonte, 3 de abril de Hln.

Thl'otlolllirn CaT11ei1'o Santiago.
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O Presidente do Estado de ,\Iinas Geraes, usando da at-
tribuiçiiO que lhe confere' o ar!. 57 da Constituição (10 Esta-
do, e, tendo em visla a demonstra~~1io que a este acom-
panha, resolve, nos termos do UI'L :18da lei n. Gli4, de 18 de
setembro de H)W, abl'ir um credito supplementar de setenta
e quatro contos, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e
vinte e dois réis (7i::i;)1$7:!2), ú verba do n. XVII, S 1.0,
ar!. 18, da citada lei.

().> Secl'etarios de Eslado dos Nego::ios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e o façam executar.
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A 11lcrico Farei/'u l.o]Jes,

DEI.!'DI )1011£111.\ f).\ COSTA I1I11Elnn.

I'alacio lia l'residenda lio E~tüllo de jlinas Gernes, em
Belln 11"rizonle, \0 dI) ahril de 'l!J17,

o Presidente do Estudo lie ~linas Gernes, de conformi-
llade com o regulamcnlo expedido com o llcc. n.:~.1'J1, de
!I de junho de '1\111, resol\'e transfer'ir para o tlistricto de
Alegria, lIlunicipio de jlanhuassú, a 2." escola para o sexo
masculino da cidade de Cur\'ello.

Trnnsfere para. o districlo de Alegria, município de ~[anhun.~-
;;ú, a 2." e~cola para o sexo Il1nsclllino da cidade de Cu\'-
yello

DfCIlETO N. '•.738--DE 10 DE Alml\. DE H1I7

DELFI~I MOREIRA DA COSTA RIIIElno.

Americo Fel'reira Lopes.

Perdôa e commutll. penas

DECRETO N. 4,737 - DE 6 !lI' /1111111.DE Hl'17

l'alacio da Prcsidencia do Estado de Minas Ceraes, em
Helio l\ori7,onle, li ele alJI'il de1!l17.
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O r Iesiclente do Estado de 1\1inas Gcraes, usando ela
faculdade que lhe é outorgada pelo ~ /•." 110 art. ti7 da Con-
stituição, resolve, em homenagem li data de goje, perdoar
ao reu Luiz Victoriano, condemnado pelo juizo municipal
(le Palmyra, por crime de inj\1l'ias, o resto da pena em ujo
cumprimento se acha, e, bem assim, commutar para o
gran médio do art. :HJli, combinado COIlI os arts. 3ti7, :103,
IR, S 1.0, e "Oll do Codi"'o Penal, a pena de prisãO a que foi
condemnado o ren .loflo André .Junior, em virtude das de-
clsties do jury da comarca de \lio Branco, e para 10 annos
e li mezes de prisãO simples a pena qt:e está cumprido o
reu Hollandino de Sonsa Pinto, condemnado por sentenria do
jury da comarca de S. Paulo do :lluriahé, de 1.° lle março
de HIOf).

100:OCOSr.OIJ

, Os Secretarlos de F'I d li
FInanças assim o lenh~l~ eOnleosNegocios do InteJ'ior e dns

PaIacio da Presid' ndido e o façam executar,
ReJIo Horizonte, 3 de ~b~ird~~9f;~ado de Minas Geraes, em

Dm.Fnr MOnEIRA D\ COS'f \ fI' " JnEIRO.
,Imel'/Co Ferreira Lopes,
]'heodomiro f!al'neiro S (''"' on lOgO.

Dcmollstl'(H:'io J -
b, ~ I,á, a;:t. (1~:~~:I~l~l~ida \'~l:ba do n. XVIII
tClnlH'O fie •••1,....) I' n. f.h4, de 18 dc S"., • , e ( o CI' I' t . £-

llCCcssal'io á 1l1CSlllIl C( 1i o SlIpplenlcntnl'
,rcl' UI :

Credito conccd'd 'XVIII { I 01\ ruhrica do n.
n, tio.l' d' ~ I •• , arl. IH. da lei
1015•• : •. ~ 18 de ~etemlJro de

Importancia d'~SI;~~'d'"d''''''''' .:'me t " 1 a com a al1-, n a~ao e expediente da \s
~~~;ncia a i,\llJcl~ados de '~Ii~;l;
Alien~sdc C,o~onla lIIineira dr,
d os (UI ante o exCl'C'c'

e l!IIG ...•••••••••.•• :: 110., ,,'" 2tlG'!JI3$222

"o I . 20G:!J-1:,lS222 203'!J1~ ""9
, cre al'll\ do Inlel'io . ">.~'~

1!117,-José /Ieml'{c)'/'o Qr, ~egunda sec\,lo, a de ahril de
.• - 111'11'0'1'0,

\ Islo r I' b, . - c tcono Frade chefe d ,-

'

T' I ' e secçao.
, IS O. - O direclor eI ","smlO de ['oula .\"(1 Vicr.' n exel CICIO, t:0Ylllundo FeUcis-

CIedito r.CCCS~1l1ia ••.•• I.' •••••

DEcnETO N '-30• '•. , - DE li DE AllIlI!. DE HH7
Indul1a o soldado Con~tantino T ., '., ' elxell a de lIIaltos

O I resH!ente do Fslad d ~I' .
Ir!uuiçüo que lhe é c~'nrer~d' e j ,lnas (,er'aes usando da al-
btltuli:;io, ,'es01\'e em h I d p~ o S ,Lo do art. 57 da Con-
"soldado Conslâ;ltino T~l~~i~ag~m a dala de hoje, indultar
c,m cujo cumprimenlo .' ~ ( e :lIallos ~o ~eslo de pena
Simples, be ac la, P0l' crIme de deserção

Palacio (h P.'d 'Bello 1/01" t' .lesl encHi do E~lado de Minas Geraes em
lZOll e, li de ahril de IUI7.

DELFI~I MOREIRA DA COST\ fi, , mElRO •
• \ rIlenr./J Ferl'e ira T.npes.
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DEcnrno N. I, .• no -!lE 10 1lI~ AIlll 1/. DE 1!l17

Trad~e;~nl;ar~ a lacalidadc denaminada Saberba, município.
Curvellae lcaonvav'eratld3.' escola para a sexo. masculma de

, a em mIXt.a

I d O .Presidente da Estada de Minas Geraes, de canfarmi-
~ a1~1 cdm a re.gulamenla escalar expedida cam a dec. n.
.'. ' e n de J~mha de 1911, resalve trllnsferir para a 10.-
ca!l~ade. denammada Sauerba,. municipia de Pante l'\ava
:;:. mi~~~I.a para a sexo. masCllltna de Curvel1a, canverlid~

fi 11Plalla~:ia da I'residellci~ da Estada de Minas Geraes em
e a OIlzante, 10 de abrIL de 1017. '

DELml MOREIRA DA COSTA RmEIRO

Americo Fer, eira Lopes.
/

DECRETO N. 4.71,0 - DE 10 DE AIlHlI. DE 1nl7

Tr~n.Sferc p&.ra a. Est~C:lo de Di,'inopoJis a 2." escala para a
sexo. elllmma da l'Idade tio Curveila canvcl'tida elll lIlixla

. O Presidenle do Eslada de ~Iinas Geraes, de confar-
~n\(bade c?m a reglllamonlo expedido cam a dec. n. 3.1\11,
d~ Di~r J11I11.1Ode91~11, resalve lransferir para a Eslação

d C
nOIPalls a -,' escala para o Sf'XO fominina da cid'lde

e urve la, canvertida em mixla. '

B lI
Pa(l(aci? da l'!'esidencia do Estada de Minas (;eraes em

e a arlzante, 10 de abril de 1\117. '

DELFDI iIIanElrA !lA COST.\ I1l1lElRO

A lIIerico Ferreira Lopes.
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DECIIETO N. 1".741 - DE 10 IlE AIlRI!. DE 1!1I7

Transfere para a districta de Campanh:l, municlplfI dc Can-
tagem, a tercei ra escala da sexo. feminina da cidade de
Curvella.

o Presidente da Estada de Minas Geraes, de canfarmi-
dade cam a reglllamenta que baixau call1 a dec. n. :I Inl,
de n de junho. de 1\111, resol\'e transferir para a dbtricta de
CampanlJã, município. da Cantagem, a tercClra escala do
sexo feminina da cidade de Curve lia .

Palacia da Presidencia da Estada de ~Iinas Geraes,
Bella Harizonte, 10 de abril ele 1917.

DELFnI lIIonEIRA DA COSTA RmElno.

Americo Fcrreira Lopes.

DECRETO N. 1".742 _. DE 10 DE ABIlII. DE 1\H7

Con\'!ll'te em escala para o sexo. masculino a mixta da distri-
• cto da Campanh:l, municipia de Cantngem

O Presidente da Estada de ~linas Gerues, de canfarmi-
dade com a regulamento que haixau cam ti <lpe. n. 3 .1!)1,
de li de junho de 1')11, resolve canverter mn escola par,a
o sexo. musculina a mixla do distl'ida de Campanhi1, II1nl1l-
ciria da Cantagem.

I'alacia da Pl'csitlencia 110 Estalla lle ~Iinas Gcraes, lIel.
la lIal'izontn,IO de abl'Íl de 1!)17.

DELFI~I ~IOIIEmA DA COSTA .l\lllEllla.

A lIlel'ico Ferrcira Lopes.



lIal/l Soares ele Mou1'll.

DELFI~1 lIIORElR.\ DA COS'!'A ilIBEIRO.

DELml MOREll\A DA COSTA HIBEII\O.

ÜECRETO N. 4.745 .- DE :lO DE AllltlL DE H)17'

DECHI';TO N. L7ltli - UI' 17 DE 1\111\11. DE 1\)\7

[,alacio d1 Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
llello Horizonte, 17 de abril de H117.

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi.
dade com o regulamento expedido com? dec. n .. ,3.1!~1,
de \) dejunlto de 1911, resolve transferir para a 1.' es~~-
la do sexo masculino do distric~o de B~rra Longa" Il1UnlC~-
pio de lI1arianna, o logar de adJuncto a. ?s?oIa paI a o se;-:o
feminino do dislricto de Paredão, mnmclplO de Santa Rita
do Sapncahy.

•...• 111 .••.

Transfere para a I. a escola do sexo masculino do districto de
Barra Lonaa, lllul1lcipio de Maria~na, o logar de ad.lIID?I?
á escola d; ~exo feminino do distl'lcto de )' aredãO, muqlcl-
pio de Santa i{ita do Sapucah,r.

o Presidente do Estade de Minas Geraes, allendendo ao
que requereu em 7 de fevereiro proximo passa~o o conces:
sionario da feira de gado de Lavras, resolve suspender pO!
tempo indeterminado, mas sem prorogaçào do pr.azo do
contracto, o fUl1ccionamento da mes~na fe.ira, e dispensa
do respectivo cal'go o l1scal da alludida feira.

Palacio da Presidencia do Estado de ~linas Geraes, e11l
Bello Hodzonte, lU abril de 1\)\7.

Suspende o funccionamento da feira de Lavras c dispen~a o
respectivo fiscal

Palacio da Prcsideneia do Estado de !lIinas Ceraes, em
llcllo lIol'izontc, '11 dea!Jril de l!lI7.

,[)r:J.F1~1 MOI1EIIlA DA COSTA Hl1lElI1o.

() Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiçãO que lhe confere o arl. U7 da Constituiçi1o Estadoal
e, tendo em vista a communicaçi'io que, nesta data, lhe foi
feita pelo Ministro da .Justiça e Ne!?ocios Interiores, de te-
rem sido rompidas as relações lliplomaticas do governo
brasileiro com o Impedo Allemiio e cassado o-exequatur-
dos funccionarios consulares daquelle imperio, resolve, por
sua vez, cassar o reconhecimento da JurisdicçãO, neste
Estado, concedida ao sr. Wilhelm lIIunzenthaler por' decre-
to de 20 dp. agosto de 1!J12, como consul geral da Allema-
nha e tambem a da concedida ao sr .. Jorgt.l Francisco Gran-
de, POI' decrelo de 10 (Ie junho de 18!Jlj como agente GOU-
sular da Allemanlla em .Juiz de rúra.

DECRETO N. 4.7-1.". - DE 11 DE ABRIL DE H117

Marca o dia 15 de julho para a installaç:1o de duas comarcas
judiciarias

DECRETO'N. !~.7.13 - DE 10 DE ABIIlI. DE 1917
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Cassa o reconhecimento da jurisdicção, neste Estado, conce-
dida ao SI'. W. Munzenthaler, como consul geral da AI.
lemanha, e bem assrIll a do sr. Jorge FranCISco Grandp,
como agente consular da Allemanha, em .Juiz de Fóra

o Presiciente do Estado de Minas Ceraes, usando da al-
lribuição que lhe c,lIlfere o ~ ti.°, do art. 3.", da lei n. 37!i,
de 1!J de setembro de 1!J03, e de accordu com a letlra ti, do
n. O. do ~ 1." do ar'L. :1:1, da lei n. 082, de Hi de setembl'o
de 1910, resolve marcar o dia 1ti de junho proximo para a
installação dos termos .iudicial'ios de .Jacutinha e Guaxupê,
ereados pelo arl. ti.o, da lei n, 003, de 18 de setembro de
19W.

Palaci" da Presideneia do EstaiJo de :\Iinas Gemes, em
Bello Horizonte, 10 de alJril de 1917.

DELFI)I ~IORElRA DA COSTA RUlElRo •

.Americo Ferreira Lopes.
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DECHETO N. 4.747 - DE 17 DE AIlIUL DE H1l7

Tranfc~c .para a 1. a escola do sexo masculino da cidade de
j
!:,oÇ?s.de Cald.as. o logar de adjuncto á 1. a cscola do sexo
emmIno da Cidade do Pomba. .

. O Presidente do Estado de l\Iinas Geraes, de conformi-8aJe .com o regulamento expedido com o dec. n. 3.191, de
.e Junho ~e 1911, .resolve transferir para a l.a escola do

se~o I~as~uh~o ~a Cidade de. PoS~s de Caldas, o logar de
adJunc!o <l 1. es(;ola do sexo Jemlll1l10 da cidade do Pomba.

Palacio tia Presidencia do Estado de Minas Geraes,
BelIo Horizonte, 17 de abril de 1917.

DEI.FI~I ~IORElHA DA COSTA HmElHO.

.,1lIlerico Ferreira Lopes.

DECHETO N. ,j.748 - DE 17 DE ABRIL DE Hl17

Marca o dia 15 do junho pI'oxilllo pura a installa,~ão de ItUatro
tcrmos .indiciarios ' '

.0 .Presidente tio Estado de Minas Geraes, usando da
~lI:lbl\lÇãO que lhe confere o ~ ti.O do arL 3.0 da lei n.
,mi, de 19 de setembro de :!J03, e de accordo com a letlra
li do n. 9 do ~ 1.0 do ar!. 33 da lei n. 682, de 16 de setem-
br? de HH6, resolve marcar o dia -15 de junho proximo para
a .lllstallação dos ter~nos judiciarios de Aguas Virtuosas
Ylpa Nep?muc~,:o, VllIa Braz e Guararú, creados pelo art:
u. da Im n. (j(j3, de 18 de setembro de 1!l1ti.

l'alac!o da Presidencia do Estado de l\Iinas Geraes em
Helio 1Iorlzonte, 17 de llbril de 11117. '

DEU'D1 1\I0llEIllA DA COSTA H.1IlEmo.

Ame7'ico Ferreim Lopes.
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DECHETO N. ,j.. í4!l - DE 17 DE ABRIL DE 1!l17
\

.\pprova a transferencia da Escola Normal annexa ao Gym-
nasio S. José, de Ubá, para a cidade de Peçanha

o Presidente do Estado de l\linas Geraes, usando da
altribuição que lhe confere o art. tll, n. 1, da Constituição
do Estado, e considerando que o curso normal annexo ao
Gymnasio São José, de Ubá, não funcciona, visto os alumnos
preferirem o curso gymnasial, deixando de frequentar o
curso normal, conforme commnnicou o respectivo director
em officio de 2 de novembro do anno passado, resolve ap-
provar a transferencia da referida escola para a cidade de
Peçanha, com a denominaçflO de "Escola Normal de Pe-
çanha», e sob a dil'ecçilo do dI'. Antonio da Cunha Pereira,
fi:;ando mantidas as regalias de equiparação, concedidas
pelo de:;. n. 4.03ti, de 28 de outuhro de 1!1I3.

Palacio da Presidencia do Estado de l\linas Geraes, em
Helio Horizonte, 17 de abril de HH7 .

DELFI~I l\lonEIIIA DA COSTA Rnmlllo.

Americo Ferreira Lopes.

DEC1lETO N. 4.7lio - DE 17 DE ABlIlI. DE HJ17

Aure um credito supplementar de 12V:2H)$214, :i verba do n. 13,
~ l ••,do art. 18. da lei n. 661, de 18 de setembro de 1915

O Presidente do Estado de ~linas Geraes, tendo em
vista a demonstração que a este acompanha e usando da
attribuiçãO que lhe confere o ar!. "!l, n. 1, da lei n. 664,
de 18 de setembro de 1\115, resolve abrir um credito sup-
plementar de cento e vinte e nove ('ontos, duzentos e de-
zenove mil duzentos e quatorze réis 1'120:2108214), á verba
do n. 13 ~ 1.. do ar!. 18 da citada lei.

Os Secretarios de Estado dos NegO';ios do Interior e das
Finanças, assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da P residencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 17 de abril de 1917.

DELFnI l\JOREIIIA DA COSTA HmEIRO.

Americo Ferrezra Lopes.
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DtCHETO i\. -L7/H - DE liDE AiJJIII.1JE ~\)17

Convel'lc em escola para o sexo mascullno a Illixla da Villa
Operaria no municipio de ltajuIJá

o Presidenle do Estado de Minas Geraes de conformi.
dade .com o regulamento expedido com o de~. n. 3.Hl1, de
H de JU~1ho <Iel?11, rm;ol~e converler em escola para o sexo
~na~cuhno, a mlxta da Vdla Operaria, no município de Ita-
Juba.

Palucio <lu Presidencia do Estado de Minas Ceraes, em
Dello Horizonte, 17 de abril de 1017.

DELFIM MOREIRA DA COSTA HIBElHO

A lIlerico Fel'I'eim topes.

DECHETO N. 4.7!i2 - DE -17 DE ABIII!. DE 1!lli

Con ,'crIe em escola pam o sexo feminino a mixta do Bail'l'u
da 130a Visla, municipio de ltajuiJl'l

O Presidente do Estado de Minas Ceraes, <Ie conformi-
dad(e COI~lo regulamento expedido com o dec. n. 3. HJI,
de .) de J~l~ho de 1~1 J, resolve converter em eseola para o
sexo femllllllO a mlxla do Bairro da Boa Vista municipio
de lLajubá. '

Palacio da Presi<lencia <lo Eslado de Minas Geraes, ell\
Dello Horiwnte, 1i de abril de 1917.

DELFIM MOREIRA DA COSTA HIBEllIO.

Americo Ferreira Lopes.
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DECRETO N" 'to 7!i3 - DE 21 DE ABRIL DE H1l7

Perdôo. e commuta pena

o Presidente do Eslado de Minas Geraes, usando da fa~
culdade que lhe é outorgada pelo 9 4. o do art .. In da Con-
sLituiçfiO, resolve, em homenagem li data ~e hOJe, perdoar
aos reus José Teixeira da Silva e Casemlro Hodrigues da
Costa, condemnados, o primeiro ~or sentença do jury da
comarca de Ferros, de Lo de abril dI' HJl3, e o seglondo em
virtude das decisões do jury da comarca de Qu~luz, <Ie
12 <Ie dezembro de 1!l12, o re;;lo das penas em cUJo cum-
primento se acham; e bem assim commutar para o grau
minimo do Codigo Penal a pena a que foi condemnado o
reu Aleixo José Soares, por accor<lão <lo tribunal da nela.
ção de 1. o de dezembro de 1\108, e para 2 annos e 4 mezes
de prisãO simples a pena imposta ao reu Alexandre Pimen-
tel de Barros, tambem por accordão do mesmo trihunal <Ie
2\l de setembro de 1!lIG.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ceraes, em
nello Horizonte, 21 de abril de 191i.

DELI-'I~I MOREIIlA DA COSTA HIIlEIl\O.

Amel'ico Feaeira Lopes.

DECRETO N. 4.7!i1- DE 2ft DE ABUII. DE I!H7

Transfere para a localidade 'denominada Ber1Jeria, municipio
de Pouso Alto, convertida ,!m mi:(ta, a I. n escola para o
sexo masculino de Itapecerica.

O Presidente <lo Estado de Minas Geraes, de eonl'ormi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.1\1t,
<Ie !l Lie junho de UH 1, resolve transferir para a localidade
denominada Berberia, municipio de Pouso A!Lo, convertida
em mista, a primeira escola para o sexo masculino de ltape-
cerica.

Palacio da Presidedcia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 24 de abril de \IH i.

DELFI~I MOREIRA DA COSTA HIIlEiRO.

A merico Fel"'I~il'a Lopes.
D. M.-S
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DECRETO N 4 7""• • UU -DE 21- DE AURIL DE 1017

Approva ta rausferencia da Escola Normal de Viçosa

. O Presidenle do Est d .
~~b~~ifi1d que lhe conéer~ ~ ~'lertl\l:~as Ceraes, usando da alo

,s a o, resolve appro ,. ,) , n. 1, da Constiluirã
mal de, Viçosa, feila ús lvar ~a transfer:encia da Escola No ~
vHlencIa, soL a dClIOr' rmas CarmelItas da Divina I' r
Carm li I11llaci10 de E I N' 1'0-d 'd o, cando garanlida~ as - l' sco a 1 'ol'lnal1\': S do
ce I as pelo dec. n. 4,108 li rgg7a IaS,de ~quiparaçiio ~on-

, e ~ de janeIro de 'l!Jl4.

Palacio da Presidenc' d
BeIlo Horizonte, 24 de al~~iI ~eEn~~~ de l\Iinas Ceraes, em

DELFJ~Il\lOREIRADACOSTABWEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

DECBETO N 4 7"0• • U - DE 24. DE AIlIULDE 1917

Faculta'um t '.. a ma 1'1cuia supplementar e
grupos escolares do E~aà~das as escolas e

o Presidente do Fst'Jdo d 'attrlbuiçüo que lhe conf~ ' e l\hnas Cerae~, usando da
lado, resolve facultar em rt~d~ art. 57 da Constituição do Es-
um'.l r,natricula supplernenla s as escolas e grupos escolares
preJlllzo dos trabalhos esco{ no presente anno lectivo sem
9ua1 deverá ser feita ;10 ' ~rdes, que se nüo suspend~m a
Junho. peno o que decorre de 1(i a 30 'de

Palacio da Presidellcia (1 E ..
BeIlo Horizonte, 24 de abril ~e si;~~.de l\Imas Ceraes, em

DELFIMl\IoREIRADA COSTABUlEIRo.

Americo Ferreira Lopes.

_ 11'1 -

DECRETO N. -í.7li7 -DE 24 DE ABRIL DE HI11

crêa um grupo escolar na Villa Guarany

o Presidente do .Estado de Minas Ceraes, de confor~
midade com o regulamento de instrucção em vigor, resol-
ve crear um grupo escolar na VilIa Cuarany.

Palacio da r residencia do Eslado de illinas Cernes, em
I3ello Horizonte, 24 de abril de 1017.

DELFI~1!\lOREIRADA COSTA I1IUEIRO.

Americo Ferl'eira Lopes.

DECRETO N. 4.758 - DE 24 DE ABRIL DE Hl17

Reconhece, neste Estado, a jurisdicção do sr. Adolfo Diaz Ro-
méro, consul geral da Republica da Bolívia

o P residente do Estado de l\linas Ceraes tornando em
vista o aviso-circulaI' expedido pelo Ministerio das I\elações
Exteriores, em 20 desle mez, resolve reconhecer, nesle Esla-
do, a jurisdicção do sr. Adolfo Diaz Homéro, consul geral
da Hepublica da Bo\ivia, com residencia em Belém, Pará.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ceraes, em
BelIo Horizonte, 2\ de al)ril de 1\117.

/

DELFl~1MOREIR<\DA COSTAIhllEIRO.

Americo Ferreira Lopes.



- .1.18 -

DECRETO N 4 7"D
' ,o) - DE 2ti DE AllnrL DE '1017

"Marca o dia F de J I
.< nn 10 PI'~xiC!J0para I

termo )ndlCi&l'io» a nstalIaç,lo de um

, 9,~r()si(lente do Eslado d 11'

d
lrIlJlllçao qlle HIf! confere o ~ "CO dImas Cernes 1!sando da al-
e 1!1 de L'ete I J ~ '), o 11"1'1 3 o I I'!J ., m Jro (e 1003 r. I ' .. (a el n 'H"~i :' do ~ '1." do arL. 33: da ie(ie aC,co;do com a ]eUra' d' /~

t
:l1lh, .resolve mal'car o ul'a I" dn" hEl:., de 1(j de setembro d'e
oi açao d t " , .l C Junho ,,'(jU'l d ,o, ermo .Illdlclario ue]t' . ploxIlno para a ins-

o, e 18 de ~etemlJl'o de 101!i. uJutaba, creado pela lei n,

Palacio da'Presidencia d E
Bello 1I0rizont~ Gl'j de I "lo} ;stado de Minas Ceraes, _. a )1'1 (e 1D17. ' ., em

DEI.Fl~1 MOHEIflA !lA COSTA- HIIlEII\O.

A IIIcl'ico ]"erl'eil'a l.0]1es.

DECRETO N ' ~üO' •.. / - DE 2U DE AUIlIL [lE 'J9J!J

.Crêa um glupo escolar em Vil/a ~epomu~eno"

l O Presidente do Estado d '
(<I(le com o I'egulamenlo de ie Mmas Cerae~, de conformi
crear um grupo-escolar na rill~1sti\r.1Il:11<10em vigor l'eso]v;

a j epomuceno. '

Palac;o da Presidencia } r
Bello llor'Ízonle Glt) de ab 'I '"(O '.slndo de Minas Ceraes

_ 1'1 uelDl7. ' em

])r.:LFDI jlOllEm,\ 1>.\ C()S'/',\ fi lIlEJHO.

Amel'ico Fel'rei1'a l-opes.
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DECHETO N. 4,7ü1 - DE 2!j DE AIlRIL DE 1\)\7

TrnnsfereJ)ara a.localidade denominada Retiro, mllnieipio da
Villa e Perdões, convertida em escola para o sexo femi-
nino, a 2." escola para o sexo masculino da cidade de !ta-
pecerica.

o Presidente do Esla(\o de illinns Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. a.l!ll, de
\1 de junlio de '!!lU, resolve transfel'll' para a localidade de-
nmninada Hetito, municipio da ViHa de I'C1'dões, convertida
em escola para (l sexo feminino, a 2.a escola para o sexo
masculino da cidade de Itapecericu .

Palacio da P residencia do Eslado:do Millas . Gcraes, em
Bello lIorizonte, 25 de ü.bril de 1!)17. .

DELFI~1 MOjtEInA DA COSTA RlIlEllIO,

Americo Ferreira I;opes.

DECRETO N. 4.702 - DE 28 DE AlllllI. DE 1!J17

concede uma estrada do rodagom entre Poços do caldas o a
estaçilo da Vargem, da S30 Paulo l{ailway

O Presidenle do Estado de Minas Ceram;, usando da
faculdade que lhe confere a Constituição e, du conformida-
de com o dec, n. lj'.tiOI. de 8 de janeiro de 19l6, resolve
conceder aos cidadãOS Eduardo Carneiro dos Santos e Is-
mael I3randão, privilegio por vinte e cinco annos, para con-
strucção, uso e goso de uma estrada de J'od'1gem, ada-
ptada ao trafego de automoveis a qual parl;ndo de Poços
de Caldas, passando pela ('idade de Caldas, Ouro Fino,
Campo !llystico, S. .Josó do Tllledo e Santa Hita da Extrema,
vú terminar na estação da Vargem da são Paulo Hailway,
sem subvenção kilomelrica. O Secretario da Agricultura,
Industria, Terras, \'iação e Obras Publieasfica auctorizado
a celebrar o respect,ivo eontracto, no qualserrlo ohser\'mlas
as disposições do re"'ulamenln que bu;)o.ou com o dec, n.
4.501, de S dejaneil'o de IDI(\.

Palacio da Pl'esidencia do Estado de Minas Ceraes, 28
de abril de 1\)17.

DEl.FIlI MORElIIA lU COSTA HlIIEIHO,

Raul Soaree de Moura.
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DECRETO N. 4.763 - DE 28 DE ABRIL DE 1917

Suspende o f 'U:lCCIOnamento da fel d
sa o respectiy~a fls~a~ampo Bello e dispen

O President ddendo ao e o Estado de ~Iina G
nario da f ,que requereu em f 1 do'cor s t erues, aUen-
por tempo ei~~e;len g,~do de Campo lle1l0, r~~S~lvo concessio-
contracto o lunc~i~~lllado, mas St'rn p!'oro""açI10~l~uspendel r
do resp r amel1to da mes ' '? d)razo ( o

, ec IVO cargo o fiscal da alIudid~a fe:~~~a, e ispellsur

de 1~a117e.cioda Presidencia, em Bello Horizonte, 28 de abril

DELFm l\1onEIR.\D:\ Cos n.• TA lIlEIHO,

Raul SOal'es de Moura.

DECRETO N 4 76"• , q. - DE 28 DE ABRIL DE 1917

Cassa os favor 'es e pre:rllos c.oncedidos ápmense Cooperativa lnha.

O Presidente do E t 1trib'liçflo II ,s ac o de Minas GFSla' j 'I que le eonfere o arl ''7' eraes, usando da aI.
': (oa ~ allendendo a que a C ,J ,n. ~, da COllslitlliç'10
r~~i~nd~ ~ao se constituiu r'egl1lar~~rl~ratl~'a Agricola lnh'a-

~~~~~~I~~:;~s~~o~I~~~jaa1:~Jaev~~~l:1~~~~~11t~ t~r~l'~i~~~S~~~ ~h~
dec n '"3' 'l;'~)so ye cassar, de o accordoo, so )re CoopCl'alivati

, ." _,J_ de 1 o d . 11 com o art 'l') d
mio~ a ella c~ncedidose JU 10 de 1911, os fayore~ -e-' o. pre-

Palac!o da Presidenc'
llelJo Horizonte, aos '>8 dela dbo'IEsdtado de Minas Geraes em

'- arl e1U17. '

DELFm ~IFREIIlA DA COST \ n." IlIEII\O.

lIaul Som'cs de Moura.
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DECRETO N, 4,76ti - DE Gl8 ABRIL DE 1917

Impõe á Compagnie de :\lagazin Generaux et Entrepots Llbres
d"Anvers», a multa de 1:OOOiOOO

O Presidente do Estado de ~linas Geraes,' consideran-
do que, pelo contracto de 21 lle julho de 1!l14, celehrado
entre o Estado e a Compagnie lle ~lagazirls Generaux et
Entrepots Libres d'Anvers, para execuçào do serviço de ar-
lOazens geraes na praça do Hio de ,!aneiro,-a dita com-
panhia se obrigou a submetler, com antecedencia, ú ap-
provaçàO do governo do Estado as plantas e orçamentos 'Ua
qualquer obra a executar nos armazens arI'enda,dos ;

Considerando que a inobservancia dessa formalidade ou
de qualquer outra cl usula do contracto é, pelo mesmo
contracto, punida com a mulLa a que se refere a clausuta
trigesima prime:ra ;

Considerando que a companhia, sem annuenciu do Es-
tado e sem mesmo submetter a approvaçno deste os planos
e orçamentos respectivos, mandou construir, na plataforma
dos armazens, diversos tanques para deposito de couros
verdes, recusando-se a attelldcr a Ieiterados pedic!os do fis-
cal para que submeLLesse previamente a cstudo do govcrno
. as plantas e orçamentos de obra;

Considerando que os referidos tanques foram constl'\U-
dos em logar improprio e inconveniente, pois ernh:lrac:am a
descarga hraçal e impedem ]lOl' completo esse herviço, por
meio de \Vagonetes e carrin!ll's ;

Hesolve impúl' ú Companhia n mulla de um eonto de
réis, competindo I' ú Sccretul'ia da Agricllll11I'a Illnrcar Ú
mesma Companhia o PI'IlZOoue fill' nece5sal'io, para que
ella retire as barras de ferros que fecham os \anqu~, afim
de que possa ser feito o serviço de descurga por qualquer

meio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello llorizon te, 28 de abril de 1!J Ii:

DF.I.FI~1 ~loilF.mA DA COSTA RIBEIRO.

flalll Soares de Moura.



- 122-

DECRETO N. 4,70U - DE 1.° DE .\/AIO DE 1017

Modifica o periodo lectivo do Externato do GJ'rnnllsio Mineiro
de Barbacena

O Presidente do Estado de Minas Geraes, considerando
que o Conselho Superior do Ensino exige para os elreitos de
equiparaçfio, seja modificado o periodo lectivo do Externato
do Gymnasio Mineiro de llarbacena, afim de harmonizaI-o
com o Collegio Pedro 11, resolve, usando da allribuição
que lhe confere o art. ü7, n. 1, da ConstituiçfiO do Estado,
decretar o seguinte: o periodo lectivo do Externato do Gy-
mnasio ~1ineiro de Barbacena, será de 1.0 de abril a lli de
novembro. As aulas serfio encerradas no dia Ui do corrente
mez e reabertas de 1.0 de setembro a W de novembro, rea-
lizando-se os exames de accordo com o regulamento do
Collegio Pedro 11. •

Como medida transitoria, neste periodo de adaptaçfio,
ficam concedidas ferias de 16 de maIO a 31 de agosto e
transferidos pura o mez de dezemJJro os exames de 'I. o

época, quo deviam eHectuar-se na segunda quinzena destemez.

Palacio da Presidencla, em 13 110Horizonte, 1.0 de maiode 1917.

DELFDI lIIonEIIIA DA CO'TA H/IlEIHO.

.t1merico FelrGira Lopes.

DEcn ETO N. 4.767 - DE 1.0 DE ~IAIO DE 1fI17

Transfere pal'a o gl'upo escolar da cidade de Patos, a escola
du sexo masculino da Villa de lncontldencia

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de conform i-
dade com o regulamento expedido com o doc. n. 3.191, de
!l de junho de 1911, resolve tl'ansferir para o grupo escolar
da cidade de Patos, a escola do sexo masculino da Villa deInconfidencia.

Palacio da Presidência do Estado de lIIinas Geraes, em
l3ello Horizonte, 1.° de maio do 1017.

DELFIM lIIonEIflA DA COSTA HInEmo •

•11IlericQ Ferreim Lopes.
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, N 4 768 - DE 1.0 DE ~IAlO DE 1!l17DECRE101. ,

P a oscolacolar da cidade de aw.saTransfere para o grur~ ~S da Villa de lnconlldonCl. do sexo fem:nm

. Geraes de conformi~
O preside~Le ~~~sL~a~~p~d~~~~~m o ~e~ rr~\; )~. ~~~~l~~

dade ~om o dre~I~I~1 resolve transferir pa~,l.o t> dl Villa de
9 de Junho e " la tio sexo femllllllo
dI' cidade d? PaLos, a esco
Inconlldel1Cla.

. do EsLado de Minas Geraes, emJ) .dencta ,.Palacio da reSl . de 1917' L 1 o de mUIO •[lel\o 1l0l'lZon o, .

COST \ BlIlElRO.DELFIM MOIlElRA !lA '

AlIlerico Fen'eiJ'a Lopes.

-
DE ~IAlO !lI' 1917DECRETO N. 4.7GU - DE L°

município do Alv.inopo-
o dislriclo do Saude, I do sexo masculmo daTransfere para

t
.da em mixta, a e8-:0 a 'lis, conver} ,

Villa Merce8.

, de conformi-, d I Minas (,eraes, 91 dO PresidenLe do hsta 0.( c d.do •.om o dec. n ..3. ~ ' d ~
rerrulamento expe I . • ara o dlsLl'lcto e

dade .co 1111°d fq 11 resol vc lra.l\sferll . P L.da em mixLa, a
\l de Jun lO ,~: ' \1 vinopolts, COl\\er I
Saude, InltnlCIPtO li? '1.110da Villa ;\Iorc\s.

I do sexo ,mascu Iesc o a ,.

I de ;\linas Geraes, em'd ncia do Esta( oPalacio da Presl e " de 'IUI7.. Le'l o de matOBello lIorlzon , .

DELFI\l MOIlEIlIA !lA COSTA HIIlEmo.

,1mel'ico F'errcim Lopes.
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DECRETO N 4 770•• - DE L° DE )1A!O DE 1917

Transfere p. ara o grupo escolar da .pai a o sexo feminino da cid cJdadde do Itaún.a a escola
!l e e I tapecel'lca

O Presidente do Est ddade . com o regttlame~t~ o de .Jlinas Geraes, de conformi-
9
1
de Junho de '1911 reo I expedido com o dec n 31()1 'Iar d 'd d ' .,0 ve truns!' '. .. .. , ( e

cidad~ cri aI e de lI!lúna, a ('scol~ I~~~~par~ ? gr'uI~o. esco-e tapecerlca. o ~exo lemllllllO da

Palado da r residenc' ,BeIJo Horizonte i o d I~ do hstado de lIIinas G,. e mulO de 1917. . eraes, em

DELFnl l\IoREIR,\ DA COSTA R• !DElRO.

Americo Fel'reira Lopeso

DECRETO N I. ~~I. L" - DE 8 !lE )IAlO DE 1!H7

Transfere para a lo I'de I e . ca alade denominada V.• opoldwa; a escola IIIixta d; V.llrlgons,do município
I II Campestro

O Presidente do Estado d .dade com o J'cg-nlnmcn ,. e Mll1as Geraes, de con~ .
9 de,innho de 1!J! 1 r:estol ;xp:dlll~) ~OlJl o dee. n. :1 1,?r

mr
~i~\~I~~\~;!rgecns: do' ~n\;n\~~:)\~e~~' Ila~'a aIjl?eal ida(le 'd~:

I a umpestre. • opo (ma, a escola

B lI Palacio da Presidencia d re o I!orizonte 8 d .' o ~sta,jo de Minas Geraes, em, e maJO de '1917.

DELFDI ~IORElnA DA COSTA RIllEIRO.

Amel' ica Ferl'eim Lores.
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DECRETO N. 4.772 - DE 7 DE )IAIO DE 1.917

Crêa um grupo escolar no bairro de S. ~Iatheus, da cidado
de Juiz de Fóra

O Presidente do Estado. ae Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento de instrucçãO em vigor, resolve
crear um grupo escolar no bairro lie S. Matheus, da cidade

lie Juiz de Fóra.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 7 de maio de 1!H 7.

DEL!'l)1 MORElRA DA COSTA HlllE1HO.

Americo Ferl'eira Lopes.

DECRETO N. 4.773 - DE () DE )IA10 DE 1917

Transfere para o districto de S. Domingos do Rio José Pe-
dro (Chlllet), município da Yilla Rio José Pedl'o, conver-
tida em mista, a escola do sexo feminino da ViII a Mercês.

O Presidente do Estudo de ~Iinas Geraes, de conforme
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.1\11, de
H de junho de 1\111, resolve trallsferil'para o dlstricto lie S. . I

Domíngos do Hio José Pedro (Chatel), município da ViHa
.José Pedl'o, convertida em mista, a escola do sexO feminino
da Villa ~lel'CeS.

Palacio da Presidcncia do Estado de ~(ieas Geracs, em
Bello Horizonte, (] de maio de 1917.

DEI.Fl)1 MOREIRA DA COSTA HIBElRO.

A merico Fe1'l'eil'o Lopl'S.
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DECRETO N. 4,774 - DE 7 DE )IAIO DE !iH 7

erêa um gaupo Gscolar em Alvinopolis

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento de instrucçuo em vigor, resolve
crear um grupo escolar na cidade de Alvinopolis,

Palacio da Presidencia, em Helio I/orizonlr, 7 de maiode 1\)17.

DELFI)I MonEIRA DA COSTA HWEJIIO.

Americo Ferreira Lopes.

DECHETO N, .{,77IJ - DE 13 DE MAIO DE H117

p'erdoa e cornmuta penas

o Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
faculdade que IlJe é outorgada pelo ~ 4.0 do ar!. ti7 da Con-
stiluiç,10, resolve, em commemoração li data de hoje, per-
doar ao reu !Celieio Alves Ferreira, condemnado em virtude
das decisões do jury da coma/'ca de Cal'Ino do Paranilhyba,
de 4 de novembl'o de 1000, o resto da pena que lhe foi im-
posta; e, bem assim, commular para seis annos e seis me-
zes de pris<1o, grau sub-maximo do art. 304, paragj'apho
unico do Codigo !'enal, a pena que e~tá cumpl'indo o reu
,Justiniano Christovam d'l Silva, por sentença do jury da
comarc •.• de Dores da Boa EsperiJ11,:a, de 9 de agosto de
1912, e para dezenove al1l10S e tres mezes de p/'is<1O,grau
sub. medio do art. 3S!J do mesmo Codign, a pena a que foi
condemnado o reu Jusó Cados, pelo jury da comarca de
!lio das Velhas, em 2 de dezembro de I !/OL

Palacio da Presidencia do Estado de .'pnas Gemes, em
Helio !lorizonte, la de maio de t!lJ 7.

DELFJ:,1 lIIOHEIIIA DA COS'f,\ HlllElHO.

~1maico Ferreira Lopes,
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• O DE H)174.771', .- DE 13 m, MAlDECHETO N.
d F r'a publicaIndulta praço.s a o ••

M' as Geraes, usando da
O Presidente do Estado .de ~ros 4.0 do arl. ,IJi .da

allribui~'<1o que lhe ó COIl~~~~~nrgem il data de hOJe,: ,~~=
Constituiç<iO, resolve, e~stüo sujeitos os soldados 'l?SsÚva
du\tar' das penas a quT, ' de \"breu e ~lodesto (a ,
tonio Gomes, .To<1o,\ v,e 1110 j

POI' crime de deserçi1o.

'd 'do Fstado de Minas GOl'aos, emPalacio da Pre,sl enCl?, d;' Hl17.
Dello Horizonte, la de maIO

DELvm 1\I0llEIIlA DA COSTA RmEll\o.

Americo Fcrreim [,opes.

,. /,. 7i7 - DE 1(j DE ~IAJ() ])E 10l;DECHETO 1', I.

, da Sena l\egra, mu-d' -l"cto de S, .JoaqUIm, '. olrt do sexo
Transfere para \~f I~~ 1 "onvertida em mlxla, ~ ~~~ de Cala-

nicipio de i en~ ' ,vlO de ~Iirahy, Il1UnlC1lmasculino do d/stnc
gll:lZes.

~linas Gel'ues, de con~rmi~
O Presidente do Estado. d~ido com o decreto. n .. a. HlI,

dado com o regulamento expe transferir para (1 dlstneto (~e
de!l de junho l!e 1911; ;,c~ol~~uniciplO de Alfcnas,. cO!1:er~~;
s, Joaquim da Serr,a Negral, '0 masculino do lilstrlcto. ta a escola (O sex
da em mlx .', 'o'cÍeCataguazes.Wrahy, mUI1lClpl -

'd 'do Estado de Minas Geraes, emPalacio da Pre~1 encIa, de 1\117.
Bello Horizonte, lU de maIO

COST\ HmElno.DELFIM ~lonEmA DA "

Amcrico Ferreira Lopes.
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DECRETO N. 4. 778-DE 16 DE )fAfO DE !IH 7

Transfere para o logar denominado Colonia do Marçal, mu-
nicipio de S. Joào d'EI-Rai, convertida em mixta, a esco.
la para o sexo feminino do distl'icto de J\lirahy, municipio
de Cataguazes.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. a.HlI, de 9
de junho de 'lO!I, resolve transferir para o logar denomi-
nado Colonia do ~Iarçal, llIuni<.:ipio de S. ./0;10 d'EI-Hei, con-
vertida em mixta, a escola pal'a o sexo feminino do districto
de Mirahy, município de Cataguazes.

PalaCÍo da Presidencia do Estado de l\Iinas Geraes, em
l3ello Horizoilte, '16 de maio de HJ17.

DEU'f)l )IonEIRA DA COSTA BUlEIRo.

Americo Ilerreira Lopes.

DECRETO N. 4.779-DE 16 DE ~IAIO DE H117

Transfere para escola do sexo feminino do districto de Saude,
municipio de Alvinopolis, o lagar de adjuncto li escola
do sexo masculino do districto de Rochedo, municipio do
S. João Nepoll1uceno.

O PresiJente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.I!lI,
de !J de junho de 1911, resolve transferir para a escola do
sexo feminino do districto de Saude, mUIllcipio de Alvino-
polis, o logar de adjuncto ú escola para o sexo masculino
do districto de Hochedo, município de S. João Nepomuceno.

Palacío da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 16 de maio de 19!7.

DEJ.Fnl l\IoREiRA DA COSTA BUlElllo.

Arnerico Ferreira Lopes.
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DECRETO N. 4.780 - DE 16 DE )(AIO DE Hll7

Cr1:a UIII o'rupo escolar em Çar~o da Matta, municipio
b de 01lvclra

o P residente do Estado de JI ioas Geraes,. de conf~í:
midade com o regulamento de instrucção em vigor, l~~~~i-
ve crcar um grupo escular em Cm'mo da ~!atla, m
pio de Oliveira.

Palacio da Presidencia, cm l3ello Horizonte, 16 de maio
de 1\117.

DELFl~1 ~[ORElHA DA COSTA HllJEIRO.

Americo Ferreim Lopes.

DECHETO N. 4.781 - DE 21 DE )IA10 DE 1917

Muda li. denominação dos pont~s flscacs de Accôrdo
c lIarmollla

o Presidente do Estado de Minas Geraes, l~sa!1(~o ~a
atlribui ã~ uo" lhe conft're o art. ti7 d.a Constlt~lçao o
meõmo \sla~lo, resolvo mudar a denoldmn~~~o ~o~ p~n~~~
fiscaes de Harmonia o Accordo para a e a melras

racól. . d I'" S
O Secretario de Estado dos NegoclOli as 'manças a -

sim o tonha entendido e o faça executar.

Palacio da Presidencia do. Estado de :\linas Geraes, em
Bello Horizonte, aos 21 de maIO de 1917.

DELFnI MOREIRA DA COSTA RUlEIno.

1'heodomiro Carneiro Santiago
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DECHETO N. 4.782 - DE 21 DE ~IAIODE 1917

Muda a denominação do ponto auxiliar de Pirapetinga
do l\lanhuassú

o Presidente do Estado de Minas Ceraes, usando da
attribuiçãO que lhe cenfere o art. ti7 da Constituição do
mesmo Estado, resolve mudar a denominação do ponlo
fiscal de Pirapetinga do Manhuassú para a de Manhu-
mirim.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças as-
sim o tenha enlendido e o faça executar.

Palacio da Presideneia do Estado de Minas Gemes, el11
Bello Horizonte, aos 21 de maio de 1!Jli.

DELFIM]\IOIlEIIlAIlA COSTAHIBEiRO.

TlteodomÍ1o Oarneiro Santiago.

DECHETO N. L783 - /lE 21 /lE ~IAIO.IlE 1917

o Presidente do Estado de Minas Ceraes, usando da
attribuição que lhe confere o art. 1i9, n. 1, da Constituiç;iO
Estadoal, e de conformidade com o disposto no art. 49, n.
1 da lei n. 082, de lG de setembro de 1!J1ü, resolve aucto-
rLmr o Secretario de Estado dos Negocios das Finanças a
novar o contracto celebrado com o Banco de Credito Real
de l\/inas Ceraes, em 2li de marco de 1898, para a reali-
zação, por meio de sua carleira hypothecaria, de empres-
timos á lavoura e á industria, nos termos da lei n. 212, de
9 de julho ~e 18!J7, e do dec. n. 1. IOti, de !ti de .fe.vereiro
de lR98, estipulando na novação clausulas e condlçoes que
altendam os interesses daquelIas classes e os direitos do
Estado e do Banco.

Palacio da Presidencia do Eslado de I\linas Ceraes, em
Bello Horizonte, 21 de maio de Hl17. I

DELFBI ]\ICREIRADACOSTARmElno.

Theodomiro Oarneiro Santiago.
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DECRETO N. 4.784-11E 22 DE ~IAIODE Hl17

Transfere para o "rupo escolar da estação de Lafayette. na
cidade de Quefuz, a escola pal'a o sexo masculino da
Yilla de Passa Tempo.

O Presidente do Estado de l\Iinas Ceraes, de conformi-
Llade com o regulamento expedido c?m o dec. n. 3.1!Ji, de
!l de junho de 1!Jl1, resolve tran:~ferlr para o grupo esco-
lar da estação de Lafayette, na Cidade de,9ueluz, a escola
para o sexo masculino da Villa de Passa I empo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ceraes, em
llello Horizonte, 12 de maio de 1917.

DELFl~1MOHElHA!lA CO~TAHIIIEIIJO.

Americo Ferreira Lopes.

DECHETO N. 4.78ti-DE 22 DE MAIOIlE 1917

Transfere para o districto de Vespasiano, municipio de Santa
Luzia, uma dos .cl!-d~iras do grupo escotar de Lagoa Santa,
do mesmo mUnJclplO.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi~
dade com o regulamento expedido com o dec. n: 3,.I!JI, de
9 de junho de 1!J11, resolve transfer!r para o d.lstrlcto de
Vespasiano, municipio de Santa LUZia, como mlxta, a ?D;-
deira do grupo escolar de I~agoa, Sanla, do. mesm~ mUlllCI-
pio, regida pela professora mlerma d. ,JuiJa Cha1Jta.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ceraes, em
Bello Horizonte, 22 de maio de 1917.

DELml MonEIRAUACOSTAHlllEIRO.

Americo Ferreira l.opes.

D.M.-9
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DECRETO j • .t.78G-DE ~2 DE MAIODE 1017

Transfere para o Iogar denominado Venda do Morro, districto
de S. João do 1\101'1'0Grande, municipio de Santa Barha-
ra, a esc?la do sexo masculino de Rochedo, municipio de
S. JoàO Nepomuceno, convertida em mixta.

O Presidente do Estado de l\Iinas Geraes, de conformi.
dade .com o regulamento cspedido com o dec. n. 3.1\H, de
9 ~e Junho de H)11, resolve transfer:r para o 105ar deno-
minado Venda do 1\101'1'0,Jistricto de S. João do 1\101'1'0
Grand~, municipio de Santa Bar'bara, a escola para o sexo
masculmo de Hochedo, municipio de S. JoM Nepomuceno
convertida em mixta. '

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
Bello Horizonte, 22 de maio de 1017. '

DELml IIIOREIRADACOSTARInEIRO.

Americo Fel'rr,ira Lopes.

DECRETO N. 4.787-DE 23 DE ~rA[ODE 1917

Transfere para a 2.~ escola para sexo feminino da cidade
do Atto Rio Doc~,. o Iogar de adjun'ctõ á aula nocturna
para o sexo femrnrno desta Capi tal.

. O Presidente do Estado de Minas Geraes, de confor-
mIdade com' o regulamento expedido com o dec. n. 3.191,
de.!l de jUl~h? de 11111.,resolvl' transf~ril' para a 2.• escola
do sexo femininO da CIdade do Alto HIO Doce, o lo"'ar de
adjuncto á aula do sexo feminino desta Capital. "

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
Bello Horizonte, 23 de maio de 1\li 7. '

DELFIMlIlOREIRADA COSTARIBEIRO.

Americo Ferreira Lopes.
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DECRETO N. 4.788-DE 23 DE ~[A[ODE 1!l17

Transfere pam a escola do sexo feminino do districto de Se-
reno, municipio de Cataguazes, o logar de adjuncto á I."
escola mrxta, U1'bana, da colonia Adalberto Ferraz, desta
Capital.

O Presidente do Estado de IIIinas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.1!l1, de
\) de junho de 1!l1l, resolve lrallsfel'ir para a escola do
sexo feminino do districto de Sereno, municipio de Cata-
guazes, o Iogar de adjullclo li La escola mixta, urbana, da
coIonia Adalberto Ferraz, desta Capital.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 23 de maio de 1!l17.

DELml MOREIRADA COSTAH1BEIRO.

Amer4co Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.789 - DE 29 DE ~IAIODE 1917

Transfere para o bairro das f\.reias, mllnicipio de Ouro Fino,
a escola do StlXO masculIno do nucleo colonial •.Inconfi-
dentes", do mesmo municipio.

O Presidente do Estado de ~Iinas Geraes, de confor-
midade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.191,
de {) de junho de 1011, resolve transferir para o bairro
das Ar'eias, municipio de Ouro Fino, a escola para o sexo
mas~u!if!0 do nucleo colonial <cillconfidentesll, do mesmo
IllU111ClplO.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gernes, em
Bello Horizonte, 2\) de maio de 1!l17.

DELFIMMOREIRADACOSTARmEIRO.

Americo Ferreim Lopes.



A merico Ferrei,'a Lopes.

An:erico Fe,'reil'a Lopes.

D"l.FI~1 ~IOnEiI\A !lA CO TA I\l\\F.lRO.

DECRETO N. 4.792 - DE 20 DE ~lAIO DE 1!l17

DELFI~l :\IOREIRA nA COSTA H IIIE IRo •

Palado (la [' ..esi(lenl'ia. (10 ESIU(~O de Minas Ce: nes, t'Jl1
Hello 1!0ri7.'1lltc, ~\) (le maIO do 191'.

o Presidenle (lo Eslado de Minas Geraes de con~or~i-
dade com o I'egulamnnto expedi rio (:010 o dee. n, .1.1.11,
de !l de junho de .\\)11, resolve convel'l?r em, e~co.l.a par:

f '. 'n) a ml'xta do lo••ar dcnnmllludo C1tllsllolno Olsexo em Inl ( . • "
toni, municipio de Queluz.

DECRETO N. 4.7!l3 - DE 2!lI'E ~1!dO DE 1\)17
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C verle .em escola parn. o sexo f.eminin? .a. mixla do ~ogn.r
on denominado Christiano Ot.lOnl. munlclplO de Queluz

Palaeio da Presidencia do Eslado de ~linas Gernes, em
Rello Hori7.onle, 2!l de maio de 1017.

o Presidente do Estado (Ie Minas Geraes, de ~onformi-
(Iade com o re"'ulamento expedido com o dec. n. ,~.I!lI, de
'l de 'unho de 01\) 11 resolve transfeI'Íl' para o logar dcno-
~inaao Christiano Oltoni, municipio de (.lueluz, ~~escola d.o
sexo feminino da Villa de Passa Tempo, convertI a em es-
cola para o sexo masculino.

.' 011' municio
Transfere para o togar uenomiD,ado Cfhl'l.st~~~oda V?I~~'de Passa

pio de Queluz a escola do sexo emml. -cl1lino
Tempo, convertida em escola para o sexo mas

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 29 de maio de 1917.

•tlllericu Ferreil'a Lopes.

OECI'.ETO N . .1.. 7!l1- DE 20 DE ~IAIO DE 1017

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 2!l de maio de 1017.

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de confor-
midade coIU o re~t1lamento expedido com ú dec. n. 3.101,
de 9 de junho de 10 11, resolve transferir para o districto de
Santo Antonio de lLucambiras municipio de Grua Mogol, a
escola paro. o sexo masculino da cidade de Peçanha.

DELFm MORElHA DA COSTA RIBEIRO •

Transfere para o districto de Santo Antonio de ltacambiras,
municipio de Grão Mogol, a escola para o sexo mascu-
lino da cidade de Peçanha

Dm.FDI MOREIHA n'\ COSTA RIBEIRO.

DECRETO N. 4-.700 - DE 20 DE ~IAlO DE 1017

A11lel'ico Fe1'1eira Lopes.
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Transfere para o lagar denolllinado Serrinhallllunicípio de Grão
Mogol, a escola do sexo feminino da Cidade de Peçanha,
convertida em míxta

o Presidente do Eslado de Minas Ge:aes, de conformi-
dade eom o regulamento expedido com o dec. n. 3.1!J1,
rle f) de junho de 1f) 11, ,'eso!ve tl'ansferir para o logar de-
nominado Serrinha, no municipio de GrilO Mogol, a escola
para o sexo fem inino da cidade de 1'e(;anha, convertida em
mixta.
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DECHETO N. 4.7(H - DE 29 DE ~IAIODE 1917

Concede á Empresa Auto-viaria de Pedra Branca, uma es-
tIada de rodagem entre a Viaa de Pedra Branca á esta-
çil.o de Pedril.o.

o Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
faculdade que lhe confere a Comtituição, e de conformi-
dade com o dec. n. 4.tiOI, de 8 de janeiro de 1916, resol-
ve conceder ú Empresa Auta-viaria de Pedra Branca, pri-
vilegio por vinte e üinco annos, para construcç<io, uso e
goso de uma estrada de rodagem, apropriada ao trafego
de automoveis, entre a Villa de Pedra Branca á estação de
Pedr<io, na HMe Sul-Mineira.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Industria, Terras, \'iaçuo e Obras Publicas, fica auctorizado
a celebrar o respectivo contracto, no qual serão observadas
as disposições do regulamento appravado pelo citado dec.
n. 4.ti01, de 8 de janeiro de 1016.

Palacio da Presidencia do Estado de ~Iinas Geraes, em
Bello Horizonte, aos 2!J de maio de 1917.

DELFnl ~lonErnA DACOSTAHmElRo.

Raul Soares de Moura.

DEcnETO N. 4.70U - DE 20 DE ~IAIODE1017

Reconhece a jUJ'isdicção do sr. David Sebastião da Costa
como encal'l'egado do vice-consulado de Portugal, em
Uberaba, neste Estado, durante a licença do vice-consulel]'ectivo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, tendo em
vista a communicaç11o de 12 do corrente, do Ministerio das
Helações Exteriores, resolve reconhecer a jurisdicção do
SI'. David Sebasliil0 da Costa como encarregado do vice-
consulado de Portugal, em Uberaba, neste Estado, durante
a licença do vice-consul elrectivo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraos, em
Bello 1I0rizonte, 20 de maiu det!)17.

DELFnI MOREmA DACOSTAHlllElRo.

.I1l/1C1'icoFerreira l.opes.
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29 DE ~IAIO DE 191. 7DECnETO N. !~.700 - DE .

, , Estado, do sr. Luci~n Ga-
R.econhece a jurlsdlcçAo, dnes~rança no Rio de .Janelro

briol Emorat, consul a ,

d m vis-)1' Geraes ton o e
O Presidente do Esta~o ~e . i~nd~s Relações Exter~ores,

ta a communicação do Mil, sler concedido e,7:equalur (I no-
de 16 do corrente, ?e tee ~ld?el Emerat, para cons~1 ,da
meaç:lo do sr. LUClen. la Jr~o\ve reconhecer a sua Jurls-
Fmnça no nio, de .lanmro, re. ,
dicção_neste hstado.

di Minas Geraes, e111I) I . da Presidencia do Esta o (e
a amo . d' 1fl17nello Horizonte, 29 de maIO e . •

C T\ nmEIRO.DEI.FIMManEIRA nA os J

Americo Ferre il'a Lopes.

nE'I'O N I. -,97 - llE 30 nE ~1A10 nEI917DEC' .~.

, t II ,'0 do termo" roximo para a rns a aç,l
Marca o dia 1<1de ,lUl\r°dr 5.' Gothardo

l\linas Geraes, usando da
O Pl'esidenle do Estado d~e ~ ° tio ar!. 3.0 da lei 11.

ribuição que lhe confere ~ ~ . de accordo com a leUra
~~\ de 10 de setembro de 1.1031,? (,S.) de 1(\ de selr.m-/d~n. 9, do ~ 1.0, ar!. 33: (~a eá i~l. I't -'de julho proximo
hro de 1016, resolved:~;l?~o ojudicial'io de S. ~othardo,
para a insta ll~çãO . 3 I 18 de setembro de 10I <.l.
creado pela lei n. llO ,( e

, "d Fstado - de Minas Geraes, em
Palacio da Presldencl~ dOe'I!J Ii. ..

Bello Horizonte, 31) de maio

Df:LFDI ~lonEmA nA COST.\ HIIIEIIlO.

Amel'ico Pel'reim T:opes.



-138-

DECRETO N. 4.i98 - DE 31 DE ~rAIODF. 1!H7

Modifica o r'ellu!amento geral da instrucção, approvado pelo
dec. n. :l.Hll, de 9 de junho de 1911, na parte referente
ao periodo escolar e ás ferias.

. O .Presidente do Estado de ~linas Geraes, usando da
allrlbUlçlio que lhe é conferida pelo ar'!. !;7 da Constituiçno
do Estado, resolve, de accordo com o art. 3.0 da lei 11. 58!l
de 3 de setembro de 'I!ll:!, e ar!. 3.0, n. 12 do regulament~
a que se refere o dec. n.3.!l11, de !J de junho de 1!l11,
approvar as seguintes modificações ao mesmo regula-
mento:

Ar!. '1.° A matricula, nos estabelec;mentos de ensino
prima rio (lo Estado se farú de 1 a 10 de janeiro o de 1!j a
2!j de jlwho de cada anno. '

Arl. 2.° A instaUação solemne das p.scolas e grupos
realizar-se-ú a 15 de janeiro, modificados assim os arts. ~17
':!23 e 2::W do regulamento a que se refere o dec. n. 3.1!l1
de !J de junho de 1!l11. '

S L° Nilo ser,10 instaUadas as escolas que não apre-
sentarem matriculados, no minimo, 40 alumnos nos povoa-
dos ruraes, colonias e districtos e 4!S nas cidades e.villas;
nos qrupos, estes mesmos numeros multiplicados pelos das
cadeIras de que se compuzerem.

~ 2.° Nenhuma escola ou grupo será lambem instal-
lado depois de 30 de setembro,

Ar!. :to As escolas e grupos fllnccionarão de 1(3 de
janeiro a 14 de junho e de 1 de julho a 26 de novembro
de cada anno.

Al'l. 4." Os exames dos estabelecimentos de ensino
primario do Estado ser;lo processados a partir de 20 de no-
vembro, de accordo com o dec. n. 4.02!l, de lti de outubro
de 'I!l13.

Art. li.o I1averú nesses estabelecime:ltos de ensino dois
peri~dos, de féri.as, correspondentes ao tempo que decorre
de 1u a ,l~ de ,Junho e de 1 de dezembro a 15 de janeiro.

Ar!. U.O FIcam revogados os llrts. 321, 325 e 326, do
regulamento cilado, de !l de junho de 1!lll.

Ar!. .i,o Este decreto entl'ará em vigor na datn da
sua pubhcaçilo no ol'gão officiaI.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
3<'Uo Horizonte, 31 de maio de H1I7.

DELFnl MOREIRA DA COSTA RIBEIRO.

Amel'ico FerI'eira Lopes.
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DEcnETO N. 4,7!l!)-IlE 2 DEJUNIIODF.1!l'l7

Crê a o ponto fiscal de "Jeronymo de Mesquita»

o Presiúente do Estado ne ~Iinas Geraes, ~ls~ndo da
altribuição que lhe confere o ar!. 1i7 da ConslItu\l;llo do
mesmo Estado, re~olve crear o ponto ~scal de I.' classe,
jnnto ú estaçilo de .Jer,onymo d~ ~lesqUlt?, da Estra~a de
Ferro Centrnl do BrasIl, snhordmnndo-o a Hecebedorla de
~Iinas, no Hio de .Janeiro. ,

O Secretar'io de Estado dos NegoClos das Finanças as-
~im o tenha entend ido e o faça execntar'.

Palaeio da Presidencia do Estado de ~linas Geraes, em
Bello Horizonte, 2 de junho rle1917.

J)ELFI~I~loHEmA DA C.nSTARmEmo.

Til eotlomil'n em'nei/'o Slllltiago.

DECHETO N. 4.7!l!l :\- DE ti DE JJ;~1I0 DE 1!l17

TJ'llnsfere para o bairl'o dn. Pi~dade. n~nnicipio de Santa Rita
do Sapucahy, a escola mlxla da cIdade de Pel/anha

O Presidente do Estaria (le ~Iinas Gera,'s, de eonformi-
dnde eom o regnlam"nto expedirlo COI~ ,0 decreto n .. 3.1 !l1,
de \l rlejnnho de Hlll, re~olve lrnn<lcrlr para o !JallTo da
Píp(lade: nO rnuni<:ipin de Santa llita do Sapnt:ahy, a escola
rnixla da cidade de Pcçanha.

Palacio da I'resirlcncia do Estado de ~linas Geracs, em
Bello Horizonte, !i de jnnho de 1!l17.

Ãml'rico FI'rl'I?i1'O Lopf's.
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DECRETON. 4.800- DE ti DE JUNHODE 1!l17

,
Converte em es.cola pa:a o sexo masculino, a mixta da locali-
dade denommada Virgem, no município de Leopoldina

o Presidente do Estado d~ Minas Geraes de conformi-
dade.com o regulamento expedido com o de~. n. 3.191 de
9 d.e Juuho, d.e 1!lll, .resolve co!,!verter em escola para o
sexo mi!s~u.hno, a mlxta da locahdade denominada Virgem,
no mUntClplO do Leopolrlina.

Pnlacio da Prosidencia do Estado de lIIinas Goraes, em
Bello Horizonte, ti do junllo de 1!lIi .

DELFDI l\IoREIRADACOSTAHUlEIRo.

Americo Ferreira Lopes.

DECHETO N. 4.801 - DE ti DE JUNIIODE 1917

Converte em escola para o sexo feminino a mixta do districto
de Fama, munic:pio de A(fenas

. O r residente do Estado de ~Iinas Geraes, de confor-
midade ~om o regulamento expedido com o dec. n. 3.1!l1,
de 9 de JU!Jho de .1!lH, res~)I\'~ converter em oscola para o
se~o femmmo a mlxlu do dlslrlclo de Fama municipio do
Altenas. '

Palacio da Presidencia do Estado de lIIinas Geraes, om
Bello Horizonte, ti de junho de 1(lJ7.

DELFI)I 1II0HEIllAD.\ COSTAHIBEIHO.

A'IIIerico Ferreira /,opes.
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DECRETO N. 4,802- DE !l de JUNHODE 1917

.Marca o dia 29 de julho proximo futuro, para se proceder á
eleiçâo de um deputado pelo 1.0 distrlcto federal, vaga do
sr. dI'. Pedro Luiz de Oliveira.

O Presidente do Estado do l\linas Gerae~, de confo,rmi-
dade com a lerrislação em vigor, resolve marcar o dIa 2!l
(\e julho prox~o futuro para se proceder li eleiçfío ~e um
deputado pelo 1.° districlo federal, vago com o fallecuuen-
to do sr. dI'. Pedro Luiz de Oliveira.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, !l de junho de I!Hi.

DELFnI MOREIRADA COSTAnIBElRO.

Americo Fel'l'eira Lopes.

DEcnETO N. 4.803 - DE 12 DE JUNIlO DE I!ll i

Converte em mixta a. escol~ para o s~x.o .mascu~i.no de Santo
Antonio do Plrapetmga, mnnlclplO de I. lranga

O P residente do Estado de 1\1inas Geraes, de confor-
midade com o regulamento expedido com o de~. n. 3.\ 01,
de n de junho de 1911, re~olve converter.em mIJ~la a ~sco-
la para o sexo masculino de Santo Antol1lo'do Plrapetll1ga,
municipio de Piranga.

Palacio da Presidencia do Estado de ;\linas Geraes, em
fieHo Horizonte, 12 de junho de 1\117.

DELFI)[ l\IOREllIADA COSTA fi IllEIRO.

AmCl"ico Ferreira '-0lles.
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DECIlETO N. ,L80í - !lI' .1'> D• - E J UN Il O Il E 191 7

Transfero para a primeira os IBrasilia, o logar de adjun~f á do SI1XOfeminino de Villa
ra o sexo feminino desta cOapi~~f.undaescola nocturna pa-

. O P 'jresl( ente do Estado de ~rdade com o regulamento 1'.1 mas Geraes, de conformi-
!J de iuuhode Hll1 . lexpelluo C?100 dec. n.3.191 de
. I d . ,I eso ve Iransfel' . " '

cO a o sexo feminino de ViII B' .t para a prunelra es-
A. segunda escola nocturna a rasl Ia, o logar de adjuncto
pila!. para o sexo feminino desta Ca-

PaJacio da Pr s' I .Bello Horizonte, 1e~J( en~la do Estado de Minas Geraes, em
- de junho de 1!l17.

DELFnI MOnEITIA DA COSTA RmEIno.

1\ mel' ico FelTeil'a lo I!. p,s.

DECRETO N. 4.80ti - DE '3J DEJUNHODEI91i

Pro roga por é'O dias o.prazo para o pao-amento sem
Imposto territor~al ' multa, do

o Presidente do Fstad d M'
Irihuiçàes CJue lhe co~fereo o ~ \ m_a7~dGeraes, ~ls~ndo das al-
Iado, resolve pr<lroo-ar a~.:>. a Constltlllç;10 do Es-
?orJ'enle mel., o Jlr~7.0' lrr?: ~rmt~ dms, a partir de i1 do
Imposto lerrilol'ial. I paeamonlo, sem multa, do

13 I
P alae,io da Presidoncia do Fstado j

e lo lIorlzonte, 13 de junho de '191 i. (O jlinas Gerae!:, em

DELFI.\I jlonEITIA DA CO TA RIRE/no.

Theoclomiro Cal neil'o Sant' 1fl{]IJ •
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DECRETO N. 4.806 - DE 1ti llE JUNIIO DE 1017

Concede perdão ao reu Ananias Jorge de Lacerda

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
atlribuiçãO que lhe confere o ~ 4.0 do art. ti7 da Constitui-
ção, resolve, em homenal?eu, ú data do hoje, perdoar o reu
Ananias .Jorge de Lacerda, condemnado por sentença do
jury da comarca de Queluz, de 23 de março de HJI!!, do
resto da pena em cuja cumprimento se acha.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 15 de junho de 1917.

DELFm ;\IOllEllA DA CoSTA HWEIIIO.

:1.merico Ferl'eira L01Jes.

DECIUrL'O N. 4.80i -DE l!j DE JU~1I0 DE 1917

1ndlllta o sarganto .los', Francisco da Cruz

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
altribuição que lhe confere o ~ 4. o do ar!. 5i da Constitui1ião,
resolve, em homenagem ú data de hoje, indultar o sargento
José Francisco da Cruz da pena a flue está sujeito.

l'alaeio da Presidencia do Estado de )linas Geraos, ll/I1

fieHo Horizonte, lU de junho de -IIH7.

DELFnl l\Iom;mA DACOSTA HlllEIRO.

A lI/e)' ico Perre ira L01Jes.
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DECRETO N "808.lo - DE 10 DE JUNIIODE 1017

Converte em 1
d

esco a para o sexo f .. .e S. Sebastião do Rio P t emllll~~,!l mlxta do districtore o, munlclplO de Conceição

O Presidente do Fstado d ~rdade com o dec. n. 3.1'01 de ~. Ina~ Geraes, de conformi-
converter em escola ar' .' de ,Ju,nho de 1911, resolve
cto de S. Sebastião d~ H~o0p~e~o femllll.n? ~ mixta do distri-

e o, mUnIClplO da Conceição.

Palacio da Presiden' d r
Bello Horizonte, 10 de j~~ho °d~~lt~f~. de Minas Ceraes, em

DELFiMl\lOREIRADACOSTA TI /IlEIRO'

Americo Ferreira Lopes.

DECRETO N 4800" - DE 10 DE JU:-IIIODE 1017

Reconhece neste Estad ...conslll geral da R~I)~bl~ Jur~dICçã~ do ,,1'. Pedro P. GoytiaIca rgentllla, no Rio de Janeiro '

O Presidente do Fstad d ~ra circular n. üü ex ed' o e j ~n~s G~raes, tendo em vista
~er~ores, em H (ie;t~ m1da pelol ~hntsterlO das Helações Ex-
JurlsdicÇãO do sr. Pedr~7p reso v~ reconhecer neste Estado a
ca Argentina no HI'o (le J' G~ytla, consul geral da Hepubli., anelro.

Palaci.o da Presidencia do Estado
Bello /Ior:zonte, 1n de junho de 1917. de Minas Geraes, em

DELFnI 1II0REIRADACOSTA HIBE/Ro.

Amer!co Ferreira Lopes.
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DECltETO N. 4.810 - DE 10 DE JUNHODE 1017

Transfere para o districto de S. Sebastião do Rio Preto, mu
nicipio da Conceição, a I" escola do sexo mascull no da
cidade de Patos.

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de confor-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.101,
de !l de junho de HHI, resolve transferir para o distrieto
de S. Sebastião do Hio Preto, municipio da ConceiçflO, a
l.a escola do sexo masculino da cidade de Palos.

Palacio da l'residencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 1!1 de junho de 1017.

DELmt MoREIRADA CO TA HIBEIRO.

Amer'co Fel'reira Lopes.

DECRETO N ••• 811 - DE 26 DE JUNHODE 1017

Transfere para o logar deneminado Oratorios de 13aixo, mu-
nicipio de Ponte Nova, a L' escola do sexo feminino da
cidade de Curvello, convertida em mixta.

O Presidente do Estado de Minas Ceraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dee. n. 3.101, de
9 de junho de H)\ I, resolve transferir para o logar deno-
minado Oratorios de naixo, municipio de Curvello, ai.'
escola para o sexo feminÍllo da cidade de Curvello, conver-
tida em mixta.

Palacio da Presidencla, do Estado de Minas Geraes,
em Bello Horizonte, 26 de junho de 1917.

DELFiMMOREIRADACOSTARIBEIRO.

Americo Ferreira Lopes.
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DECRETO N. 4.812- DE 26 DE JUNHODE 19t7

Crêa um grupo escolar na cidade de Varginha

dad2c~::~d~~t~I~~~;tt~do d~ Minas Geraes, de confol'mi-
crea!' um gl'll~ escola/nade;'I'dllalsdtl'udCÇ(l\~en; ,vigor, resolve

v e e argl/1 la.

}jell;)~iaocr"lizoondate.Presidenciado Estado de lIIinas Geraes
26 de junho de HHi. ' em

DELFI~IMOREIRA!lACOSTAHI/lElHO.

Amel'ico Ferreira Lopes.

DFCHETO N• . 4.813 - !lE 20 !lI' JUNHuVE 1!J17

R . .
evoga as disposições do legulamenLo da FOI'.;a Publica

O Presidente do Estado de Minas G
faculdade que lhe é cont'erida p'el t '~7raes, usando dat . ~ E d o ar . LI n I da Con f
U!ÇUÜ ,~sta oal, e para execuçflo do dispo~to 'no art oS 1-

le.1 n. O/fi, de '\2 de setembro de 1!HIi d .' 8. da
Ficam revogadas as dis osi Õ' ' ecreta. :\1'1. I. o
capitulas VI1I e XII d p. "ç ~s constantes ~os artIgos dos
n 3 003 de 10 d

. 1,0 Ideoulamento que haIxou com o de"
.., e JU 10 e I fl12. "

Palac!o da Presidencia do Estado de Minas
Dello Horizonte, 26 de junho de 1!H7. ' Gemes, em

DEl.FI~1)IOREIRADACOSTAIllBElRO.

ilme1'Íco /lctl'ci,'a Lopes.
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DECllETO N • .1.8l4-lJE 2i JU:;HO Im lflt7

)la.rca o dia 10 de setemhro proximo futuro pam se proceder
ú. eleiçilo de um SC:Jador

O Presidente do Estado de ~Iinas Geraes, de conformi-
dade com o ~ ':L. do art. RI, do regulamento eleitoral a que
se refere o dee. n . .1,!.7G, de 2G de outubro de 1()15, resol-
ve marcar o dia {li lie setembro proximo futuro paI'a sç
proeelier ú eleição para o preenchimento da vaga existente
no Senalio lIlineiro, com o falleeimcnto do senador dI',
Chrispim .Jaeques Bias Fortes.

Palacio lia Presidencia do Estwlo lle:.l inas Geraes, em
llello Horizonte, 27 de junho lle 1\117.

DELFI~1:\IOI\EIHA\lA CuST.\ \llllEll\O.

•.\ mel'ico Ferreira Lepes.

DECRETO N. 4.815 - DE 3 DE JUl.HO DE 1()17

O Presidente do Estado de Minas Gemes, usando da
allribuiçãO que lhe confere o arl. U7 da Constituição Minei-
ra e nos termos da lei numero quinze, de dezesete de no-
vembro de mil oitoeentos e noventa e um, resolve declarar
de utilidade publica estadoal a desapropriação dos terrenos
de Alfredo Gonr,alves lie Almeida, .Juscelino !IIachado Fal-
leiro, .José Pedrô dos Reis, .João Pereira Duarle e Pompi-
lho Pereira Duarte, na comarca ae Oliveira, que forem ne-
cessarios ú cOllstrucção e passagem da estrada de rodagem
que liga os municipios de Entre \lios, llomfim, Passa Tem-
po e Oliveira, conforme o plano e as plantas da referida es-
trada já approvados pelo decreto numero quatro mil qua-
trocentos e quarenta e quatro, de vinte e OitO de agosto de
19115.

Palacio da Presidcncia do Estado de Minas Gemes, em
I3ello Horizonte, aos 3 dias do mez de jul ho de 1\117.

DELFIMMOREIRADACOSTA HIBErno.

Raul Soares de Moura.
D. ~L--10
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25:2008000

De orçamen-
to. Lei n.

ti82, de 16 de
novembro dn

1!lIÜ

12:6008000

Creditas para o
2. o semestreNatureza das despesas

Dil'ee1oria da Viação
e Obras publicas:

1 Secretario e offieial de
gahiRete .•••... , •.•.

. 'b' ~ (lc cl'cdilo 1)1\1'1\ us
QUlull'o dc dISh'I!!iilIIlÇ~~nrin dn t\"ricnitnl'u.

dcspcsl~s d,l~. ~ c~c.rVia :10c Ctb";'\lS l'ubli-
Illdnsh'la, I c,:rl~~. I' £ul1U) Il dCZClnl)l'o
cas, no !SClllcstl e (c J
dc 1917.

DECRETO N. /•.817 A-DE 7 DE JULIIO DE I!H7

O Presidente do Estado dc Mi~ll.s Ge~aes. ~san~o
das attribuiçõe5 que lhe são por lei conferl,das,. I eJold~

d o (Iue a cste acompanha, oll:(alllza o
approvar o qua r etulam'enlo da ::iccl'ctaria da Agrie~ll-
acc?I'do cO~iao ¥gn'~s. Viaçiío c Obras Publicas e ,'elal1\',o
~Yd:\I,ng~is.'iO de crcditos pal'a:l'> dr.spr.sas da mesma H(,-
,I ISoI! \(, ,> d> ulho a dezcmbro do corrente
partlç'd~t~~I~~~:~~t~equ~ Jpe\:.1Secretaria das Finanças se-
j,~~O'elfectivados os respecll~os pa~ament05, tendo em

vista as. ordens. eXPde,dllsdt~~~'odos Ne"ocios da Agricnltura,
Os ~ecl'etal'\os .' "10 d' , Finan-

I d t 'I'a Tel'rls Viação e Ohras 1'uh \Cas e as
n us 1 " (, d. d o fa'''lm cxccutarças assim o tenham culen I o e .•,. •

Palado da Presidencia. do Estado de Minas Geracs, ,
cm BeHo Horizonte, 7 de Julho de I!lI7.

DELFIM MOHEIRA D.\ COSTA RlllEIRO,

l{alLl Soares de ltloll1'll.

Amel'ico Ferreira Lopes.

d S retaria da Agl'i-
Distribue creditos p~ra 'I~S ~e~p~~i~~ãO ae o~ras publicascultura, InduSl1'1a, el'la~. .,.

DEI.FI~1 ~lnnEIRA DA COSTA HlllEIIlO.

Palaeio da 1'l'esidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello lIorizonte, il de julho de 1!l17.

o PresidenLe do Estado de Minas Geraes, usando da aL-
tribuição que lhe confere o arl. 1)7 da Constituição do Es-
tado, resolve marcar o dia 22 do corrente mez para a in.
stallaçl10 do districto de LaginllU do Chalet, municipio do
l\io .José Pedro.

Pala cio da Presidencia do Estudo de Minas Geraes, em
Dallo Horizonto, 3 de julho do 1917.

Ame1'ico Ferreira Lopr-s.

DELFI~I MOREmA DA COSTA RmElRo.

DECHETO N .. 1-.8Hi - DE :1 DE JlJI.1I0 DE 1!l1i

DECHETO N. ;'.817 - DE 3 DE JULIIO nE HJ1fi

Raul Soares de Moura.
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Marca o dia 22 do corronte mez para a installação do distl'j.
cto de Laginha do Chale!, municipio do IUo José I'c-
dro.

o Presidente do Estado de Jlinas Geraes, usando da
allI'Íbuição que lhe confere o ar!. ti7 da ConsLituiçi1O l\Iiuei-
I'a o nos lor1ll0s da lei IIU1ll0l'Oquinze de dezesete de no-
\'C1nhr'o de mil oitocentos e noventa lJ um, resolve declarar'
de utilidade publica estadoal a desapropriação dos terre-
1I0S de AIFI'eclo GlJnçalvcs de Almeida, ,Juscelino lIIachado
Falleiro, ,José Pedro dos I\eis, ,10.10Pereira Duarte e Pom-
pilho Pel'eira iJuarte, na comarca de Oliveira, que forem
pabsagem du estruda de rodagem que liga os municipios
necessarios li construcçi10 o de Entre lHos, Domt1m, Pa~su
Tempe e Oliveira, conforme o plano e as plantas da refe-
rida estmda já approvados pelo decreto numero quatro mil
quatrocontos e quarenta e quatro, do vinte e oito de agoste
do 1!Hti.
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tiOC008000
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2:u008000
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50:0005°00
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5:00ClgOOO
20:0008000:l():ooogooo
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90:0005000

22:000gooo

;;'):0008000

Dc orçamen-
to. Lei n.

68?, dc 16 de
novembro de

i91ü

2::jOOgooo

1:2;JogOOO

21 OOOSOOO
1 6008000

25 0008000
50 0008000
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;,: 001 180UO

40:000$000
3:00°8°00

!,:l :0008000
~:j:01.1080UO

10:00(1$000
15:00°8000

17:5008000

25: ()008000'

41j:OOogOGO

11:0008000

2!l:ti005000
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'"o
Cj ~atureza das despesas Creditos pal'a o
a 2. o semestre
=%:
15 Apprendizados agríco-

las "./osé GonçalveS»,
«[lorges Sal11paio~ c
,cltambacury» ... ' .. ,

111 Fazenda Modelo da
"Gamelleira» e cam-
po de dcmonstração
dc AVUI'UOCll .•.••••

17 Ensino' Agl'icola am-
bulante e Campos
Cernes ' .

18 Subvenções:
A' Escola de Engenha-
ria .

A' Escola Agricola de
Lavras .

A' Escola \). [losco ..•
Ao Instituto Polyte-
clinico de Juiz de
Fóra .......•........

Ao Instituto Electra
Teclmico d.) llajubá ..

Ao Apprendizado Agri-
cola annexo ao Cv-
mnasio L e o p o I d 1-
nense .

1\} Def~sa das tenas e
matlas do Estado .. ,.

zO Limites do Estado .....
21 l\lediç:l0 e divis:1o de

tenas publicas .
~2 Serviço meteo!'ologico.

DiI'ec!Ol'la da Indus-
tr'ia e Com mel'-
cio:

23 Pessoal da directoria,
inclusive diarias rc-
gulamentares .

24 Terrenos diamantinos
2!i Estancias hydro - mi-

neraes .
26 Sericicu\lura .
27 Feiras de gado .
28 Postos Zootechlllcos .

!J:500g000

21i:OOOgoOt.l
30:000S000

280:0008000

De orçamen.
to. Lei n .

082, de 1(; de
novembro de

l!Hü

13il:OOOgooo

200:000gooo
:ll:2008000

:wo: 0008000

J17:0008000

4: i 508000

12:5008°00
15:0008000

140:0008000

ii!J:0008000

M:500g000

Creditos para o
2.0 semestre

100:000gooo
15:000gooo

100:0008000

Nat\up-za das despesas

o...
Q)

E
~

2 Pe.ssoal. d~ directoria,
InClUSive dial'ias re-
gulamentares .

3 Expediente e telegram.
mas .....•...........

4- Passes e transportes ..
ü Automovel, illumina-

ção, t!llephone, se-
i{\UO da Secretaria p
dependencias :

li Obras Publicas senuo
2~,:0008úOO nas estan-
ClaS hydro mineraes

7 ~stl'adas de )'odagem ..
8 hventuaes .
\l Direetol'ia da Ag~i'c'l;l~

lura, Terras c Co-
!onizaç;lo :

10 P~ssoal da DiJ'ectom
mdusive diarias re~
gulamentares .

11 Cu~teio e administra-
çao .de colonias, in-
cluslvé 23:000gooo
I?al'a.a fundação da
colonI<! ,,\faz de Mel-
lo»,. 2 ~0008000 ú As-
SOclaçao Comlllel'Ci-
ai de !\Iinas Cel'aes
.c ..:!.5:0098000 para
tlUXIlIo a Immigraç<1o

12 Ca tec 11ese .
13 Acquisiç;lq de macl;i~

n~s. agncolas, inse-
etlcldas, adubos, se-
me'lltes e pl'opaganda
agrlcola .

f4 Institutos «.João . 'Pi~
nheiro~, ,eI)' Bosco»
e "Bueno Brandão» .•
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"mel'ica Ferreil'O l.opr.s .

DECHETO N.lt.8l!"l -!lI' 1.0 DE JUl.JlODF. 1917

DELFI~I MOREIRADACOSTAHIIIElRO.

Crt,a oito escolas singulares na cidade de Caran~ola.

;\ lllcrico FCl'l'dl'a Lopcs,

Palacio da Presidencia do Estado de ~Iinas Geraes, em
Bello 1I0rizonte,10 de julhO de Hlli.

DF.LFI~I~IOREl\lADACOSTAHmElRo.

Cl'l'a um grupo escolar em Jacuh.r

DECHETO N. /~.820 - DE 10 DE JULIIODE i91i

o Presidente do E!llado (le ~linas Geraes, (lo conformi-
dade eom o regulamento de instrucçi\o em vigor, resolve
crear um grupO escolar em .Iacuhy.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Gomes, elU"
/.Iello Horizonte, 10 de julho de i \l17.

O Presidente do Estado de ~Iinas Geraes, de conformi-
llade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.1\11, (Ie
9 de junho tle 1\l ti, resolve crear, nu cidade (Ie Carall-
gola, oito escolas singulares, sendo qualro para o soxo mas.
l'ulino e quatro para o feminino.30:000$01)0

50:0008000
100:')008000

15:000giJO()
50:0008000
40:000gooo

100:0008000
89:0008000

Do orçamen-
to. Lei n

li82, de 16'1!
novembro de

Hl1G

:iO:ooogooo
4,4:5008000
Iií : 000,'000
25:0()OSOOO
50:0008000

7:5008000
2,; : 0008000
20:00°8000

Creditos para o
2. o semeslre
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------- --------
1 .R60:~008000 3.721:3008000

3 de julho de HJ1í .-Oartos Pinto.Secção de Viação,

'"o•...8 Natureza das despesas
::l

~

DEI.FD,' jlOIlEIIlA !lACOSTAHJllElno.

A lIlcrico FCl'rc'l'a r.o. peso

DECRETO N 4 818", - DE 10 DE JULHODE 1017

Transfere para o logar denominnl\lont~ Verdc, município de l\i[l~'od~Sarandy •• dístricto de
cm rnlxta, a cscola (2 ") do' " e lIes~anhn, conveI'til![l
Patos, ,sexo masculmo da cidade d~

O Presidente do Eslado de II' .dade com o regulamento hh.nas Ceraes, de conformi-
de 9 do J'unho de .1"11 qlllO .aIXOUcom o dec. n 3 '1111. d " ,reso ve lrall f . . " . ,
nomma o .Sarandy» distr' 1 s 01'11' para o logar do
Mar d.e lIespanha, c~nverli~aoedo M~I~te Verde, I1Iunicipi~
do sexo masculino da cidade d mIlTl1lxla, a segunda escolae atos,

I Pidacio da J!residenl'Í ] E
Bello 1I0rizonle~ 10 de jl;I!~O(~e ~1~f~~de Minas Ceraes, em
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DECHETO N. 4.R21- DE 10 DE JULHO DE 1917

Converte em mixta a escola para o sexo masculino de Vir-
gens, districto de campo Limpo, municipio de Leopol-
dina.

o Presidente do Estado de jlinas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.HJ1, de
9 de junho de HlIl, resolve converler em mixta a e~cola
para o sexo masculiRo de Virgens, dislricto de Campo Lim-
po, municipio de Leopoldina.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 10 de julho de HH7.

DELFIM MOREIRADA COSTA nlnElRO.

Amel'ico Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.822 - DE 11 DE JULHO DE 19J7

Distribue creditos para as despesas da Secretaria
das Finanças

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das
attribuições que lhe são por lei conferidas, resolve ap-
provar' o qU<1droque a este acompan lia, organizado de
accordo com o Regul<1mento da Secretaria das Finanças
e relativo á distribuiç,10 de creditos para as despesas
desta e das repartições annexas, no semestre de julho ;l
dezembro do cOl'I'ente anno, determinando que pela
mesma Secretaria sejam elfectivados os respecllvos pa-
gamentos, á vista dos necessarios documentos .

. O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças as-
sim o tenha entendido e o faça executar.

P.1lacio da Presidencia do Estado de Minas Ceraes,
em Bello I1orizonttJ, 11 de julho de 1!J17.

DELml MonEIHA D.\ COSTA HIBEIIlO.

A lIlerico Ferre'ira Lopes.

~uanr~ na nistrinui~ão ae Grenit~ na ~ecretaria nas
finan~as n~ semestre ne juln~ a nez8mor~



ra o 2~ se-

mestre.

Credidos pa-Xatureza da despesa
rr.
o
~a

i)lIadr o dc distribuição de cl'el.lito para as despcsas da Secretaria das Finnnças,
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300 ooosOOO
500 0008000

6 0008900
3:0008000

60:COOSOOO
659:200goo0

100 0008000
632 9H$298

50 0008000
ia Oc08oo0

150:0rOgooo
;~OO:0008000

50:0005000
.40:0008000
iO:000800U

1.200:0008000
12.06'7: :18\188::0

150: 000801)0
~50:000gooo

3:0oogooo
1:5008000

~O:ooogooo
32!l: 6008000

50 oooSooo
316 4,708õ40

25 OOOSOOO
5 0008000

75:0005000
t ~O:0008000

2U:OOOgooo
20:0008000

, 5:000S000
600:000gooo

6.0;;3:6%8915

Econoimica e de fianças ' ...•... " , ......•.•
.1uros e descontos , .............••.............
Custeio de au tomo\'el , ............••.....• ' . : .
ll1uminação da Secretaria e telephones ..........•..........•
1m prensa Olficial : '

pessoal titulado .... '. - "' ........................•........
pesso.11 conlraclado, material, custeio do cstabelecicimento,

porte postal e telegrammas .................•.............
Restituições e reposições das verbas de receita orçamenta-

ria, saldos a favor de exactorp.s e outros de exercicios
anteriores ...................•...........................•

Aposentados e reformados ................••........ ' ......•
Custas em causas da Fazenda ................•....•..••....
Ev'\utuaes ' ".....•........
Despesas especiaes a cargo do Thezouro :

juros de apolices de exercicios annuaes ....•..............
garantia de juros a empl'esas diversas .. , ..............•
Exercicios Fl11dos :
1 da Secretaria do Interior ...•.... '.' .....•..•............
2 da Secretaria das Finanças ' , .••...•........
3 da Secrelaria da Agricultura .....................•.......

d satisfacção do encargo ao Thesouro por adeantamentos
bancH'ios e oulros '.' ..•.. , '.

a
b
c

:l Pessoal, inc!usi\'é J!t: 2 .0$000 para 'a Junta Commercial. ..... f:lG:',,12g000 ~92:824S000b Expediente: HecolhimlHlto de saldos ....................... ~o:ooogooo 8080008000c I'assagens em Estrada Ferro e telegrammas ......... _.. _.... 20:0008000 40:00080002 Bl'cehedol'iét de Minas da Capital Federal: _
a pessoa [ .... , ..................... , ...........•.............. 9!l:120gouO 198:2408000 •...b expediente e aluguel de casa .. , .. '" .. '" .........•.. ' ..... 30:000:000 60:0uOgooo cn

o-3 Se1'l'iço da di\'i,ja fundada:
ri .Juros da divida intema ..... " ............................... 1.328:530seOO 2.65;:0608000h sPrI'iço de juros "fUIl'lill~"""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 896: ::.~:lg362 I.792: 4-468;23c oilfl'rellças de cambio e despesas accessorias ..••. '" '" ' .... 176: 3.188903 352:67;8809-4 Porcentagem a collectores e a escrivães, inclusivé a quantia

necessaJ'ia para o serviço de censo territorial ...•.•. ' .. '. 4,li: 0008000 950:00080005 Direclol'ia de Fi-,calização :
a pe.>soal. ......... '., ......... , ........ " ............. ' .. ' .... f27 üoogooo 25ti 0008000b expediente ... '.' " ..................... _, ............... " . f ti~08000 3 00080006 Pessoal de Pontos Fiscaes e porcentagem aos.fiscaes ...... ' •. 2G7 5008000 535 0008000i ,\Iugueis de caSl para pontos fiscae.> ..••..•..............•. 40 0008000 80 0008000.s Porcentagem a estradas de feITo ........................... ::2500008000 500 0008000\) .Juros de empreslimos de orphãos, sobl'c deposito da Caixa

10
11
12
13

a
b

H

15
16
17
18

-1". Secção da Secretaria das Finanças, Bello Horizonte, 10 de julho de 1917.-.4.lvaro Felicissilllo.
Vi~ to. - A llgllsto Coutinho.
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DECHETO N. 4.822 A - DE 11 DE JULIlO DE 1!l17

Distribue creditas para as dt,spesas da Secretaria do Interior
no semestre de julho a dezembro de 1917

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o disposto no arl. 55 do dec. n. tiSi, de 1892,
e arl. 5.°, ~ 3.', n. IV, do regulamento a que se refere
o dec. lI. 2.492, de 30 de mal'ço de 1909, resolve appro-
vaI' o quadro que a este acompanha. de distribuição de
credito para as despesas da Secretaria do Interior, no
semestre de julho a dezembro de 1917 e determinar que
pela Secretaria das Finanças sejam effectuados os .rc-
spectivos pagamentos, de accordo com as ordens .expc-
dIdas.. .

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior e o
das Finanças assim o tenham cntendido e façam exc-
cutar.

Palacio da Presidencia, cm BeBo llOI'izonte, lide
julho de 1917.

DELI'DIl\IOREI/lA DA COSTA RIIlEI/lO.

Americo Ferreira Lopes.

~uanro na nistrioui~ão ne credito na ~ecretaria do
Interior no semestre ne julno a nBzBllloro



Q\lndl'O de distl'itHlição de credito pura as despcsas d~l Sccl'ctfil'ia do Interior
no seluestre de julho a dezeml)l'o de J 917

4 Subsidio aos senadores ....... ' ..•.....•.....•....... o' •. b8 3~OSOOO 88 3208000

5 Pessoal e expediente da secretaria do Senado .... o. o... 3!33008000 66 600Sooo
6 Subsidio aos deputados ........... o.... '" o.............. 1,6 640g000 176 IHOsaOO
7 Pessoal e expediente da Secretaria da Camara dos Depu-

tados e apanhamento dos debetes, sendo ó008000 para
acquisição de livros p.lra a bibliotheca o•...... , ... o... 43:0768500 &6:153~00O

8 Ajuda de custo a senadores e deputados ......... o' ....... 36:000g0(lO '72:000 000

!l Magistratura e Justiça do Estado:

a) Tribunal da Relação .•......•.•...•.•.•... o............... :l34:~70g000 2f.9:710g000

b) Justiça de :I." instancia :

Juizes de direito, inclusive a quantia necessaria p ra
~
C'

a instal1ação de :- comarcas que reunirem os requisi-
•.....

tos do art. 3.•~ I .• da lei n. 663, de 18 de setembro de
1915 ••••.......... ,..•.....•••..............•.•.... ,... 284:000S000 568: 0008000

c) Auxilio aos juizes de que trata a lei 611, de 1913 •.•••. 25::1.00S000 50:4005°00
d) Juizes munic~aes, inclusive,a quantia necessaria para a

io~tallaç.ã.o e dez termos, em (Iue se verificarem os
requisitos do 3rt. 3••,~ 2 .• , da lei n. 61.;3,de 18 de se-
tembro de 1915 ..••••.......•.......................... 255:0ooSoo0 510:0008000

e) Promotores de justi~ ....•. ; ................•............. 155:1005000 310:200S000
f) Juizes em disponibilidade, gratificação de 10./0 a05 ma-

gistrados e aluguel de casas para Forum .............. 2!í:660S000 51 ::~20g000

iO Pessoal da Secretaria da Policia, sendo 4:800Sooo ao me-
dico legisth e I:000S000 a um servente, Gabinete de lden-

t')

o•...
<:.>
8=z;

:I

a)

2
b)

a~b..

3

~}
d)

NATUREZA DA DESPESA

Presidencia do EsLdo:

Subsidio ao Presidente do Estado .......................•
Representação ao vice presidente dô Estado ' '.
Gabinete do Presidente do Estado .........•.........
Custeio do Palacio e suas dependecias •.•...........
Guarda do Palacio ........................•..... _ .

Secretaria do Interior:

Pessoal. " .. " " ., " .
Expediente " " .. ' .. " '.' " ' .
ll1uminação do PaJacio da Presidencia, das Secretarias do

lnterio)' e da Policia e das repa)otições subordinadas ...
Custeio de automoveis do Palacio, da Secreta.ria do In-

terior, da Policia e repartições annexas e subordi-
nadas. oo ooo...............•..... o.

~I '" <O..,.. ..,..o .8 <:.> O>
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15:00tlgooo 30:0005000 ~~6:000S000 12:000S000 oô:üoogOOl) :12:00080006:000S000 12:000$0001:5008000 3:000S000

92:3705000 :l8t:740S0007:5008000 :15:0008000
,:0008000 14:000S000

20:(l00$000 ,W:OOOSOOO
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0\
CIJ

I
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!iO:OOüSOOO 100:0008000

5:0cogooo
25 0008000
2 5008000

li!!'700$000
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60:W~SOOO 120: 3108000

200:00:>8000 400:0008000 ....
29:6008000 59:2008000 o-
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200:000$000 400:0005000 I
1'7:000$000 34:000$000

'796:8'7187tiO 1.ti03:'7438500310: 26S8250 tj20:536S50030:000gooo 60:0008000
2~:0008000 50:0005000:i:00080LO 10:000gooo

olficiacs montados .......•.................. , .
g) Compra e concerto de armamento, munição e equipa-

mento ...........................................•.....
h) Aquartelamento, enterramento, expediente, luz e .

t :0008000 para conservação da linha de tiro .
i) Bombeiros '" ' ............•........ ' .

Guarda Civil da Capital, pessoal e expediente •........
Soccorros publicos, inclusive a Directoria de ny~iene,
pessoal titulado e contractauo, expediente e vehiculos
e, 50:000S000 á Faculdade de Medicina e 50:0008000
á Escola de E\1~e\1 haria, ambas desta Capital, como
auxilio extraordinario para compra de gabinetes e la-
boratorios e machinismos; e mais 18:6008000 para exe-
cuçáo da lei n. 50'7,de 22 de setembro de 190'7 .

Assistencia a alienados de Minas Geraes:

a) Pessoal ..••....•.......................... '" .
b) Expediente e despesa de alimentaçãO, inclllsÍ\'é 1:500S

para pagamento de um cirurgiãO dentista que será con-
tractado pelo governo ' .. ' ..•....

InstrucçãO publica:
a) Grupos escolares, escolas infantis e grupo annexo á Es-

cola Normal Modelo e gratilicação ao secretario e me-
mbros do Conselho Superior, escolas singulares, auxi-
lios às escolas nocLurnas de Sabará, l\iathias ~al hosa,

!8

19

;:::
"
::: 16

17

CI

tificação e :mas liliaes, delegados auxiliares, ajuda de
custo aos mesmos, gratificação aos collaboradores e
6:0008000 para expediente " .

11 Pessoal da Penitenciaria de Ouro Preto, alimentação dos
reclusos e acquisição de material para os olliciaes e
para fardamento (200:0008000) •...•...................

12 Carcereiros das cadeias do Estado .
13 Sustento, vestuario e curativos de presos pobres, sendo

13 :ooogooo para custeio das cocheiras da Policia ' •.
14 Diligencias policiaes e estatisticacl"Ímina!. , .

15 Força Publica:

a) Pessoa\. .
b) Etapas para Ul!l2 praças a 8900 na média .
c) Gratificação a reenganjados, a g200 .......................•
d) Forragem, ferragem. medicamento para os animaes, for-

ragem para os dos officiaes montados '" .. '" ..
e) Ajuda de custo a officiaes ..............•................•...
f) Rf'monta dos animacs do Corpo de Cavallarisc dos dos



a) Pessoa!. : .
b) Acqui'içãodecopia de documento e expediente .

2ti Expediente com eleições estadoaes .
26 Seltos postaes p:lra a correspondenci \ offieial .
2í Custas em processos crimes .
28 Expediente do Jury , ...........•
29 E"enIl1aes '.' '.. . .

30:ô30g000 Oi :260g(.00
::tiOogooo 1!:i:OOO$OOO
3:0008000 6:000gooo

10:ilOOgOOO 21 :600g000
5008000 1 :0001)000
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68:900g000 137:8008000

034: ,t20g000 128 s-wgooo
5008000 I 0008000

1:800g000 3 600g000

08 1l:!ogooo :l3'i0108000
1 OooSOOO 2 ooogüoo
1 800::;000 3 6oof)000

Natureza da despesa

Arassuahy, União OperaI il de Curvello e Fabr'ica de
Cedro .........•........... '. " " .

b) Fornecimento de livros e mobilia rio es~olar .
c) Construc~ão de predios escolares, inclusivé 3 :ooogooo par'a

~I~r~~~e~~.. ~~~~~~.~~:'~..~ .~:~~~'~~~~.. ~~.~y~~~~:~~..~~
Escola Normal da Capit:ll- Pessoal e expediente e uma
Escola Normal Regional. " .

Externat/) do (~ymnasio l\lineiro.-Barbacena :

a) Passoal ' ~....................•......... ' .
b) Expediente .
c) Fiscalização ......................................•....•.•...

Externato do Gymnasio l\lineiro- Capital:

a? Pessoal. .....................•..••........................
b E.xpe~ien~e ......................•.•............. '.' .
c F1sca!Jzaçao ........••......•. , '" .•.... ' ' .

'"o'-C)
S
?

Escola de Plwrmacia :

a) Pessoal ...............•...................................... "
b) Expediente, custeio de tabo'atorios e 3:000g para oflicina

e remonta do material te"chnico .......•..................
c) Fiscaliz.ação." ; .

2~ Archivo Pu\llico ~lineiro:

21

30 Auxilios:

a) á Faculdade Livre de Direito ................•.
b) á Faculdade de Medicina da Capital .
c) á Escola de Odontolo~ia de Bello Horizonte ...........••
d) Aos hospitaes de AI'assuahy, :'raxá, A1fenas, Abre Cam-

po, Aguas VirtlJos 'S, Antonio Dias Abaixo, Abbadia de
Pitanguy, £larbacenl, Bomlim, Baependy, 130m Despa-
cho. 130m Successo, C ran~ola, Caldas, Curvello, Cam-
pestre, CampJnh " Cataguazes, Caeté, Christina, Cabo
Verde, Campo Bello, r.laudio, Caratinga, Capellinha,

23

22

20
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1'\"LJreza da despesa

Caxambú, Cas,iano Campolina (na cidade de Entre
Rios), Diamantina, Dores da nóa Esperança, Dores do
lndavá, Divinopolis, Formiga, Gr<1o Mogol, Guaranezia.
Gu~iupé, ltabi!'il de M"llo Dentro, llapecerica, llajub:í,
llaüna, lluyutaha, Juiz de Fóra, Januaria, J~guary.
Lavras, Leopoldina. Marianna, Mal' de Hespanha, Mi-
nas Novas, l\lontes Claros, l\luzambinho, Machado, Mon-
te S~nto, Olivrira, Ouro Pr~to, Ouro Fino, Pnsso~,
Paá, Ponte Novn, Poços de Caldas, Pnlmvra, Parao-
peba, Piumhv, Pouso Alegre, Passa Qllatrô, Pitanguy,
Pequy, Pedra' Br'anca, Paracatü, Paraguassú, Piranga,
Paraisopolis, Queluz, Rio Preto, Hio I1ranco, Rio Novo,
Rochedo. Sabarú, Santa Luzia do Rio das Velhas, S.
João d'EI-Rey, Seno, Sete Lagoas, São Gonçalo do Sa-
pllcahv, São Sebastião do Paraiso, São .Jo~e Je Além
Par'ahyIJa, Santa Rita do Sapucahy, Santa Quiteria, San-
ta Hita de Cassia, Santa Rita do J.:cutinga, S. Jo:io Ne-
pomllceno, S. João Evangelista, Sacramento, S. Cactano
do Chopoló, Turvo, Theophilo Olloni, Taqllarasslí, Ubá,
Uberaba, Uberabinha, Varginha, Villa Nova de Lima,

VilIa Bral., Viçosa, Santa Casa de Caridade de Diam~m-
tina e Hospital de Tuberculosos de Arassuahy, a
I: 5008 cada um .

e) A05 asylos de: Maria Thereza de São Frandsco(S. Jo:io
d'EI-Rey). S.~o Vicente de Paula (Estrella do ~,ul). S.
Vicente de Paula (rle Aguas Virtuo:;as), de Caridade
(cidade de S. l"l'dncisco), de .Jabolicatubas, de Ol'pliãos
de Mal'ianna, de llaruacena, de Juiz de Fjra, de ,'\OSS:l
Senhora da Conceic;ão, (Serro), de' Santo Antonio e de
S'lnta Izabcl (OLlI'O Preto), Nossa Senhora de Nazareth
(Quclu7.). da Velhice Desamparada (Ponte Nova). de 0['-
p!l:los (Conceiç:io do Sel'r'o), e Invalidos (Carangl>la), de
Orph,ios(Campanha), Orphanato SiI1t'Anna (Possa Qua-
trol, Or'ph:mato êa Capital (da Associação do Pão de
Santo Antonio), !lospital do Rosario (de S .. João d'El-
Rey, Instituto dos Surdos-Mudos (de lt~.iubú), Alber-
gue de SolltO Antonio (de São João d'EI-Rey:, Rcolhi-
mento (de S . .João d'El-Rey), Recolhimento das Uamas
de Caridade tde l1ello Horizonte), Recolhimento de San-
to Antonio(de Diamantin3), Recolhimento de Tubercu-
losos "Augusto Caetano» (de Carangol<.), Pa\'i1hão de
Tuberculosos (de Campanha), Sanatorio de Tuberculo-
sos (de Januaria), Recolhimento de Tuberculosos (de
Theophilo Olloni), Maternidade (de S. João d'EI-Hei),
ai: 5008UOO cad" um .........•.................... ,..

f) Ao Asylo de S. Luiz (de Caelé), 13:0000500');aos asylos de
l\Iacahubas, de Diamantina, e ltambacury, 2:0005 a cada
um ..•.....................•....•....•..............



3.a Secção da Secretaria do Interior, em Bello Hori~onte. tl de jtllllode Hi17.- Antonio Braulio
Junior. Vislo.- O direclor em exercicio, Luiz Magalhães.

g) A' Santa ~as; de BelIo Horizonte, sendo 6:0005000 para a
MaterOldade annexa , .......••....•......

h) Ao Asylo Alfonso Penna, da Capital, de accordo com a
lei n. 51j.~~,de i910ílO:U008; ao Instituto P"stcur. de
Juiz de FÓIa (ti :0['8000;; á Liga Mineira. contra a Tu-
berculose, de Juiz de Fóra (3:0008000); ao Hospital de
Lazaros de Sabará (kOt)OgOOO) ....•.•••..•••••••.••••••

i, Aos hospitaes e asylos das confer'encias de S. Vicente de
Paula, das cidades de Montes Claros e de ltinga, a 5008
cada um " .. ' •....•....... " ....•..........

j) Aos Lyceus de At'les c Officios de Ouro Preto e Diaman-
tina, a f :500g000 cada um .................•........•.•

k) Aolnstiluto IIbtorico de Minas ...............•.........•
J) ContribuiçãO para o monumento do Ypiranga, primeira

prestação ..........................•................•...
m) Ao Instituto da Ordem dos Ad\'ogados Mineiros, auxilios

para despes1s com a reunião, nesta Capital, do Congres-
so Jurídico nr~sileiro ......................•......•...•

31 Inspecção region11 do ensino ......•.. ' ............•... ' .•
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Xatureza da despesa

Empregados em disponibilidade ........•.•••.•••.•••••••
Passes e telegrammas da Presidencia, da Secrelaria do

Interior e da Policia do Estado ..........••••..••••••••
Delegados de Policia ..... , ..•................••..••••••••
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DECRETO N. 4.823 - DE 11 DE JULHO DE 1917
Concedo livramonto condicional

O Presidente do Estado de ~Iinas Geraes, usando da allri-
lmição que lhe confere o ~ 4. o do art. !.i7 da Constituição, e

Considerando que o reu' Antonio Ferreira Penna, con-
demnado pelo jury da comarca de Juiz de Fóra, teve sua
pena commutada para 21 annos, pelo dec. n. 4.~!H0, de 1.0
de janeiro de H}j!j ; ,

Considerando que já cumpriu mais de metacle desse
tempo, sendo mais de nove annos na Penitenciaria de Ouro
Preto, onde sempr'e revelou comportamento exemplar;

Considerando que o reu tem prestado relevantes ser-
viços á escola nocturna do estabelecimento, substituindo o
professor quando em goso <1elicença;

Consider'ando que, por sua competencia technica foi
promovido a contra-mestre da oflicma da alfaiataria em
1911; r,

ConsidÇlrUlHlo ainda que lhe faltam menos de 2 annos
para terminar o prazo da condemnaç.10, resolve, nos termos
do art. lil do Cod. Penal, na conformidade do parecer do
sr. Procurador Geral e á vista do relatorio do sr. dircctor
da Penitenciaria, conceder-lhe livramehto condicional, com
a obrigação de residir na cidade de Olll'O Preto, soh a vi-
gilancia da policia, até o cumprimento definitivo da pena.

Palacio da Presidencia do Estado de lIIinas Geraes, em
Bello 1Iorizonte, H de julho de 1917.

DELFDI 1II0llEInA DA COSTA RIBEIRO.

Amel'ico Pel'reira Lopes.

DECRETO N. /•.824 - DE 11 DE .JULHO DE 1917
ComIlluta penas

O Presidente do Estado de lIIinas Geraes, usando da fa-
culdade que lhe é outorgada pelo ~ ,1.0 do art. 1i7 da Consti-
tuiÇtlO, resolve, em homenagem á memoravel data del4 de
julho, commutar para o grau minimo do art. :294, S 2.0,

do Cod. Penal, a pena a que foi condemnado o reu Adal-
berto de Souza Delfim, em virtude das decisões do jury da
comarca de Cataguazes, de 20 de outuhro de 19W, e para o
grau snb-médio do mesmo artigo e paragrapho, a pena a
que está cumprindo o reu ~Ianoel Per'eira da Silva, conde-
mnado por sentença do tl'ibnnal do jury da comarca de Juiz
de Fúra, em 4 de abril de I !l02.

Palacio da P/'esidencia do Estado de ~linas Gemes, em
fiello 1!0ri7.(lnte, 'li de julho de 1917.

DELFnl ~(OllEIRA D.\ COSTA RlBEIllO.

,\1nel'ico FCl'reira Lopes.
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DECHETO N. ~,.82!j- DE 21 DE JUUIO DE H1I7

" do Estado de ~linas Geraes, tendo em
O I reSIdente ~ ra ~Iunicipal de Lavras

vista o que lhe reql,lere~~ a/"n~aque'se acha nulla a con-
em 7 do corrente de CJlIl,SI3eg~u de 10 de outubro de 1\H3,
cessão constante o e~. . 'lO marcado para apresen-
por falta de observanCla (1.0P::líel' á m~sma Camara o di-
tação de estudo~, resolve :l0ni, gua denominada ,<.Iosé An-
reito de apr?vmtar a q~e oan\na de ampliar e melhorar a
tonio", r:o 1'10 Cervo pa t" 'ular e fornecer energia electrl-
illuminação pubhdca e ~ar ICreferida eamara observar, no
ca a illdustrl3;s, even °l.a to no dec. n. 3.73U, de 211de
que tiver cabImento, o l ISPOS
outubro de 1912.

Palado da Presidenda do Estado de 1Ilinas Geraes, em
Bello 1Iorizonte, 21 de julho de 1917.

DEI.FnI MOIIEIllA \lA COSTA nIBEIIIO.

llaul Soares de Moura.

DEcnETO N. 4.82li - \lE 2!~ DE JUI.1I0 DE 1\117

d' d AO'ricola ínunicipio de Lavras,
Transfere para o Appren f1za,o 'n~ da cidade de 1'at.os, conver.a escola para o sexo emml

tida em mixt.a.

O Presidente do Estado de ~linas Gerael s'. de C3°~~~r~:~
I to expedIdo com o (ec. n, ."

dadle ~Ol~ o JJ~u1gFieJ~esol~e transfel'Ír paro o Apprendiza-
9 l e Jun 10 " .', 'de La"ras a escola para ~L'o sexo
I \0". I mUl1lClplO '," .
(O J,o.rlCoda, 'd de (le Patos convertida em nnxta.femlllll10 a CI a ,

Podacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Ilorizonte, 24 de julho de 1917.

DEI.FDl MOREIllA DA COSTA nIBEIIlO.

ti merico Fel reira Lopes.
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DECHETO N. 4.827 - nE li DE JULIIODE 11H7

Cri'u um grupo escolar em Itabira do Campo, município
'dé Ouro Preto

U Presidente do E&tado (le Minas Geraes, de conformi-
dade CO.Do regulamento de instl'llcção em vigor, resolve
crear um grupo escol aI' em Ilabira do Campo, municipio d '
OUI'O I' reto.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Goraes, em
Bello Horizonte, 17 de julho do HH7,

nELFl~1 ~IOl\EmA DA COSTA fiIlJEIRO.

AmefÍco Ferreira Lopes.

DECfiETO N. 4.828 - DE 17 nl; JULJlODE 1917

Crêa um gl'UPO escolar em Theophilo Otloni

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento de inslrucção em vigor, resolve
crear ,um grupo escolar em Theophilo Olloni.

Palado da Presiden::ia do Eslado de :\linas Geraes, em
Bello Horizonte, 17 de julho de 1017.

DEL!'I\! MOIIEIIIA DA COSTA HlIIEIRO.

!lmeri, n Fl'j'reim T-o]Jes.
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DECfiETO N. 4.820 - DE 23 DE JULIIODE 1017

Crlla um grupo escolor em Virginiu

o Presidente do Estado de Minas Geraes, ~e conroI'fi-
dade com o regulamento de .instr~lcção em vigor, reso ve
crear um grupo e çolar em Vlrgllua.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 23 de juulho de 1917,

DELmr MOl\EtnA DA COSTA fimEll\o.

Amel'ico Fel'reira Lopes.

DECfiETO N. 4.830 - DE 2'. DE JULHODE 19\7

Converte em mixta a escola par?, o sex? l!1asculino d~ ~o-
voado de illerci's de Agua LImpa, dlstl'lcto de S. Tluaoo,
município de Bom Successo.

o Presidente do Estado de :\linas Geraes, de conformi-
dade com o re$ulamcnto cxpedido co:n o dec: n. 3.191, de
() d~ junho de :1.911, resolve convcrler em nll~ta a c~eol.a
para o sexo masculino ?~ ,r.lercôs de Agu,a, .Llmpa, dlstI'l-
cio de S. Thiago, mUl1lClplO de Bom Successo.

Palacio da Pl'e~idencia do ,Estado de r.linas Geraes, em
Bello Horizonte, 24 de julho de 1!1\ 7 .

DELFl~1 ~IOREIRA DA COSTA RlIlEIRO.

Amel'ico Fel'l'cira '-opes.
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DECHETO N 4 H'•• 31 - DE 31 DE JULHO DE 1917

Reconhece o cidadão Joa([uimco I d Caetano Pereira como vice-
n~u c Portugal em Barbacena

o Presidente do Estado d ~r
allrihuição que lhe confere o ~I'ill~[~~~eraes, l!sa.ndo da
tendo em vista o aviso do ~r . .." (a ConstitUIção ()
riores de 'lO do ' j 1Il1sterlO das nelações Ex'le} , conente resolv . I '. -
Joaquim Caetano Pereira' co' ~, recon lecel' o cidad<io
em Barhacena. mo \lce-consul de Portugal,

Palacio da Presidencia do F.t d d .
Bello Horizonte, 31 de julho de 1-~1~.o e MlIlas Geraes, em

DELF!)I ~IOIlEIllA DA COSTA RIBEIRO.

Americo Feri cim Lopes.

• DECHETO 1\. 4.83" - DF 31 DE,~ •• JUl.llo1lE1917

Cl'êa um grupo escolar Bem ollll1m, municipio de Palmyra

o Presidenle (lo Estado de Minas G
dade com o regulamento de i " . eraes, d~ conformi-
crear UIll grupo escolar em BOI~fistru(,ç<10.~r~ vigor, resolveIm, IllUl11ClPlOde f'almyra.

Palac!o da Presidencia do Estado
Bello Horlzonle,31 (Ie julho de 1!JJ7. de Minas Geraes, em

DELFBl ~IOREIRA DA COSTA RumIRo.

Americo Ferreira Lopes.
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DECRETO N. 4.83:1 - DE 31 DE JULHO DE 1\H7

Converte em mixta a escola rural, para.O soxo masculino,
de S. Sebastião do Parai~o, munici~io do '1'urvo

O Presidente do Estado de ~linas Gel'aes, de conformi.
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.1 (lI, de
\l de junho de H)\'I, resolve converter em mixta a escola
rural, para o sexo masculino de S. Sebastião do Paraiso,
lIlunicipio do Turvo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, :H de julho de 1\J17.

DELFnI ~lonElI\A DA COSTA HlllEIHO.

.Americo Fel'reira Lopes.

DECRETO NV•.834- - DE 7 DE AGOSTO DE 11)17

Tl'ansfero ~)ara a localidade ;lenominada Gl:arany, distr.icto
de S. Domingo~ do Rio do Peixe, municipio do concClção
do Serro, convertida em mixta, a cscola para o sexO fe-
minino de ViJla Gomes.

O Presidente do Eslado de ~Iinas Geraes, de confor-
midade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.1UI,
de 9 de junho de 1UIt, resolve transferir para a localidade
denominada Guarany, districto de S. Domingos do!lio do
PClxe, municipio de Conceição do Serro, convertida em
mixla, a ef,cola para o sexo feminino de Villa Gomes.

Palado da Presidencia do Eslado do l\Iinas Geraes, em
Bello Horizonle 7 de agosto de 1917.

Dr.u'IM MOREIRA DA COSTA BUlElRo.

fi rneriw Ferreira Lopes.
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DECRETO N. 4.83ij - DE 11 Dl' AGOSTO1!l17

'1mpõe milHa d~ 1:000"000 aos engenheiros Alceu Soares de
L,ellls Fel'rsu'a e 9arlos Rimes, cOllcessionarios do con.
tIaclo de I;>de maIO de 1(l11.

o P residente do Estado de . finas Geraes, considerando
(!ue, l~ela clausula ti." do conlra(:!o de lij de maio de H11'2,
celehIado entre o ~overno do Estado e os en"enheiros Al-
ceu Soares de LeI! is Ferreira c !.arIos 11img,s, para con-
strucçiio, us.? e goso lle uma estrada de ferro que parlin-
~ll~da eSlayilO de Pedra COI'l'ida, na linha da «\Ticloria a
j mas", Vil S? entroncar na rt'de da Viacão Bahiana em
,~r~ssUüh~, fOI fixado o. p.r~zo de 24. me7.ea 'para a apre'sen-
la<,-<1odos estudos dofllllllVOS, prOjeClas o orpmentos da
mesma eslrada ;

(Co?sid.erando mais que, por despacho de 2\ de março
~e UI,., fOI esse pl'a7.0, que deveria terminür a 15de maio
aqueile .anno, prorogado por mais d07.e mezes ;

Co.nslderando, porém, que os concessionarios deixaram
de asslgnar 0ppol'tunamente o necessario termo de proro-
gação e ~e pagar os devidos imposlOs ;
. . ConSIderando finalmente que os concessionarios se su-
.Jtlaram, pela clausula G." do cilado contracto, ús penas
; g\lr~e trata o art. 8ij do dec. n. 1.018, de 30 de março do

. Hes,ol:.~, de .accordo com a mesma clausula G.", impôr
aos cOn~?Ssl.onarlOs a multa de ~lIn conto de réis (1:000S000),
pelo excesso de prazos concedJ(los na clausula 5." de seu
contractc" ficando desde já assignado o prazo de GO dias
par~ o pagamento e apresentaçiio dos estudos definitivos
proJectos e orçamen~os da estrada concedida, sob pelJa d~
ser. declarada a nulhdade do al!udido contrac!o de !ti de
mUla de 1912.

Palaci? da Presidencia do Eslado de ~lillus Geraes, em
BeIJo HorIzonte, 11 de agosto de 1917.

DELFI~I)1oRElllA DACOSTAHIBElRO.

Raul Soares de Moura.
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DECHETO N. 4.83ll - DE11-DE AGOSTODE H1l7

Transfere para a localidade denominada Paty, 1l1~nicipio de
Villa Brasilia, a elcola 2." para o sexo masculmo de Ube-
rabinha, convertida em mixta.

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3: 1!l1,
de !l de junho de 1911, resolve tramferir para a localIdade
denominada Patys, município de Villa Brasilia, a. escola
2." para o sexo masculino de Ubel'abinha, convertida em
mixta.

Palacio da l'l'esidencia do Estmlo de ~Iinas Geraes, em
Bello l!orizonle, 14 de agosto de 1!li 7.

DELF1~1r.\ORElIIADA COST.\IlUlElno.

Americo Ferreira Lopes.

DECRETO N. (.837 - DE H DE AGOSTODE i!H7

Transfere para a estação d.:: Bandeiras, municipio de P~nte
Nova, convertida elll m1Xta, a escola pam o sexo mascu-
lino de Yilla Gomes.

O Pl'esidente do EstUltO de r.Iillas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. 11. 3.1!1I, de
!l de junho de Hlt1, resolve transferir para a eslaçll.? de
Bandeiras, municipio de [lonte 'ova, convertida em mlxta,
a escola para o sexo masculino de Villa Gomes.

l'alacio da Presidedcia do Estado de Minas Geraes, eI?
Bello ilorizonte, 14 de agosto del!J17.

DEU'I\l ~IORElRA!lA COSTAIlIIIEIRO.

Amer ico Ferreira Lopes.



-178-

DECRETO N !. R3S 1.•• - DE 'h DE AGOSTO DE 1!H7

o Presidente do Fst I 1 .~Iade ~om o regulame;io a~~ ( e. Mll1as Geraes, de conformi-
li de Junho (le 1!l1l I . pedido C?1I1o (Ice. n. 3.1!!1 I-
de S. Pedro do Pe' ~~~o.ve tru!l:.feYIl' pUl'U o grupo esc'ol~~
escola para o sexo inasJl;d~~lI1á~I\]ll dedMa~' de HeSI!alllw, a

I a e Curnbllqmra.

Palacio da Presidenci IHelio Horizonte 'l"d . a ( o Estado de ~linas Geraes, elll
, • e dgOStOde 1!l17.

DEl.FDI I\IOIlEIII\ 1)\ CU-STA 1\., 1l3E1H0.

Amel'ico Ferreira Lopes.

DECHETO N• . .L83!l-DE 14DE AGOSTO DE 1!l17

Transfore para o ". . .' ",rupo escolar d S 'n!c1lllO de .l\!àr de Il~spanha c '. 1 edro do PerjlICr.y. mu-
nmo da VIlla de Cam1Julluir' a e~cota para o sexo femi-u.

o Presidente do Estado de Mi:l~~fdcom o regulamento expeciid~as Gerues, de conformi-
, e ,Junho de 1911 resolv . c0!l1 o dec. n. 3.191

lar de S. Pedro do Pe' lIer' e tr~n~f~rlr para o grupo esco'-
a escola para o sexo fcmdl[~~l~!~lC?lll~ ddeMar de Hespanha,

I ol e Cumbuquira.

Palacio da l' residencia d rRello Horizonte 11. 1" o ~stado de Minas Geraes, eln
, l I e ugosto de 1!l17.

DEl.FIM I\IOIlEIHA DA COS'I'A 1'1\ HEIIIO •

. \ mer ico l' el're ira loJ peso
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DECRETO N. 4-.8.iO - DE H DE AGOSTO DE 1\1\ 7

O Presidente do Estado do \\Iinas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento geral de Instrucç.ão publica, re-
solve transferir para o grupO de S. Sebastill.O do Paraiso
os logares de adjunctos creados junto ao grupO escolar de
S. Pedro do Pequery, munieipio de Mar de Ilespanha, pelos
decs: ns. 3.2f13, de 29 de agosto de 191\, e 4. Hi7, de 17 de

março de 1914.

P alado da Presidenda do Estado de ~linas Geraes, em
Bello Horizonte, 14 de agosto do 1917.

DEU'l~1 MOIlEII\A 1>.\ COSTA 1\1IlEII\O.

AlIlerico Ferl'eim Lopes.

DECHETO N. 1•.8/.\ - lJE 1!~lJE AGOSTO lJE 1911

crê a um grupO escolar om. Bom Sllccesso

o Presidente do Estado de l\Iinas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento de instrncçll.o em vigor, resolve
crear um gl'UPO escolar em 130m Successo.

Palado da Presidencia, do Estado de Minas Ceraes, em
l3ello Horizonte, 14 de agosto de 1917.

DEU'I~1MOREI1\A liA COSTA 1110EIRO.

Amcl'ico Fel'l'ei1'a Lopes.

D. M.-i\!
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DECfiETO N. r..8.\-2 - DE U. DE AGOSTO DE 1!H7

Transfere para o gr'upo escolar da VilIa Rio Espera o logar
do adjuncto á escola para o sexo masculino da mesma
vilIa.

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.191, de
!I de junho de 101l, resolve traüsferir para o grupo escó-
lar da Vdla \lia Espera o Ioga r de adjuncto á escolà para
o ~exo masculino da mesma villa.

Palacio da Presiclencia (10 Estado de l\Iinas Geraes, em
Uello IJurizÓlúe, H de ngostó de 1!i17.

DELml J\IOllEIHA !lA COSTA HlllEIllO.

Americo Ferreira Lopes.

DECHETO N. 4.843 - DE 18 DE AGOSTO DE l!H 7

Concede subvenção kilometrica A Camara Municipal de En-
tre 1U0s ram constl'ucção de uma estrada de rodagem

o Presidente cio Estaclo de Minas Geraes, usando da
altrilmição que lhe confere a ConstiLuição e de conformi-
dade cum o art. 8. o do dec. n. .i.tiOI, de 8 de janeiro de
Hltü, resolve conceder à Camara Municipal de Entre Hios
a sUbvellç<10 kilometrica a que se refere o art. 5.° do ciLa-
do dec. n. 4.1;01, para a construcção de uma estrada de
rodagem destinada ao trafego de autollloveis, que partindo
da estaç<1o de Camapuan, na E. F. Central do Brasil, vá a
cidacle de Enlre aios, séde dó referido municipio.

O Secretal'io de Estado dos Nêgocios da Agricultura,
Industria, Tenas, Viaç.10 e Obras Publicas fica auctorizado
a celebrar o respectivo contracto, no qual serão observa-
das as disposiçlies do regulamento ,!\le baixou com 'O dec.
n. /•.501, L1e 8 de janeiro de 1911i.

Palacio da Presidencia do Estaclo de J\linas Geraes, em
flello Horizonte, 18 de agosto de 1917.

DEl.flnI J\IORElftA DA COSTA HInE IHa.

Raul Soares de Moura.

-i i--

DECHETO N. 1••844 - llE '27 DE AOSTO DEI917

, i Morro do Ferro, munici-
Transfere pa,ra a logar de~,On\lpn:[~ ~scola para o sexo femi-

pio da Vll\a de 'passa eu,' ,tida em mixta.
nino dc Villa RIO Espem, CouVCl

, :\1' C roes de conformi-
O Presidente cio Estauo de .1 mas ,e d ',' n 3 l!ll de

t 'p 'duio com o cc. . . ,
dade com o regulamen o ex c rir ara o logar deuo-
9 de junho de 1!l11~ resolve tr.a.l,ls~~da ~lilla rle Passa Tem-
miu:ldo ~Iorro do I,err~, ll!1Un.l~;R~da Villa !tio Espera, c'OU-
po, a escola ~am o sexo emll
vertida em ullxta,

Palacio da Presidencia dI) Eslado de Minas Gemes, em
13ello Horizonte, 27 cle agosto ue 1917.

DEl.ml~IOREIRA DA COSTA RIUElRO.

Americo Fel'reira Lopes.

DEGitETO N. 4.~HB - DE 21 DE AGO TO DE 1.91.7

'nado Paciencia, municipio da
Tran~.fere pa~a o logar ge~o~~ola para o sexo mascutlllo da

Vllla de 1 assa Temp '. ,tOda em mixta.
ViIla Rio Espera, con\ el l

~r, G !"les de conformi-
O Presidente (lo Estado de., lI1~~m ~ 'de~. n. 3.\()1, cle

dade com o regulalllcllt~ eXledldfoerir para o lagar denomi-
\J de junho d~ 1\lI1, r!3~.o:,e :anilla de Passa Tempo, a .es-
nado Paciencm, mUI1I.cIlJ!1O(~'l ~illa lHo Espera, convertida
cola para o sexo museu mo ( a
em mixta.

d l\l' as Gel'aes,Palado da Presidencia do Eslado i.' lU
em BeBo Horizonle, 21 de agosto de 19t

DELFI~t ~:lI\1EIft.\ DA CO sTA 1~II\Emo.

Amel'iCO Fe1'l'eira Lopes.
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DECRETO N. It.8Hi - DE 21 DE AGOSTODt i!H7

Trans.fel'3 para O l~gar .denominado S. Bartholomeu, municio
~1O. ~ S. Dommgo~ do Prata, a 2." escola pam o se~o
emmmo de Ul.Jeral.Jmha, convertida em mixta.

O Presidente do Estado de ~linas Geraes de conformi-
~lade ~(}m o regulamento expedido com o dedo n. 3.1!l1, de
,l ?C .lnnl~o de .tH li, resolve transferir para o lagar deno-
I~lI~a?,o. :-:i. ~lanholomen, mnnicipi? de S. Domingos do Pra-
Ia, a. _. escol~ para o sexo femlllJnO de liberabinha con-
vertida em mlxta. '

Palac.ia da Presidencia do Estado de Minas Geraos em
Helio HOl'lzonlo, 2\ de agosto de 1IH7. '

DEI.FIM MOI\P.:m.\ DA COSTA HlIllmlO.

Americo Ferreira Lopes.

DECHETO N. ,i,8n - DE 2t AGOSTODE 1917

Transfel'e para Itan.bacllrj', muni'cipio de Theophilo Olloni
a 2.' escola para o sexo masculino da cidade de Pillmhy ,

, O Presidente do Estado de Minas Geraes, de confol'mi-
daue .com o regnlamento expodido com o dec. n. 3.191, de
!l de .Jl~n!lOde 1!l11, resolve lmnsfel'ir para Ilambacur'
J~U.nlCII110(~e Tlieopliil.o Oltoni, a 2." escola para o sexo ma~:
cuhno da Cidade do Pllunhy.

Palaci.o da Presidencia do Estado do l\l inas Geraos, em
1101101I01'1zOnle, 21 de agoslo de i9\7.

DELFDI MOIIEIRA DA COSTA HIIIEIR0.

~ll11crico Fcrreira LopCiJ,
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DECRETO N •. {,848 - DE 21 DE AGOSTODE 1917

Transfere para a escola do sexo masculino do distrlCto de
União, municipio de caeté, o logar dE.adjuncto II escola
para o sexo masculino do districl0 de Casa Branca. muni.
cipio de Ouro Preto.

o Presidente do Eslado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dee. 3. HlI, de ~l
de junho de 1911. resolve transferir para a oscola do sexo
masculino de Uniilo, municipio de Caeté, o logar de adjun-
cto á escola para o sexo masculino do districto de Casa
Branca, mUl11cipio de Ouro Prelo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Dallo 1I0ri7.00le, 21 de agosto de '1!l17.

DF.I.ml MOREIRADACOSTARIDEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

DECIIETO N. 4.84'J - DE 21 DE .\GOS1'ODE 1917

Transfel'c para a localidade denominada S. Dom ingos, muni.
<.:ipiode S. Gonçalo do Sapucahy, a escola mixta de San-
ta Luzia, do mesmo município.

O Presidente do Estado de ~Iinas Ceraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.\!l1, de
9 de junho de 19\1, resolve Il'ansferil' para a localidade
denominada S. Domingos, municipio de S. Gonçalo do
Sapucahy, a escola mixta de Sanla Luzia, do mesmo mu-
nicipio.

Palacio da Presidelleia do Estado de Minas Geraes, em
Dello Horizonte, 21 de agoslo de 1917.

DEI.FDI MOREIHA !lA COSTA HIIIEIRO,



A(I(crico F('rrcil'a Lopes,

DEI.F1~1 ~IOI\EIRA \lA COSTA 11111E1RO.

DELFIM MOREIRA DA COSTA 11111EIRO.

, Palacio da Presidencia do Est~do de Jlinas Cernes, em
Rello lIori7.0nte, 21 do agosto de 1.)17.

I r t I (Ie Minas Geraes, emPll'!acio da Presidencia (O :\UI_O "
Rello Horizonte, 21 de agosto de 1.11,.

Americo Ferreira T.()pcs.

DECRETO N. ,t:8ti2 - DE 21 DE ,\(;Q'TQ I E {9\
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o Presidente do Esta(lo de Minas Ceraes, rll~ cl.ol!1:~rI~~:
I t "ernl cle Inslrur:cào IlIIC,dade com o regu amen o '" I 1 c' Paulo dn ~Iu-f . para o "'rupo e~eo ar \ e 00. I

&~lve truns erl~ . d 'uncto erIJado junto ao gl'upo cseolnr ( e
rlahó o logar l( eda J 4.15!l de 17 de ma rço de 1\)I l•.Carangola, pe o eco n. . ,

DECRETO N. ,L81.i3 - DE 21 DE AGOSTO DE 1917

'I' G atlS do conformi-O Presidente rio Est'\do rle i'.mqs 01',. I". 3 Ifll 110
I t ed !CIocom o ( P.l. n. .' ,

dado com o regu amÇln o i~'Pt noferiI' para a loenlidade
!l de junho rio 1911, reso ~~. ~a de S Con .alo rio Sapu-
denominada Bessaea. mumclpl~ n;s'cullno ç da cidade de
cahv a .1.n escola para .0 sexo I .
Piuil;hv convertida em mn:ta ..,

. d minada. Ressaca, município
Transfere rara a locatldade h ~n~ I 'escola para o sexo mas.

de ~. qdonç~lloddo d~en.PI''!I~~liij:coo vert ida em mixtll.cnlmo a Cl( a e ,

DECRETO N. !t.S/H - DE 21 DE AGOSTO DE I(ll7

DELFBI MOllElllA ll.\ COSTA IlUlEIRo.. .

DEI.Fl~J MOREIRA DA COSTA fllIlEIRO.

o Presidente do Estado de ~linas Geraes, de conformi-
dade com, o regulamento expedido com o doc. n. 3.1!H, de
fi de junho de 1011, resolvo transferir para o disllljoto de
narra Mansa, muniolpio de Muzamhinho, a L. escola para
o sexo feminino da cidade de Pj~lmh~', convortida em mlxta.

Americo Fel'reira Lopes,

Transfere 1'1Il'fio dist 'lcto de BlIl'I'a M'lllslI, IIll1Oicipio de Mu-
~alllh!nl.IP, Il I.' ~sco!{l PAI'IIo 30XO fQlllinino do Piumhy,
çonvert,dll el\] mlxta,

DEÇHETO N, 4, ÜO-lll': 21 11I~.\QllSTIJ IIE 1017

Pll!acio da PresidenCia do Eslado de Jlinas Geraes, em
DelIo lIori7.ont!', 21 de 1l"'.)stOde 1017.

Amc,' iCQ Ferreira T.O])cs.

Transfere para o lagar denominado Varginha, districto de
TheLJas, municipio de Leopoldina, a 2.' escola para o
sexo feminino da cidade q(l Pinmhy, convertida em mIXta.

o Pre.,idente do Estado de ~Iinas Cernes, de ronformi-
rlade com o regulamento expedido com o dec. 11. :l.1!J1, de
fi de junho de 1ll11, resolVI) transferir para o log-ar de-
nominado Yarginha, districlo cle Theba.s, município cle
Leopoldina, n 2." escola para o sexo feminino da cidade de
Piumby, convertida em mixta,

Plllacio da Presidenciu do Eslado de Minas Geraes, em
Bello lIorizonte, 21 de agoslo do 1!117.
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DECRETO N 1 8'" A• '1. (1'1' - DE :d DE AGOSTO DE 11)17

Crêa um grupo escolar na cidade Abre Campo

o Pr'd ddade co;{Slo e~~e ul~~:~ado de .Minas Geraes, de conformi.
crear um grupo ~scolar ~a ~el'dmadstrducçAlIbOem vigor, resolvee e re Campo.

Palado da Pre'1 . I
Bello /lol'izonte, 21s~1ee~~~~t~od~~~l~~ de Minas Geraes, em

DELFI~I MOHEI/IA /lA COSTA RlIlElRO.

tlmerico Fel'reim Lopes.

DECHETO 'N. ;'.8;;'; - DE 'l_I DE AGOSTO /lE 1 fJ17

Crt'a um •.•..,I'I1Jlo escolal' em Pirapóra

o Presidente do Estado de 1\1' G
dade com o regulamento (Ie " t mas ernes, de conformí-'r ms rucção em vl'gor . I
c ear um grupo escolar em Pirapora. ' reso ve

BolltaHlaci.o da Presidencia do Estado de )linas Geraos, em
orlzonte, 21 de agosto de 1917.

DELml MOREIRA DA COSTA RIBEIIlO.

4mcI'ico Fcn'eil'a Lopes.
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DE RETO N. ,t81j6 - DE 28 DE AGOSTO DE 1017

Transfere para o gl'UPO escolar do distric(o de Bicas, muni.
cipio de GuararÍt, a escola do sexo ma.scullno do districto
de Gonceição do POlllpéo, municipio de pitanguJ'.

o Presidente do Estado de Minas Goraes, do conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.11)1, de
9 de junho de 1!H 1, resolve transferir para o grupo escolar
do districto de Bicas, municipio de Guarara, a escola do
sexo masculino do districto de Conceiçflo do l'ompéo, mu-
nicípio de Pitanguy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gomes, om
Bello \Iori7.onte, 28 do agosto do 1\117.

DEU'n1 MOREIRA DA COSTA RIRElHO.

Americo FeI'reim Lopes.

DECRETO N. ,-i.8U7 - DE 28 IlE AGOSTO DE 1(117

Transfere pal'a a escola mixta do districto de Barreiras, mu-
nicipio de S. JoàO Baptista, o logar de adjuncto :'t escola
pal'a o sexo feminino do dis!.l'icto de s. Pedro de Alcan-
tara, municipio de Juiz de \?óra.

o Presidente do Estado Ile Minas Geraes, de cOnfOrll'i-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3 .1!)I, de
\l de junho de 1!1l1, resolve transferir para a escola mixta
do districto de Barreiras, município de S. .10110 Baptista, o
lagar de adjuncto ú escola para o sexo femir..ino do distri-
elo de ". Pedro de A1canlara, municipio de Juiz do Fóra.

ralacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 27 de agosto de 1917.

DELrnl :\IOREIRA DA COSTA R\l\EIRO.

,\ mel'ico Ferre ira Lopes.
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DECRETO N, 4, 8t;8 - DE 28 DE AGOSTO DE 1017

Oom'orlo CIllescola pal'a o ~xo fr.minino a Illjxla ~a \'illa
dp Conflui '11\ ' •

Palacio d,a Presidencia do Eslado de Minas
, em Bello Horizonte, 28 de a~Qsto de 1917. Geraes,

DELFal MOHEIRA DA COSTA !lIBEIRO.

A1l!e~.~c~ Ferreira Lopes.

DECRETO N I. 8r.()• , ••.. o. - DE 28 DE AGOSTO DE 1917

Crêa Ulll grupo oseolar cm villa Brasília

Palado da rresidenci I r I d .
pepo Horizonte, 28 de ago~t~ °ll(l"~W;;. e Mll1as Geraos, em

DEI.I'l~1 MOHEIRA DA COSTA !lInEmo.

A merico Ferrei/'u Lopes.

-1 9-,

DECRETO ,hR60 - pg at 111(AQllSTO nE 1QI7

,\.\tol'a nnifol'mos da l~orQa Puhl\ea

o Presidente do Estado de Minas Gerae:.;, usando da
ntlribulçllo 'que lhe confere o arl. 5i da Constitlliçllo, resol~
iolve:

a) delerminar que; a partir do anl~O p, vindouro, f O
observe na Força Publioa, para as tunicas de brim kaki,
o mesmo modelo das do exercito e se adopte a bannel ame.
ricano com cinta garance, pala jllgular de cOllro marron,
encimadas pelo dislinctivo da arma a que pertencerem os
olllciaes e prac:as, assim para os uniformes de panno (3.°)
e de brim kaki, como para os de lolerancia, podenrto, po-
rl.m, com esles ultimos ser olle desde jú usado;

o) sllppl'imir as divisas de (:adarço preto, at:lualmente
em uso nos punhos das tllnicas de IIl'im kaki, inclusive as
careelas, e suiJstituil' as primeiras por outras, com lanlos
soutaches pretos de Om,004 de lal'gura, quanlaS forem as
do posto, parallelamente dispostas ~obre as passa(leiras, a
começac de 1I,ml da extremidaúe inferior das mesmas.

Palacio da Presideneiu do Estado de ~linas Gernes, em
Bello Horizonte, ai de agosto del!Jli.

DELFI~I l\IOIlEllIA liA COSTA HIllEIIlO.

AI/;c7'ico Ferreira Lopes.

,DECRETO N. 4.861 - DE 1.0 DE SETE~1Il1l0 DE f!)!7

Pl'Ol'oga o ]lI'aZOpara pag,\mento <los illlpostos <le inc1nslrias
() proll 'Soo.Js c consumo

o Presidente do Estado ele Minas Gerae , usanelo da allri-
huição que lhe confere o ar!. 1;7 da Constituição do Estado,
resolve prorogar por trintf, C:W) (lias, a contar desta data,
o prazo para pagamento lhs impostos do indnstr:as I) 1)\'0-

fissões e consumo.

Palaeio da P residencia do Estado de ~linas Geraes, em
Bella Horizonte, 'I. o de setembro rle 10li.

DEI.FI~1 l\IORElllA 11.\ COSTA Hlm:mo.

1'/lCQclmllin) çal'nt~!rO Santiago,
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DECRETO N. 4.862 - DE 1.0 DE SETEMBRODE 19\(\

Proroga. por .60 dias, o prazo a que se refere o paragrapho
unlCo do art. 63 do regulamento n. 4.707

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no exercicio
da. atlribuiçll.o que lhe é conferida pelo art. ti7 da Consti.
tUlção do Estado, resolve prorogar, por sessenta (00) dias,
o prazo a que se refere o paragrapho uni co do art. 6:! do
regulamento da Caixa Beneficente dos Funccionarios Publi-
cos, o qual baixou com o dec. n. 4.707, de 31 de janeiro
do corrente anno,

Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas Geraes, mn
Bello Uorií\onte, 1,. de setembro de H117.

DELml MOIIEIRADACOSTARIBEIRO.

l'heodomil'o Carneiro Santiago,

DECRETO N. 4.í163 - DE 7 DE SETEMBRODE 11117

concede perdilO e commutaçào de pena

o Presidente do Eslado de l\linas Geraes, usando da
altribuiçilO que lhe confere o ~ 4.°, ar!. ti7 da Conslituiçào
resolve, em homenagem Íl data de hoje, perdoar. do resto
das penas em cujo cumprimento se acham os seguintes
reus : .

Olavo Raymundo Ramos, condemnado por accordão
da Belação do Eslado, de 8 de julhu de HHU ;

.João de Az~vedo~ condemnado por sentença do .iury
da comarca de S. .Jose de Além Parahyba, de 20 de abril de
1\)07; e Leonaruo Telles de lIIenezes, 'condemnado em vir-
tude das deeisões do jury da comarca de Uberaba, de 6 de
d~z~mbro de 190(\ ; e, bem assim, commutal' para o grau
mllllm? do ar!. 2\14, ~ 2.0 do Cod. Penal, a pena que está
cumprmdo o reu Jayme Nunes da Avellar, por sentença do
jury da comarca de Abaeté, de 18 de dezembro de 1913.

Palacio da P resideneia do Estado de l\linas Geraes, em
Bello Horizonte, 7 de setembro de 1917. .

DELml MORI':IRADACOSTABIIlEIIIO,
A meriçQ ferreira Lopes,
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DECRETO N. 4.801 - DE 7 DE SETE~IllRODE 1!1l7

1ndulta praças da Força publica

O Presidente do Estado de Minas Geraes nsando da a~-
tribui(;ão que lhe é conferida pelo art. 57, g ~. ° ~a ConstI-
tuição, resolve, em homenagem á data de hOJe, mdultar os
~oldados .João .José de Paula, José Homualdo_ de Andr~de e
Placido ,Ioilo da Cunha, das penas a que estao cumpr1l1do.

Palacio da Presidencia uo Estauo de Minas Gernes, el11
BeBo Horizonte, 7 ue setembro de 1!!17.

DELFIM1\I0llEIHADA COSTAHIIIEInO.

Amcl'ico Fcrreira Lopcs.

DECn.ETO N. 4.865 - DE 11 DE SETE~IIlI\ODE 1917

Transfere para o '7I'UPO escolar de cal'atinga, a .e~c~la dmi~t.a
do districto d~ Conceiçil.o do pompéo, mUnlClplO e 1-

tanguy.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
1 de om' o regulamento expedido com o dee. n. a.I!!I, de
~a d' ~ !lo de 1911 resolve transferir pura o grupo !3s_colllr
~le Cd~~~illga, a es~ola mixta do districto ue ConceH;ilo do
J'ompéo, municipio de I'itallguy.

Palado da I'residencia do Estado, de l\linas Geraes, em
Bello Horizonte, 11 de ~etembro de 1lJ17.

DELF'nl 1\I0REl1\ADACOSTARUlEIno.

AmCl'ico Fcrreira Lopes.
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DEcnETO N. 4.86!i -;- v'EH DE SETE)lUlW DE Hl17

Transfere para I'ompéo ...mixta, rural de Gnti mU~lclJ?1Ode Sabará, a 2.' escola
municipio d~ caraÚn~~'. dlstl'lcto de Bom Jesus do O'alho,

o Presidente do Fstado de ~I'
dade com o re"ulanie'nto expedi Illlas Geraes, de confOl'mi-
!l de junho deol91l resol~e t' (O [corp o dec. H. a.Hl1, de
Hi~ipio de Sabará a' 2 •. , .l~n~ erll' .para Pompéo, mu-
tflcto de Bom .Jes;ls d~ ef=l'o'.J IUI aI.• !H!xta, do Galho, dis-

10, lIlunlclplO de Caratinga.

Palacio d.a P I'esidencia do Estado de ~Iinas
em BeIJo HorIzonte, 11 de setembro de 1!H7. • Gel'aes,

DHml l\IoREIHA DA COSTA HmEllIO.

Amel'ico !?en'eira Lopes.

DECHFTO r 4 8 ., .. 07 - DE 11 DE SETEMIlI\O DE f!l17

Crêa um "1'11 I"' po esco ar em Ressa'luinha municipio
de Barbacena '

o Presidente do Fst d i ~I'midado com o rc 'ulaI~ a o (~ . mas _Geraes, de confor-
ve crear um ' g .eHto de lI1struct;aO em vigor, resol-
Barbacena. grupo escolar em Hessaquinha, município de

BelioP1IIlJac~?da Presiciencia do Estado de ~JiHas
orlzonte, 11 de setombro de 1\117. l:eraes, em

DEI.FI)l l\IolIEIHA D.\ COSTA HIBEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

- i 3-

DECltETO N. 4.8ti8 - llE 11 DE SETEMIlIIO DE 1!l17

Ol'lia um g['llPO escolar em Sant'Anna do Suassully, lllunicipio
do Peçanha

o Presidente do Eslado de Minas Gernes, de conformi-
dade com o regulamento de instrucçào em vigor, resolve
crear um grupo escolar em Sant'Anna do Suassuhy, muni-
cipio do Peçanha.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
UelJo Horizonte, J1 de setembro do 1!l17.

DELFIM MOHEIRA DA COSTA RlllEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

DECltWrO N. !h8(iO - DE li DE SETE)IllRO DE 1017

Converte cm mixta a ccola para ° sexo masculino do dislri-
cto de Dores do .José Pedro, municipio de l\ianhuassú

o Presidenle l) Estado de ~lina, Geraes, de conformi-
dade com o re~ulal\lento expedido com o dec. n. :l.1!H,
db !l de junho ele 1!lii, resolve converter em mixta a es-
cola para o sexo masculino do districlo de Dores do !tio
José Peliro, municipio (le Manhuassú.

I'alacio da Presidencia do Estado de Minas Ceraes, em
13ello Horizonte, aos 11 de ' etembro de 19\ 7.

DELfiM ~IOI\~:IRA DA COSTA llIUEIRO.

Americo Ferreira Lopes.
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DECHETO N. 4.870 - DE 11 DE sETE~IIlRODE i!H 7

Transfere pata o districto de Passagem do José Pedro, muni.
cipio de Villa José Pedro, a escola mixta de Dores do Rio
.José Pedro, municipio de Manhuassú, convertida em escola
para o sexo feminino.

o Presidente do EslÍldo de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.191, de
!J de junho de 1!Jll, resolve transferir para o districto de
Passagem do José Pedro, municipio da Villa Rio José Pedro
a escola mixta de Dores do Hio José Pedro, municipio de
l\Ianhuassú, convertida em escola para o sexo feminino.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 11 de setemhro de 1!J17.

DELFIM1\I0RElHADA COSTA HIlJEIRO.

ilmcríco Fcrreil'a l.opes.

DECRETO N. 4.871 - DE 18 DE SETDIBI\ODE 1!J!7

Transfere para o grupo escolar da Villa Rio Esperá, a éscola
para o sexo feminino do districto de Oarlllo da Borda da
Matta, :r.unicipio de PO~ISO Alegre.

O Presidente do Estado de Minas G6raes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.191, de
!J de junho de 1911, resolve tl'ansferir para o grupo escolar
da Villa Hio Espera, a escola para o sexo feminino do dis-
tricto de Carmo da Borda da !\latia, municipio de Pouso
Alegre.

Palacio da Presidellcia do Bstado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, aos 18 de setembro de 1917.

D£LFIM ManEIRADA COSTAHlI3E1no.

A merlco Hetreim Lopes.
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DEC[(ETO N. 4.87, - DEIS DE SETDwno DE 1917

Transfere para o grupo escolar de pompt\o. municipio de P,i-
tan"uy a escola para o sexo mascalmo (10 dlstl'lcto de C:Il-
mo~l:1 ilorda da MaUa, llIuuicipio de 1'OU80 Alegre .

O Presidente (lo Estado de Miuas Ceraes, de eonformi-
Ilade com o re"ulamento expedido com o dec. n. 3.'l!11, de
!l de junho de 1\)\1, resolve tl'ansferir para I) grupo escol~r
de l'ompóo, município de P itanguy, a esel)la para o sex.o
masculino do districto de Carmo da Borda da Malta, mUIll-
cipio de Pouso Alegre.

Palacio da Presidencia do Estado de ~linas Gel'aes, em
Dello Horizonle, 18 de setemlJro de l!li"i.

DELFIMDloIlEIllADA COSTAHIlIEIllO.

A1IlCl'ico FeI'rcira [01JCS.

DECRETO N. 4.873 - DE 18 DE SETE\IBIIODE 1!l17

crt'a um grupo escolar em Villa Conquista

() Presidenle do Estado de Minas Gemes, ~Ie conformi-
dade com o re""ulamento de instrucçfio em vIgor, resolve
crear um gl'UP~ escolar 13111 Villa Conquisla.

Palacio da Presidencia do Estado de lIIinas Geraes, 13111

Dello Horizonte, ,18 de setemhro de i!l!7.

DELFl~1lIIonEIHADACOSTAHlllEmo.

i1me1'ico Ferrei1'a Lopcs.
0.11\.':"'-13
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DECHETO N .. 1..874 - DF.19 SETE~lllno DE 1!l17

l\larca O dia I." do dezembro proximo do corrento anuo para
a iu~talla<;;lo das cOll1arca~ de Caratinga, lUo Preto, Chl'is-
tina, Uom Successo, !'irang-a, Araguary e S. Gonçalo do
Sapllcahy

o Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das
allI'ibuições que lhe são conferidas e de aecôrdo com o dis-
posto no arl. 3.°, ~ 1.° da lei n. 003, de 18 de setembro de
I!JIü e arl. 33 da de n. U82, de 10 de setembro de 1!J1n,
designa o dia 1.0 de dezemhro proximo do corrente al11IO
para a inslallaç.l0 das comarcas de Caratinga, Hio Prelo,
Chl'istina, Bom Successo, Piranga, Ara/;uary e S. Gonçalo do
Sapucahy restabelecidas pelo arl. 1.0 da citada lei n. ôU3.

Palado da Presidencía do Estado ele ~linas Geraes, em
13ello Horizonte, I!) de setembro de 1!li 7 .

DELFnt IIIOHElllADACOSTAHWEIilO.

Arnerico Ji'erl'eim Lopes.

DECHETO N. 4.87ü - DE 1\1 DE SETE~lllno DE 1!l17

Restaur'a o logal' de adjllncto " 1." escola do sexo masculino
da cidade de ,lanuaria, slll'primido pelo dec. n. 3.~88, de

22 de agosto de Hlll

o PI'esidenle do Estado de Minas Geraes, de ..confm'-
midade com o dec. n. 3.101, de O de junho deI911,re801-
ve restauraI' o logar de adjuncto ú l.a escola do sexo mas-
culino da cidade de .Januaria, supprimido pelo dec, n.
3.280, de 22 de agosto de 1911.

Palacio da !'l'esidellcia do Estado de IIlillas Goraes, om
Bello Horizonte, 'li) de setemhro de UH7.

DEl,FDI 1I10nEIllADACOSTAHmEIRo.

Americo Ji'er'l'eira Lopes.
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DECHETO N. !t.S7Ii .- DE22 DE SETE~llIHODE 1!l17

Desi"ml o dia 1.0 de janeiro ele 1918 para installaçãO
" de termos

o Presidellte do Estado do .Minas G?raos,: l~~1df ode~~
atlrilmiçàes quo lhe são. e~~1f~~lgã~\1~~s~~[~1~OSde Car~cól,
.lC'aollneqilrl?lstlaie13190~~lh~~raI3~~n~:spacho, ,I'equilinhonha,. FOlllrt~.
, " , p.. Paraguassu eI-
leza Pedra Branca, Campestre, lrapora: I l' . rU3 do
'e~~ Villa BrasJlia, creados pelo arl. li l a OI n. 1 ., ,
~8 d~ selembro (le 1015 e mellcionlHl~s na loUra n e o n . .l,
do ~ \.'0 do arl. 7." da lei 11.70\1, <le hOJe datada.

Palario da l'l'esidencia do Estado de Minas Geraes, om
Bello l\orizonte,22 de setembro de 1917.

I)EI.F1~1~IOIIEIII" 0.\ COSTAIIl1mlno.

:\ I/wrico Ferrei I'a Lopes.

DECHETO N. q..877- DE 2':1 DE SETE~lBI\ODE 1017

Approva o regulamento eleitoral, expedido para a.
execução da lei n. 708, de 19 de setembro de
1917.

O Pn~sidcntc elo Estado ue Minas Geraes, usan-
do da ,'lltri!Jllit;io que lhe confere o art. 57 da Con-
stilukiío do Esl;l'llo, resolve approvar o re~lIlall1en-
lo ele-ilornl expedido para cxecução da lei n. 708,
de 1fi dc setemhro do corrente anno, que com este

baixa. 1 I
O Secretario dc Estado dos Negocios tO nte-

rior assim o 'lenha cntcnl1i'uo c faça executar.

Palacio da PI'f'sil!pncia do Estado de Minas Ge-
rnes, em Bello HOl'ionte, 22 de setembro de 1917.

DELFI.M MOHEIHA DA COSTA HInEIHO
Americo Ferreira Lopes.
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0.) por lIalllr;;\ií'J,\(;ão ell\ paiz exlrangeiro;
I)) Por acer.ilação de cmpl'cgo ou pcnsão de

governo exlrangei 1"0, sem Iicença do ]Jodcl' cxecu-
th'o fedCl'al; Consl. Fed. arl. 7'1, ~ 2.°;

c) Por allegaçflO de molivo 'lle crença rcligio-
sa com o fim d.~ iscntar-se de qualqucr onus que as
leis da HCl'lIbl ica imponham aos dd',Nlãos; Const.
FC'l1. ;1 i't. 12, ~ 29;

d) Pela aecl'Ítaç,ão die condceomções ou títu-
los nohii;archicl\S cxtra!ngciros. Consl. Fml. arl.
72, ~ 2~.

A ri, ti. ° N ,io p()'(1<'mai isla;.'-se eleiwres:
'1 ." Os mendigos;
2," Os ana iphahelos;
3.0 As praçns de prel, excüJlluados os alumnos

(ias escolas militar s de ensino supel'ior.
-i,. o Os rei igios05 de o1'(lcns monaslicas, com-

panhias, congr('gal,;ücs oU comIII'll~ür1'ades de qual-
quer dC\10IlliIJal,;ão: ~u.i('ilos a voto de obedie:I1cia,
regra ou ('slalulo, que ill1pol'l.e l'cnuncia (I'a liber-
da(le in(!ivi(lual. Const, Ferl. aI'\" 70, ~ '1.

0

; L.
Ad. a Consl. n. t>, de 13 de agosto de 1903, art.
15, ~ 1,".

ti." ()s ex 11';\;)g('i ros q uc possu irem hcns im-
movc:s no Brasil e forcm ci\lsados com llrasileira,
comlanlo que residam no Brasil, salvo si manifes-
tarem a inll'!ll~ão de não nllldal'l~m de nacionali-
da(le; •

Ú." Os e;lrang(iros POI' outro modo l1'at.um-
lizados.

A 1'1. 3." 'l1sjj~ndcll1-se os di ,'citos dc cidadãos
hrasileiro: '

n) Por inca,pacil\a(lc physica ou moral;
h) Por CO!HÍt'nlnação criminal, elllquanlo du-

rarcm seU' cfl'citos. Consl. Fed. art. 7'1, ~ L
Arl. ,}, ° Perdem-se os direitos de cid;ulão

brasileiro:

TITULO I

CAPITULO I

Do Alistamenlo Elcitoral

Dos Elêilol'cS
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Art i" 1\'15 'I' -dislricta'cs ~ó ~1~I'll~ã~!Ç()CS,csl;~doaes, municipaes c
, " I' ')'1 ,os Cldadaos brasileiros m'lÍo-

les ( e _ anHOS (lue 5' , 1"1' , " 'j'('d(' " I 0:'" ( e ,I !;"1,1Icm na forma da lei

1
",- ,1,1 ,n, .),'1.:Ifl, de 2 ,de ,I"oslo de 1(H6 C ,ted. ar!. 70' L \ I ' ,b ill. ons,, . f l, ,I (,on\sl JI ~ I 13 1
agosto de -1903 'II't A~', I' "70", (e' (e• " • li) J n 8 ,le 1° 1
lemhro de Hl1i, art. i,'" ,. u v (e se-

'\ rL ,>" S - '1 ,l-

I 1
. ,~. ,ao CI( auaus hrasileiros (Const r

I ora : a rt. üü): . ' e-
1°(', '1• 1:S lJ:1SCHos llO Brasil, <l~nda

e.'L~allgein), niío residindo osle " <. ,q1!e d.~ paellacao ,~ sel ViÇO ue Sua. ,
d.e 117iÍ~~~'a~illl~~)~a~len~~,~~ill~~~'\'s~~~lir~'lizos ~ll~giti~os
SI eslahdcCl'l'el\l rfomieilio ;)a nO)}'] I', ~x:tlangelro,

;10( 1"11 .IU)I(M.
'. JS ! lOS de pac brasileiro ' .

nou. LI',) pa iJ; ao ;;;('1'\',' '1'. J' I " que c,sl,ycrem
I
, _ . ,. ~o (,1 \CJlLl )!lCa ',c I.. I
,I llao "('1)11'111)do... '[' , tn )01,1 nc-, mlCI wr-se'

4. ,o ()s C' 'I" ",'. ".' .~.' " JII~ell os que. acltando-se I) "
silaos '.!L' de ;J()vom1hro de 1'880 :- . no )101-
dcnll'O dl~ seis IlH'Z(''';(I('I'()" I I.' IMO declaTaram,. ~ • IS l ecr cnll"ld .
a COllStilllíl,'iio Fedl'l',i1" I < O em vigor
l:aciUllalidat!e d,' UI'i"I';IIO

• alllnlO (e conservarem a~ ,

~e~ulamento a ~ue 8e 11efere o aec, n, 4,~11,
Gesta nata
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. Art. 6." Só no distllicto dI' . ,
1'a pCl'JnilLirlo ao üJc't. . o scu (OmICI11O se-
pceial em cont;"lrilJ ICOoIlv~tar, salvo disJlosição es-

, , I s., iLl't 8v
ArL. 7,0 cnhulI1 eleitor ~I' ",' "

autes e llui1uc dl"l" 11'1 'I _1,1 111C~0um lIlCZ, ,~e )OIS I e qua1<l " I . -
vo na::: casos dc f la"I"mtc dei,' t tlel c clçao, sal-
POI: crime inafiança,;cl dec':('t' ,If, o c dc pronuncia
1'0 prazo, Const. art. 86. L. ,I~~ anLü~ do )ll'i!llei-
agosto d'e 1903, ürt. -16, . n. v, dc 13 de

CAPITULO II

Do Alistamento

ArL R o I'. , i.:n Isolamcnto dos 01 'L
mO organizado de conro' .'1 1", OI01'CS e o mcs-
31'Jo I ') lJllHaCceomn.L n

, .' iJ, Ce ~ de a "osto e do ], ,.. '.'.
setembro de 1!l\6. (ce. n. 12:193, dc G de

Arl. n,o O juiz d'e di' .alist:lIJwn Ln Jl'l in;' J 1 elto competel1'Le para o
no de c~l(h'L': " IU,mWJl:l de janeiro do 1." nn-

, , Ilon 1110,a iJal'tll' d 1919 ' ' .
1'01' ordem alphalwtica a r L' ~, . ~ oIgalllza.ra,
da uma das socções' .IS ,1 (OS eleitores dc ca-
t
" " em (file se dividir' u'
110tOS,ulIelleionn'lld(l I) numcr; 1 . em os IS-

um no alistamento "CI"LI (e OIdem dc cada
fl 1 o ' .

.' .• o As lisln serão 1'11 'I . .pccwes ,destina:dos a cada ,1ÇJ~( as 0111_lIvros es-
das n tI' o fim do mcz I .um~ as secçoes e envia-
d I' , ' (e JaneIro ao 1 o J' , 1
o I l'sll'wl'l, .a que pel'lúnce' (\r' U.I7. tle paz

~ ') "l' • I cm l' odeio n 1), _., ....•s IISI,:~ 'scr:"io ti' I "
fixado em 10"'11' 1)"111.1-1"]lU .:llca(as por edital ar-

, o' JJ co n'l S' I ].Ia imprensa onde alio • (~e (O I IstTicto e pe-
A. .

< uy,cr modelo n 2)
ri 10 Q ' ' .

carla c!I;irtio' o ul"l[nl'I~Zc(IHa'sl:'ln~cs de dcsignado para
,I , , ' c (1l'elllo 01'" •

SUPfll(~Jl)('nlaI'Cs <l... '/ '1 . gnnlznra listas, "- c 1,lm'W('I dos 'I "
Ispcellwls '..ocçõ,cs eloilomc', " c .el' ,ores dws re-
cios alistados 'lté 30 I' ,. s, lllcIUlil1'(l'o os nomes
J"I .. ". (I(IIS antes da ele' -HlH os pelas IIlcsma,s soe - 'Iça0 c distri-
1, o juiz d() paz. çoes, c os l'cmelLorá ao
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Paragrapho unico, Essas listaiS supplcmonta-
res serao publicadas por edital c lançadas pelo
cscrivão competcnle, nos livros pI'oprios das se-
CÇ(~S, a que se rcrerimm. (Modelo n. 1).

CAPITULO lU

Dos Ilewl'SOS do Alistamento

AI'l, 11, O elci\.or n~o incluído nas listas dos
t1islriel:1s <le sua. l'Clsit1encia, ou e,"üluido potler:i,
em qllalljuf'r tempo a.present,ar sua reclamação ao
juiz dcdireilo; c ue sua 'decisão I'CC01'1'erpara a
Camara Cri lllÍ'n:d do 'i'l'i!)lllla.1 tia Hclação,

Art. 12, O recurso sorA in\.e~posto dentro do
prazo ,lo 1:) llias conl,ados da publicação da deci-
são, por [(WIllOnos aulos sem dependcncia de des-
pacho, (:Modelo n, 3).

Paragl'apho unico, Ao recorrente IbrA o escl'i-
vão visla dos aulos em enrlorio, por cinco dias; c,
findo o prazo, com as razões c documentos orrere-
cidos, ou sem ellas, <1cn1;rode 4-8 horas, os rCIJHct-
lcrá para a Secrelari,a da Relação, pelo correio,
sob registro.

Arl. 13, Aprcsent,ados os autos de recul'SO
na SC(;l'clnl'ia do Tl'ihunal. serão conclusos ao IH'e-
sidcll te, qlle os d ist1'iIJu ir<Í ao desamha l'ga.dor a
quem tocarem, (L, n. 371, de HI03, 01'1. 14).

~ -1.0 Distribuídos os autos, s~rão conclusos
ao l'cialol' r entregues por carga no protoco\lo
qllnnl10 a erürcga não coinei,dil' com o (Iria l1e s(~s-
são, ou esta não tiver Ioga'!',

~ 2,0 Examinadüs os autos pelo relal.or que, pa-
ra csse fim, tcrú o prazo dc 4,8 hor:ts, serão cllcs
revist,o:; ,pdos dois t1o:'le.muargatlol'Cs ([\l.e sc lhe
seguÍl'clIl, pa!';! o quc Icl'ã'Ü rCilles{) prazo (lc 24 ho-
raS ca(l~, 11lll.
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~ 3.° Na sessão que fôr designada, lido o rola-
torio e discul,ida a m:l\.eria., s(mi {) J'ccU.1'SOjulga-
do. lomando-se a decisão por JllIaioria de volos dos
jllizci) da tUl'ma,

S q,. o COIlrOl1))e o v(lllci<1o, se laillçtlt1'ú nos au-
los, pOl'accof"(lão, a sCl1tlm~'a ,do Tl1ilm'l1al, que se-
rá cscl'ipta c Lida, na HWSiJlla 'Sessão, :linda que se
haja de prolongaI-a até ú TI'oite. a rcql1'~rim('nto (lo
Procul'adol' G('nl ,do Esl.il'üo. que as~isLirá Sellllpre
aos aclos desse ])J1OCc.50.

~ G. o A sentença sOl'á ~'edigi\da )leIo ~1elator,
salvo si fôr venoido, ou ~iear impossihilikldo {lc
cscrcvel-a, caso em que será subsl,ituido pclo pl'i-
mcil'o revisor, .

li 6. o Os aulas sel';io devolvidos para o juiz {/
ql;O, sem depcndcn(~ia <le Irasl:I(I'O, d('1peis de re-
~isl rado o aceord:i o.

ê i. c O juiz cumpl'indo a <lec.isão (lo Tribunal,
de 'pl'ovimento do recurso, rará na lista dos elei-
to)'es (lo (lisLricto 'as nccessill"rias al>ter:ll;ÕCs e os
eommunicará ao 1.0 juiz de paz para averbaI-as, in-
cluindo o nome do rcconcnte.

Ar!.. 14. O mesmo recurso é admissivel nos
oasos de illclusãr) na lis~a do disl,riolo. de eleitor
residenle em outro, ou de pessoa não ;l~lisll:lJda.

Pal'agl'apho u1l'ieo, O rf'cur&o ser:i interposto
por <jualqu0r cleilürl10 dlistliicto, mo pnazo <In Hl'L.
.12 el)nl,l'lloda puhlieaç,io doedilal (a1t. !l, ~ 2) c
processado na fôrma dos artigos antcce(lcntes, ouvi-
do o recorrido que JlodcrA aI'razoar e orrerecer do-
CUlllnlllús no prazo de cinco dias.

ArL. 115. O ju!ga.llIcnl,o dos reeursos clcilo-
raes 'Prefere a qu:dqllel' outro sOI'viço, independe
de 'prep,u'o (; sellos c não eslú slljeilo G custas.
L, n. 371. le '1008, ill'l, 15.
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CAPITULO IV

Dos Titulos dos Eleitores

\'1 1G Para o e 'rl'ci 'io üo voto elll qualt!u~r

ele'I('\ol ~sla;loa I, Jl\un ieip:I I ou distl'iela.! sel'vldl'~O
.•' , '" 1 ,\ n as ISt'Lulos eXIlCdidos de eOI1 orllll! uue eOl -os 1 • V .1 L 3 139 de ') dI'

l)osi\:ões llo eapilu 10 (u. . n. . , 1-' 1
I I' n '1') 1\)') de 6 de selrnlJlO (eagosl,(), r l () l 'ce . . - . "

HH6,. 1 .
A1'L. fi, Não serão a<LIlli'lti(\,os ,a. ,~ota'l: ~s e Dl-,

tores, cujos titulos não cO,ntenham os l'e~Ulsltos dO;
')1 ~~ 1 e') e')') S 1 (lia L. n. ,L139, d:1.:l'ls. ,..":s;, -, -- ,

1!H6.
\ " 18 Ha venli o (\i<vl'rgmlcia (fe nOllles. en-
1 I Lo' 1 . ~ e o litulo

t.~'A u lista de cham,uda para as e el~oes ,
-~ I 1 eXl1ressapl'evalcecl'ú o tilulo, ~'a:elll o-se llSSO

IlJeIH.:ão la ae[,;l da e!l'lçuo.

TITULO H

Das Eleições

~:\P1TULO I

Da Eler;ilJilidade

I . . '11"1.o!'\ ca7'''05 (\p- df'-Ar\. 'i!l, São (' eglvCl5 p,. . ~, ..,. ' ri
nlado, scnad~r, prêsidcnle, vice-prcsi(lcnt.e .. o

k~l,lllo. v(\:,~'a,(lor. lllf'1ll111'0(\05 con~('lh,os (~l'l~hf'I:,\-
. . 'I)'Il'M r 'Juiz!'" d!' paz o:; ('.H1a(laos 1H.1-

I:I\'OS 11li IIlll' I • ~ , " '.. " ,'" " '\_
'\ ' ')M (111" ]'l'llll'\l'f'tn O" l'rnU.151,lOSn,« (:;~.llIOS p,
"I('II(~' .. 'I. •• 1 1':'
~la.,51rem l'lei,lol'(,s, L, Ad,. a Con:;l. '11. Ü, ! C :J
do ",<Tosto de '1903. .

Art. ~O, São conll1,ições de elf'g-ibiHliade, (11em
da Hll'IIeioOll,N1oano artigo ~lnlcccdf'nte:

~ ,1 o 1)'\'1"1o ctW<TO (le tIopurl.ado ;::s • " ,.,
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1 ." Domicilio ,e residencia no ESitado ao tem-
po da eleição, e desdc lrc'S 11lI1:110SOJntes.' (Consti-
tuição do Estiado, a;J11.94).

2." Tempo de dois 1lnI1OS de cidadão brasi-
leiro.

~ 2. o P a'ra o de sen:aJdor:

1." BdaJdede~rinLa ,e cinco aiIlllOS compIetos'
2. a Domieil.io C res~dencia no Bstado ao "e/ll~

po da eleição c desde sois unuos antes'
3." Tcmpo de quatro a~1Il'os.de citl'~di1o hrasi-

lcil'o. (ConsL1iLuição do ESbado. OJrt. 96).
li 3. o Pu:m o de Presidente e o de vice-presi-

dent~ do Estado:
,1. a Qualidade de llIlasileiro nruto ou filho de

ci:(bdãü hr1lJsil(liro, si tiver nasc'vdo om paiz cx-
tl'amgeiro ~

2." Ser maior (le trinta e eriI1co al1'nos' ,
3." Scr '11(YIlJÍ.cilialL!:oe l'csiclcnt,c no Estado,

durante oos scis am10S que preccdOl~cm á eleição
I • 'cxe(~Jl"O SI a lawlencia, nunca ma:ior de dois annos

tivor sido motivada por S1erv,iço publico, federall o~
do ESt:lJI!O. (CollslHuição do Estado, wrt. 98).

S "l'. o Para o de vcreador ou membro dos con-
selhos ,delibemLivos nllln iciIPa.cs: dois 'annos de do-
micilioc resi,dcncia no nl1l'nicirpio. L. A:d. á Consto
n. 0, (le 13 de agosto de 1903.

~ o. o Para o ,ele juiz de paz; 11'esic1oncia no dig-
trieto ede'5de doi'sannos 'a'l1!tcsela eleição. Consto
art. 103.

Al'l. 21. Nilo PO(lCiIllser vota'dos no Estad'o de
l\\i,nas Gemes: (Lei n. 20, ,de 26 de novcmbm de
1891, a:I'l.. 197). . .

. 1. o Para presidente ou vice~p:resLdente do
Estado;

I. O eida'dãoque tivcl1' exercido o c.wcro do
P'f'()si'llon!e<1o gsLa,t1Joml <Ia Hepublica no Jl~riof1o
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presidencial mltel'ior, ou no ~~ltimo OODO.d~stc ~e:
riouo, ou o que o cXC,l'eer na. cp00a da elelÇa.o e aLe
seis mez()S depois; . . .,n. Os dcsernbargadorcs. JUlZCS (lo dIreIto, mu-
nioi'jl1\C1s promo-loros de justiça e juizes, foderao~;

ITI ' Os Sc(welwrios de EsLwdo, Chefe de Poh-
(lia c S~creLarios de Presidcnte da. Republica.. .

IV. Os cOlllimandaIliLcs gemes uos corpos ml-
liLares da. Unii10 e <lIapolida do Estado;

V. Os parentes co!Í1swnguin~os e ~ffins, n~
1. o c 2. o gl',:l'll, cio prcsidoot.e e vloe-'Presld~n~e que
s,n :wh:rr t~1l1'exorcíci{) no momcnLo da elC1çao, ou
que o tenha deixado alé seis mezcs an.Les; Const.
art.. 99; .

VI. O cidadão que tiv;cr contracto cm vIgor
com o cravemo do Estado ou da União, ou fôr pre-
sidC'11I<coou llírector (le B:mcos, companhias c em-
presa,s que gosem (le favores semprc que essos con-
tll1aotos ou favO'l'cS tivcrem cxecução no Estado.

~ 2. o Para scna.elor {lU deputado, até 6 mczes
:mles ela eicigilo. (Lei n. 348, de H)02, art. 10):

J. Os pl'f'si<1entes do Estado e da ]lepuhlica,
ossccl'0tarios e dircctorcs das s'Ccreliarins do EsLa-
do e da União, o Chefe de Policia e os chcfcs de
qua.esquCir repa'rtições publicas.; . . .

n. Os desemhargado,ros, .JUIzes de rdu'mto.
mUITiclipa.cs, promotores de justiça, juizos fedc-
racs c procumdor seccional; . . ._

ITI. Os officiacs dos conpos mIlItares da Umao
e dia policia do Esllado; •

IV. Os funccionarios publieos Temunerados
de qualquer categoria, federaes ou do Estado, de-
mi's,sivei,s, indep(mrlenLemenLe die süntonça;

V. O cidadão que tivor conLl':1oto em vigor com
o cravemo do Estado ou da União, ou fôr dircctor,
o I.presic1cn'l,e ele hancos, c?mpan nas, empresas qu.c

crosem de favores em Vlrtud'e de contmcto que tl-
~eI'em cX'eeução do ]<jst1acl'Ü,sem a reg,tricçáo da lei
348. eita;cla.
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S ~l, u Pall,'l, IW~P(':l( 'OI' c 1ll0ml)I'() 'I1ll'll'1Iiüi'lNw~: (OS cOllsclhos

I, Os magisll'wdos'
JJ. Os eilh(Fio' 'llinda 'JlWS/110~~;ll s que eX:l'~orelll car?o policial,

!'al e 'l1S L,!'es'lI;ez;s ~UIL)pl:-lll.c:>,no pel'lodo eleilo-Irr O, " 1. ,1'11'ÚI'IOI~CSa clciçã.o;
• S cldada'!!s (11I'e ('Xel'Cnel'ado r) I "I ' 'ó: lwem ca'I'O'o Tcmu-

, CIlll'.l, t'&I,adoa,1 ou Illunic', 'I :0"
ta(1(~s que vencem soldo' Ip.1: e os 111111-

. , 'Exeeplll'<l'Ill-'S(\ {)s~m)l' 0" 1 -llldll,ares reforma(las L I C,~)')( os ,apo~enlados e
. de -18!H, ail'l -16" " ,n. -, ,de -H. de selombl'o

IV b ' . " L. '11. 20, do 18!Jl arL 198'
, ,s que LIVOI'(lIll(,olll.I"lelo em v: ",

m,n~a ou cOll's,clllO 'lll'Ll . , . I' " 19or com a Ca-
o' '1l1Cllpa' I"~

denl,!) ou (lircolol' (1" ('() 'I: e o «ueo ,I' presi-
,,1 'IlIlJlanll"I'S «(U' 1

vOl'es <ou IJcnham C(H)II)"wl, ' ': C
l
' gosern ('c fa-

S!)!lIO, L n ')0 1 '1' o (om a .amWl1a ou Oon-
. . _ , ,I e 891, :wl .197 ~ 3

V. O cidadão que nos s', .:; , .
eleição ,esl.ivcT om d o't' ,eiS mezes antcl11OI'CS :i
ciip,il 'I;(YJ:'in,lposLos «('~~Cl°1 com1o Thesoul'o muni-, ,( epcu{ 'H)) de lan
e crNTelspo))rl<cnLcs ao '11mo 'mt '. ',. çamcnto
(Lei n. 64.9, de ÚHõ, ~rL. õ.~) ,CL'lü1' no d .•• eleição,

ArL ')') O .. __ . _ moLlv'O {I'e inel 0,'1 T 1
no ar.t.igo antecedente S 3 o • C"I~1 l(~,de previslo
dc' ans lt'n tt'S f' p.rofl'ss' ,', • '1' n, .' nao se exten.

1
. O! es (,C en 'mo "1 '

cun( a I:IO ou normal (L 0ÓO d" ,lperlOr, se-. . n,.) , e 1900, art. 1).

CAPITULO TI

Das lncom]J{/libilida(/cs

Arl ')0 s- ., , _". ao rncompa LÍ'(cis os cargos:
I. De \'erea,(lo)' '011mcmll Icipa I rOIll o de juiz de p';z )r(.~ (C co;Oselho muni-

ar!. 198):' I." n, - ,de 1891,

lI. Dc juiz de paz OOIll oU'~ro ca 'O'
do as. respectivas fUllcções 'n '(II~O, ropugnan-n 1'1 _, ou I...,SU1,Illdo da accu
'(L~I a<;aoo~I, 'l'IlWossibi!id'aJd1c d,o bom dese' I -

, ,]l. v/ti, de 1903, t)ll'!. 191). IllpC'lllO.
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Ar!. 24., Os vcra,(\o I~es e mcmbros 1105 COllSC-
lhos 1I1'l1n!cipa0s ,poderão ,aeceil;llL' ('J,~rgo polida!,
mas não exerce!-ol!tll':UI'l.e aS l'C'lIll'iÕCiSlia ca:lll~lra
ou rio conselho. (L, '11'. 2, de 1891, WI'!. 16).

:h!. :20. Os vC'rC',lllol'cs, lIlonbros tios COIlSC-
lhos lIlunioi paes e j Uizcs de 'paz" nào ,podel'ào ac-
cU'II\ular suas funcçües com as de 'depuladu uu
senadur fcderal ,ouesLaldu,~1 dUIlaU'te ':rs sessões das
res(ll:cLivas ca'Ill':1l1a's. (L, 11. 20, fIe 18D1, .ut..
H)8) .

Ar!. 26. Os funccion':l'l'ios publieus, de 'lual-
qw)' c\'(IIsse, «u'e perceberelll, 'pelos cofres tia Uniãu
oU do EsL:Hlo, vC\llcim'enlos ou port:entagt'm, ou ti.-
verem direi.\l) a (,'listas PlH' ,;tclos ,(Ie offieio de jus-
tiça, ,acel'j'lan:à1o o logar(\e .rl'cpulad'o oU tle senmlol'
ao Congl'CSSO do Esta,do. llào (lorl'(~rão, durante o
lll'l'iot/oda Iegislalura. ~:. creel' o ülll!pl'Cgo ou caT-
go publico rcnnlllcir,ulo que liverelll, 111'111]lI'I'CC-
bel' vcncimentos ou ouLI'(lS vantagens que dellc
proV(mhallll, (L. 11. 20, ,M 18!H, :lrL lDD).

Pal1agraphO unieo, Est,a disposição não se ap-
pliea aüs I'Ccrl1tpSe ]l'I'Or,rlssores esl"Lrioilcs 0'(\ ÜC !lO,
llI'ea<;ào do goV,CI'IlO r(,(l;()ra1. (Lo li, 100, de '18D4,
3rt. A.O, L. 1l.1:10. rieI8Dt>, art. 1).

:\1'1. 27, O vOÜ) na5 clciçõrs Itp nll'lllll1'o=, do
c'Ollgl'(':-'S'o 1,l'gisla'lh'o (le pre~illcnl,(' c vicc-pl'csi-
Ilrllll' do Eslado, de 11[('1)lm}s lIa's e-:una raS e COll-
~wlh()s nl1lnieipar's c <11'juizrs <1(' pa7. ser:í (l:1clo em
('ki~:ão(li'I','c •.I,a jll'los eiri,;l(lãos IJra~ijpiros que se
alistal'em eleitores (Art. 1.) COIIS!. ar!. 81.

Adio 28. As eki<;ÕI~SCOIlII'<;:II'ão;ís 11 horas da
m:whà COIII a ill:-tl'a1I:Il.:iill da 1111'S:!(~ prosegui rão
sem interrupção até a conclusão (los tl'ahalhos.
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. Art. 29. As eleiçõos sor:- f',l1'1Oscorüto '11 1',. ,lO Cll~ruSpor CSC'l'uli-
. ' ' OIS( 1.1$maI'Ci'ldos po' I,'

cLondaJCle compoLcllle L' 90 I 'el, ou pela au-
Arl 30 '. \lI. ~ , de 1891 arl 88

., . 1 o caso de 1"10" . .
motivo de Cfll'O'O " "b~, por mOI~t.eou outro
se-<l a 'n.ova (~I",ol'("-IO(e Jlolll,oaçao popular, proced r-

, ,v ¥' qmw'( o c co f' , .
(1'0 'l\Ia lci cloHol'a.\ c no I" ]IllO OI delermma-
de '180! ' I 00 S.O logu omcnLo. L n 90v , ()}lc, • ü • • • - ,

SECÇÃO I

Das Secçlies EleiloJ'l.les

Ar!. 31. J1aV'Ol'<lCilll C'I I, I' ,I • "et~õ0s deil" ' . ' (a (1~~l'Iclo ale lres sc-
.old'OS SI os deil •.•,1' •mero ,de 300 .,' " . . ()[ (S ,:L"lIUglI'CUIl <1'0 nu-

ou lHdlS e UI1I'( 80":- "
a c:SO numCI'o' II()' I.' I' " SI J,laO aLllll~lrCI1l

, ':, (I'S .l'Ielo' I ; , ~
lanlas quantos fore ' :s (.a,~ SClOS dos tormos
1917, <lIl'!. ,1-). li os esenvaes (L. n. 708 de

~ 1.0 O juiz .de dii'eito, .
no ar!. 9 f,a;'á a divi'Si I' ,na. qU~llzcna designado
dc aecordo oom esLa ;I~s (O~ (~ISLl'ICLOSem secções,
eon!J('eiflllenlo ao 1 o ••• pOSIÇ,IO e dolla dará ]0"'0
viando-J!Je o l:d,iL'I! 'P' .l,~IIZd,e paz. do distriolo, e~1-
disl,riclo (Modelü' n '~,I),Lsal pul>lleaoo na séde do

~ 9 . Ü •
_ ~ ~.o Havc/l'llo no disLriclo ~.

e(iaO, os eleil.orn, serão dis,L ,'b .111',IS de uma se-
rcspl'cLivas fist'ts com 11. IlIlIos POI' clla,s, nas

S 3 o A I"~ ,_ a pOSSlypl e"'IIU!(hde
, , . ( 1\'18;10 dos uistricto c:. '-'

la;Tlç:L(Iat'H] livro PI'OPJ'i.Oe TI1: s.elll,secçocs scl':i
d,,~'a.Tltc o lriellnio (.M ] I ,o podcra ser aILerada1°17 . O( c IÜ n 4) L n ....08 1
v • awt. 4,. ])'II"IO'\'a'])I]o .' . . ., ( c

, < 'o' UIlICO.

SECÇÃO II

Dos Rrli(icios J)((1'(( RleicDes
Al'I. 32. COllljll'[' 'lO ; " I "]" .

os ec!i('jcios ('In que (le~'v ll~'z (t .(11'Oll[l designa r
nos districlos dos 101'l1l0: ')1 :ser ell,<1s as clcirõcs

"

lO 1 ti (a eomarCa (L 708
{e iJ (e setembro de I f)J 7 . 'I 9) . . n.

l ,tll1 '. _ •
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~1. o A designação far-se-á na mesma occasião,
cm que se dividirem os districlos em secções (art'l
31 e ~ 1.0), será lançada no livro do escrivão, logo
communicada ao 1.0 juiz de paz de cada um dos
distl'iclos e publicad.a por edital. (Modelo n. 4).

S 2. o Na designação o juiz (Ie direito preferi-
rá os euificios destinados Pal1él. eleições feuoracs.
L. n. 708 de 1917, art. õ.

S 3. o Só na fa,lta absoluta de edificios publi-
cos poderão scr designados os destinados a resi-
L1ellcia p1lJrLiculrur. L. n. 708 de 1917, art. Õ, S 2.

S 4'. o Os odificios 'serão situad'Os denLro dos li-
mites das povoações que fOl1em séde de distl'icto
ou em que houver cstação ue estrruda de ferro e
cOIllLenhaulI, rpelo monos, trinta casas habitadas.

S õ. o A uosign~H;ão não poderá ser alLerada
durante o triennio, salvo ruina d'o edU'icio, altcra-
çruoue sua naltul'cza ou forÇl3JDlo-ioT, casos em que
o juiz de ,dJirciLo, em virtude de roplresentação do
1.o juiz de paz do dLs'Lricto fará nova designação
até 1õ dias antes da eleição. L. n. 708 de 1917.
art. õ.

S 6. o ,Si até '10 (lias anles da el(}içwo não cons-
t:w no dist:rielo a designação uos edificios ou a
su!JSllituição, nos oasos do ~ antüriocr', fa~l'á o 1.

0

juiz de 1Jaz a designação, obs<crvando o disposto
nos SS 3 e 4 e c()lllllluniorundo-a ao juiz de direito.

SECÇÃO lU

Das ;liasas Eleiloraas

A rl. mL 11a vel'<Í, Clll eada sc{~ção tio distrielo
IIlHa mesa eleital'al pal'a o recebi menlo, apuração
de votos c lll:lÍs :1elos (lo processo eleiloral.

AI'L. ;31-. As mesas elcilora:es serão compos-
Las:
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I. Nos disLrictos em que houver só uml\ se-
cção, pelos 'tres juizos de paz do disLrieto;

~I:Havendo mais de uma secção até tres, por
um .JUIZ de <paz e dois eleitores rcsiumües no dis-
trioLo deitas '}lclos juizes de paz e seus inimedia~
tos em votos, si houver;

111. Havendo mais de tl'es secçõc:;, os exee.
dOl1'tesdeste numero sorão compostos de tros elei-
tores I1esidentes no disLricto c eleitos na fórma do
numeI'O antccedmüe.

.Nl1t. 30. A eleição dos tm:esarios, nos casos dos
ns. J~ e lU do artigo u,nLeeedente será feita por
u~na Junta eomposla dos tres juizes de paz do dis-
tneto c de seus immodiaLos em votos até o nume-
ro de trcs, ,si houveI'. L. n. 708 do 1917. art. 6.

. Alt. ~6. Consi 101'mn-se ill1ll1ediatos para o
fml do artIgo precedenle os cidadãos que, até o nu"
mero cgual ao dos juizes de paz, liverem obtido
votos nas l'cSpecl.ivas elcições. (Lci n. 20, art. 222).
. Art. 37 .. A J unLa reunir-se-iÍ, sob a presidcn-

eH~do J .o .J~uz .de paz, ús '12 horas do dia 31 de j a-
!lell'odo 'PI'.lJl!ClrOlaamo de. cada t.riennio, para pro-
cedor a elelçao dos mcsal'lOs:

I. Na sala das scs:õõcs da Camara Municipal.
na séde do municipio; .

. II. No edificio designado para a 1. a seeção
elel'lora:l, nos oul,ras districlos. (L. n. 708 de 1917
art. 7, li '1. o) . '

~ 1 o S' l' I .:; . I '!la (la e 10m deSignados não com-
pa,l'eCCl1Cm os juizes de paz ou immedialos em nu-
moro ,de .II"OS,pcl? menos, sCJr:~a eleição adiada pa-
ra o dIa segumte; e entao proeeder-se-á com
(~ualquer numero de juizes de paz ou imme~
dlatos em volos que conlipareeerem. (L. ll. 708 de
'1917, a.rt. 7. O) •

~'>°A , .•..:; -. e elçao Sel'a fella por e:õc['ulinio se-
cl:clo, repllllando-se ('leitos os que J'l'llnircm maio-
na de volos, prcferindo-se o mais ydlto llO c,rso de
empale.
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lli 3. o COI1'cluida .1. eleição, o escrivão dlC PIIZ tio
dista'jclo 1avrará iHHHodi,1bamouLe, em livro para
esse f,i'm d,c8Itinad'o, a respecLiva act~ quo sera o:s~
sigJ1lad1a por lodos 'Os mel~lbros da JU!l'LH,~l'emcLle-
r:t eopiaa'O pl'esid nte da Juntada a![lu.mçao (}COIU-
mu:nicar:t a eleição a eada um dos eleitos. (l\l\Hlelo
n. 6 e 7) .

S !~.o As COIHIIllI'nicaçõcs de que lrH I.a o para-
rr!'aplto anlecedClüc deverão' Ser feitas pelo pro-
flJ'i,o escrivão, POI' official de j usti~',(l, Ol~ por Ol~ll'O
meio I'<IIpido, de Jl1Iancira. que os nlCiS(\,!'IOS C).cltOS
possam recebei-as sem domara. ~

S 1).0 Os mesa rios cleil.os não p~rlerao. c:cu-
S,l'l'.•se ,senão '11Hegan'do e [)royanlo Impedllnento
justo '01\1 officio dirigido ao '1.0 juiz ti? paz; c nes-
te caso, serão suhstituidos, elegendo a Junta o ~u~s-
tituto em dia e hora designados pelo mesmo .JUIZ.

Arl.. 38. As mesas clciLo'l,aeS serão pl'csiditlas:

A .d111. a seeção, pCllo '1.0 juiz de paz; a. <la 2~.a,
nolta 2.o; (} ,da 3. n, pelo 3.o; ,as de ou [I'as ~ccçoe~
excedentes deste numero por um dos .mesaJ'los e1~I-
'iOS e para esse fim designado pela Junta (,ll't. .H
n.IID. I'

Art. 30. Aos presidentes das mesas e ~ltorl~~S
compele a policia nas eleições duranle a rcunwo
das mesmas mesas.

R '1.0 No logar em que funccionarem '15 mesa:;
eleit;raes não poderá. estar pessoa. algnma :11'mad~
ou perl.urbal' a olde.m c marcha dos trabalhos da
eleição. . . ~

R 2.0 Os llresidentes das mesas elCltoraes 1arao
II .' I I" rfelirar POI' nucloridade propl'la ou por ~nelO (,1. o'

ça Publiea, que requisitarão da auctondade cOl~lpe.
Lenl.e. lodos aquellcs que proccderem de modo Ifl'e.
rrular em contravenção da disposição deste artigo:
~o lagar em que se effectuarem as eleições. (Lei n.
20, art. 228) . 1 : ,.

D. M.-14
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Art. 40. A mesa eleitoral é competente para re-
solvcr as que tõcs quc se suscitarem, regular a po-
licia no recinto, prender os que commettercm Cll-
me, fazcr lavrar o auto respectivo c mandar apre-
sentar o preso ti auetoridade competente para, o
processar .'

Art. 41. As mesas eleitoraes servirão durant0 o
trienrlio, nãopodelld~ os; mcsarios ser substitui-
dos serrão no caso de exclusão da lista dos eleitorcs
do distrieto.;

Paragrapho unico. A substituição sorá fei! a
dez dias antes da eleição, de conformidade com ()
disposto no art .. 7. L. n. 708 de '19 de setembro de
1917.

Art. 42. As mesas serão instaUadas ás 11 horas
da manhã do dia designado para a eleição e poderá;)
funecionar com a prosença de dois de seus mcmbros
L. n. 708, de 1917, art. 8.

~ ~.n Não comparecendo o presidente, substi.
tuil-o-á o mesario mais votado, ou o mais velho, si
tiverem obtido cgual numero de votos.;

~ 2.° Da install<'lção da mesa lavrar-5e-á acta
no livro destinallo ás eleições, o qual será aberto,
numerado, l'ubricauo c encerrado pelo juiz de direi-
to, ou escrivão por aUe designado em despacho no
mesmo livro. L. n. 7.08, de 1917, art. 8, ~ unico.

SECÇÃO ~

Dos secretarios das mesas.

'Art. 43. Servirão de secretarios nas mesas
eIeit,oraes os escrivães do judicial designados peJo
juiz de direito para cada uma das secções. L. n.
708, de 1917, art. 9.

~ 1.0 Para as secções que excederem do nume-
ro de escrivães nomeará o mesmo juiz ~leitores re-
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sidentcs no districto, preferindo os escreventes de
eartorio onue os houver juramentados. L. n. 708,
de H117, art. 9, ~ L°

~ 2.0 Os secrctarios de que trata o paragr~p.~o
antecedente, quo não forem escreveI~te.s, pres~:1I.110
juramento ou affirmação perante o JUIZ de (I1rCllo
ou presidente ua mesa eleitoral, lavrando-se, nes~e
caso, o respcctivo tcrmo no livro de actas da elCI-
ção. L. n. 708, de 1917, art. '9, ~ 2. o .'

~ 3.0 a falta ou impedimento do secretarIO de~~:
"nado ou nomeado o presidente da mesa rromC:lla
~em o substitua: observàndo o disposto no pa;-:l-
grapho ante~edente.

SECÇAO V.

Do processo eleitoral

Art. 44. TrinL.'l dias antes do designad.o 'par~
qualquer eleição a Camara Municipal eXpe(~ll'a.av:-
1'00 ao 1.° juiz de paz de cada um .dos (hst~rctos
para a convocação dos eleitores e. d.ara ~s pro~lden-
cias que lhe são incumbidas na leglslaçao eIOltor,ll.

~ 1.0 O juiz de paz presidente da mesa da 1_.a
secção, recebido ou nã.o o aviso, fará a convoc.açao
dos eleitores por 'edital affi. ado em logar )JublIeo e
Jlublieado pela imprensa, onde houver, decl.:~~'a.ndoa
eleição a proceder-se e o dia, hora e edll1elo em
que devem comparecer (1\1odclo n. 8.)

~ 2.0 Si o 1.° juiz de paz não fizer a publicação,
por impedimento ausencia ou outro motivo, o 2.'
poucrá fazeI-a d~ntro de 24 horas contada do .dia
em que devia ser publicado o edital.

~ 3.0 A disposição do paragrapho anterior é ap~
plicavel ao caso de impedimento do 2.°. juiz de paz
em que fará a convocação o .3.°

Art. 4.õ. No dia e hora marcados.para a ,eici-
lç.ão,~eunidos dois mesarios,.p'el() meno , '6 Oseeretá-
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rio, no e<1ifieiodesignado e lagar separado do l'l~CIll-
to destinado aos eleitores, mas ao alcance da visLa,dc
modo que possam fiscalizar os trabalhos, installal'-
se-á. a mesa eleitoral, lavrando-sc a respcctiva ada
.no livro (las actas da eleição (:ModeIo n. 9).

, li 1.0 InstaUada a mesa, o presidente annulJei:l-
r:t que, vai se proceder á chamada dos clcitorcs. de.
SIgnara um dos mesarios para fazeI-a, e abl'i ;'á a
lIm,a, mostrando-a, afim de que se verifiquc cstal'
vaSIa.
~ S 2.° O sccretario dará principio á ncta da elei-
çao em seguida á da instaUação da mesa e a escre-
verá até iniciar-se a chamada e recebimento das cc-
<lulas (Modelo n. 10).

. S 3.° ~O eleitor chamado apresenLará seu titu!'J
asslgnara seu nome no livro da acLa e deposiLadt ::
cedula na urna.
. S 4. ° As cedulas serão ,manuseriptas a tinLa ou
~mpressas,cm pappl eommum c fechadas por to-
.os os lados. (L. n. M>6, de 1907, art. 5.)
. ~ 5.° Cada cedula terá um roLulo indicando a

ülelçao a que se proceder, sej a: '
l ~ara depulados. Para Senadores. Para Pl'e~i-

[enle do Estado. Para vice-Presidente do, Eslado.

_ Scrã? .tambem rotuladas as cedulas nas elat.
çoes munlcl}Hles e de distl'ictos:
. I '. P~ra. vereadore.s., Para membros do conselho
[.el1/)eJal1Vo. Para ]lltzes de paz.

'. Sf~.o E' absolutamen~e vedado ás mesas elelto-
Iaes az.er qualquer averwuaç:to sobl'e . d
se 1 11

' b' as cc \lIas
, IH 0- ICS somentc Jlel111itti(l 1. '. •. o oJJsel'V,U'ao ,,1('1101'
que sua cedula nau está fech'ula ou n:" L . t
.lo, ,ao conocal-a eUe na urna.' " . ,LO em 1'0 u..

d S, ~.o COllcluidaa chamada e recebidos os voto-
os ,e ellor~s que comparecerem depois deUa do. ~I;

ouLIa secç'lO em ( - ' "r ' , . 11IeIlao tenha havido ele i ,:" 1
Iscaes e rnesarJOs que pertencerem t «';,10,!osa ou ras secçúes,
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(, secrclal'io proscgui r,i na acla, mencionn ndo (1 nu"
mero dos eleilores que compareceram e volar().m ,e
dos que faltaram. L. n. 708, de HJ'l7, ar\. '10.

S t). o •S 8.° Os fise:Les não poderão votar, traLunuo-.:;c
(le eleições locaes (de juiz de paz c vereador do d1S-
lriclo) si não forem eleitores do districto.. -

Ar\. 46.' Pl'oceder-se-á em seguida á apuraçuo,
abrindo o presidente a urna, retirand.o as cedula~~.
contando-as, emmaçando-as e annune1undo quantM'
foram rccebidas,li 1.° Procedendo-se a duas ou mai,s eleições ~{.
multaneajtuente o presi(lente separara as eedulas
referentes a cada uma em maços distinctos.

S 2.° No caso do paragraph.o anterio.r ~observ!lr•
se-á na ,apuração a ordem segumte: EIClçao de De.
putados, Senadores, Presidente e viee-p:eside.nte,
vereadores, membros dos conselhos 'dehberat1V\lS
municipaes e juizes de paz.

~ 3.0 As eedulas ,scrão abcrlas c lidas .1)elonre-
sidente em voz alta, 'escrevendo os mesarlOs, pelOS
quacs o presidcnte tiver repartido as leltras do ~ll-
nh3beto. em uma relação, os nomes dos cidadãos
votados e o numero de votos por algarismos succ~c;-
sivos da numeração natural, de modo que o ultllllO
numero deante de cada nome mostre a toLallll'ldc
dos votos de cada um .

Art. 47. Serão apuradas as cedulas em que s,:
encontrar numero de nomes inferior ao que dcve-
riam conter, assim como as que contivercm nUIl1~-
1'0 superior, não se contemplando, porém, na :1ptt.
ração os nomes ,excedentes, na o'rdem em que esti-
verem coUocados nas cedulas .

Art. 48. Apurllr-se-ão em separado aS cedul'tS
que:

I. Não estivere,m fechadas;
11.. Forem feitas em papel transparente ou n~o

commulO;
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IH. As que estiverem marcadas assiC1nadas ,)U

numeradas; ) ~ '
: IV., As 9ue contivcl'em qualquer siC1nal exte-

rIor ou mtenormente, ~
V. A~ cedlllas em que o nome de aI"'" dal

C1
uns d 'I I- ouro ou u

I:> os CH a( aos vot,'1dos estiver alt d
traço, augmento ou sllppress:to do sob era o por
appellido. . I renome ,1U

_ VI. As cedulas em que se attrib~ir . .
t1aos votados profissão diffcrente da fJ1ICa~,sC1da-
ou se lhes designar residencia diver~a. Iverem,

Art. 49. Não serão apuradas:
I. As cedulas qlle contiverem '

alterfldos ou substitui dos ' nomes rlsead 18

quell;l.a A;u~l~~ s;r~~~~II~:'?ma eleição differente da.
I

rrI. As que contiverem sob o ' ,
era, votos relativos a eloições diffe~e~~so, CnVGIU-

IV. As qlle forem eseriptas em )
papel. contendo votos para. ele' - d'\ff um mesmoV A _ «. Içoes 1 crentes'

. s qlle nao se ueharem rotul d '
Ollando interiormente co t' a as, salvoeleição; " n lvel'em declaração da'

VI. As que contiverem ' I '
ções contrarias :ís dos rotul~~ erJOrmente deelara-

_ Art. tiO. As eedulas apurada
rao rubricadas pelo president~ d s em separado, se-
rcmettidas. sob reC1istro a mesa eleitornl o
eleição. ao' po(ler "I:>' com a cúpia da ,'leta d'", .• quem eomp r '1 "dade da respectiva el ' _ e Ir JU gar da vali_eIçao.

~ 1.° Tambem scr=io rub' d
da mesa e juntament~ reme~tlri1: as pelo preside~to
tente para conhecer d l'd (s ao poder eompe-la _ a va 1 adC'l1a elei -
( S que nao forem apurad (' çao as ceuu-

das em maço distineto (la as, as qua:es serão reuni-
R 2 ° U ,s apuradas em serJ'll"ldo
<:5 .' m e outro a d ,( ( .,

fere este artiO'o, serã:c?t " e eedulas a que se re-. x C1 Jormente cotat1os, dcsi~
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'griando umas e outras e o numero que contiver ~~},(la

mal}o.
Art. 51. Concluida a apural}ão, o secretario eon.

tinuará fi, aeta, mencionando o numero das cedulas
apuradas, das apuradas em separado, das não apa-
radas com declaração dos motivos, o numero de YC'-
tos de eada. um dos cidadãos que os obtiveram, ,I
apresentação dos fiscaes, os 11rotostos e cont1'a-pfO-
testas, c tudo quanto occorrer durante a eleição.

~ 1.0 A acta scrá assignada pelos mesarios e fi3-
cacs; e quando estcs não queiram fazel-oou tenharr
se retirado, o secretario fará disso menção em addi,'
tamcnto que, será taml)cm assignado pelos mcsa.

rios.
~ 2.0 Ao prcsidente e qualquerdQs mesarios é

pel'mittido assignar a aeta com declaração (10ven-
cido'C represenlar contra a valida(1c da elClção, ex.-
vondo -succintamente as razões,cm que firm!ar o seu
voto c apoiando-o com os documentos que entender,
os ,quaes serão appensos á copia da acta, que será'
remettida ao 110der compctente para conhecer da
validade da eleição.

Art. 52. O resultado da apuração será i.nc~nli.
ll'enti publicado por edital e pela imprensa. sempre
que for possivel. mencionado em boletins assigna-
dos pelos mesarios e secrctario e remettid05 á jlí,nta
apuradora da eleição' de que se tratar. (Modelos n.
12 e 13) .

Paragrapho unico. Os 'boletins copia ou ce1'li
(lão da acta, serão tambcm dados ~os c9.ndidatos c
fiscaes que o requererem.

Art. 153. A acta da eleição será transc1'ipta em
livro de notas do escrivão secrctario da mesa. ou es-
pecial, não sendo o secretario official publico. C~lo.
dela n. 11).

Paragrapho unico. A transcripção será foi ta no
mesmo dia e lo~al' da eleição e assignada Velos mç.
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sarios e fiscaes que quizcrc.m, notando-a o secreta-
rio no livro dJ.s aclas.

Arl. iH. Concluidos os IrabaJllOs cleitoraes, o
"ccI'etario, no prazo de -1-8 horas, remetterá, sob re-
gislro do correio, o livro das actas :í. junta apurado
ra do municipio e o de transcrip~~ão para o car!ario
do escrivão do dislricto onde ficará archivado.

SECÇÃO VI

Dos (iscaes

Ar!. DO. Aos candidatos a cargos electivos é
pcrmittida a. apresentação de eleitorc .., ou de cida-
dãos com as qualidades de eleitor, para o fim do
iiscaJizarcm o processo da eleição em cada distrieto
ou secção (le dislricto; essa apresenlaç.'íopo<leni
lamhem ser feita por eleitores, mas de modo que
cada fiscal não seja :1presenl:1do por menos de vm
te e cinco eleitores.' '.

~ 1.0 A apresentação de fiscaes será feita em
petiçiio assignada pelos candidatos ou seus procu-
1':1dores, ou pelos eleitores, em numero exigido 1\0

jlresenlc artigo, ao prcswellLC (ta mesa eleitoral do
disll'Ícto uu secção de districto. no aclo da illstalla-
ção da mesma mesa ou em qualquer oulra phase do
processo eleiloral.

S 2.° Os fiscaes lerão :1ssenlo nas mesas eleilora':~s
e poderão discutir as questões que se suscitarem à
1'esp ilo do processo eleitoral, j1J'oles!ar conlra o
que entenderem conveniente, assignar a aeta I Jl1)
os respectivos membros da mesa, mas em caso ai-
gum terão voto deliberativo. .

~ 3.° O não comparecimcnto dos fiscaes ou a
sua recusa de assignatura nas actas não trará infl'\f-
rupção aos trabalhos e nem os annullará.
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CAPITULO IV

Das Eleições em Particular

SECÇÃO I

Da EleiçfÍo de De]J/tlados e Senadores

A t "'6 A eleição de deputados e senado:es,
I . v 'C nO're so LeO'islativo Esladoal, lal'-

membros do o o 1':1 '1t, de nove.m1JI'o <lo
~e-:í simultaneamente no (1. IL' 90 de Hilll
;luarlo anno de cada Icgislalura. \ CI n, - , "
arts, !:lo e !:l7). . j"1 OI' "ir

'1 o \ eleição de depu lados sera CI a Jl \:.
g : 1.CS cle'ltol"les e a de senadores por lodocumscrlpço (,

o Estado. , '.
R 2.0 No caso de vagas POI' morle, 1enu~.CJa .?~
lj ,I lIel' outro motivo em lima ou outI.l l.l.l

por "C\ l~.~ (ton O'l'esso, para pl'eenehel-as,le('(~ logal' a
I~;~~;ã~ \\0 di~ que 'fôr designado pelo PresJden~'~ do

Estado. '. I I' dGA '\ ~'7 Nenhum cidadão podel'll ser I epu .,1 ,
I , ,) . I nem 'lcellmular .)5 C.U'

e senador ao mesmo empo, '1'. I I F,.tado
"GS de mcmbro do Congrcsso I' el CJ:1 ~ I o ,s. - .
o J ~ 'I ~8 Presumir-5e-á ter relHlllcHHlo o ,1!1'ln-

1\ J • i.J • b d Coo O"'l'<;su
(lalo o cidadão que fôr eleito mem 1'0 o _01 '~le( . r (h sessao ,-e não tomar posse ale o nu ... ' . '.

'el'd IC'II' se O 1eco.O'islaliva seguinte a em que,' ,: -.. '
o ., I" S':I 'I f'lPl"an pal.l SU.Inhecimenln. e proecl LI- e-, , . 1'" , 1 '1896

1 '1' -' (L"'l J) H}'> tle 19 de agosto (e ,su )stl ull,;ao. ... , ~.
,wt. 2. O) •

SECÇÃO II
Da Eleiçüo de Deputados

Arl. 59, A eleição de depu~ados ~erá feita
nas doze seguillt:es circumscl'ipçocs eleltoraes em
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quo ISe divide o tCI'rilario d'O Est.ado ~(Lei n. 649,
de 1. o de se~embl'o do 1915) .

~ 1. o A pI'imeira circlUnsoI'ipçáa lerá par séde
a cidade <le BelIo Horizante, e se compará dos sc-
19uinles mulnicipias: - BeHo HOIl'izante, Oa:eté,
Cont.agem, SanLa Quilcria, Saba:rá, Santa Luzia

da Rioda's Velhas. VilIa NaVla de Lima, Sete La-
gõas, Paraopeba, Cu rvell a, Pi>rapam. Santa Bnr-
b:l!ra, Pill,'Icicaba, It.abi1ra, An1lonia DiaiS Abai o,
Conceiçãa d'O Serro, Ferros e Bmn:fim.

~ 2. o A ,segunda cilrcumseripção LeTá por séde
a cid allle de Ouro Prelo, c sc comporá dos s'oguin-
lcs 1Yl'1micilpios: - OUI~OProclo, MaJrianna. Ponte
Nm~a, Rio Casca, Abre Cam'po, Crumtinga, Ma-
nhu.'ISu' Rio J o's(; Pedro, Pir.mga, Alvinopolis e
S. Domingos do Prata.

~ 3. o A tCl'ccira circumC'l'ipção torÍt por sédc
a cidade de LC0p'0ldina c se comporÍt dos seguin-
tes municípios: - Leo:poldina, Oarangola, Viçosa,
S. M,arnocl. Palmn, S. José de Alóm Parallyba e S.
Paulo do Muriahé.

~ 4,.0 A qua rla circumscripçãa lcrá par sédo
a cidAde {le Juiz 11'e Fóra c se comporÍt das sc-
g-ninles municipios: - Juiz de Fóra. Rio Prela,
Rio Novo, S. Joãü NopoIn'Ucena, Uhá, Rio Branca,
Ca:laguazüs, Mar' de Hespnnha c Gl1a~'aT(í.

S ti. o A qui'n IR cil'r)lJIDs(wipção terA por séde
a ci(1'a(lr de HarlJaecna e se compará dos seguintes
mrurnieipios: - naTbace:na, Pnlmyna, P'Omba, Mer- ,
cês. Gnaran'y. Alio Rio Doce. Ri'o Espe,ra, QueIuz,
EnlLI'e Riüs, 'Lagôa Dourada, Pl'a,dos, Villa Rezende
Cos.ta, TÍ'm,dc.n1les c Lima Dlll:u'1Le.

, ~ 6. o A s'cxla ej'reumsc'ripçáo lor,í pOir séde
n cid.:1'llelle S. João (]'EI-Rei c se compará dos se-
guintes mllníeipios: - S. João d'EI-Rei. Olivei-
na, Passa Tempo, Claudio. Rom Sueccsso. Villa

'epomuccno. La.vras. Perdões, Campo RelIo. San-
ta Anlonio do {onle Hap criea, fonmirra" Divi.
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P Pará,

n'Opalis. Bom Dospach~, PHiIlnguy, cquy,

II.<'Iuna e Turvo. '. .. ção terá por séde
g 7 o A se\.ima clreumscllP . d'Os scrruin-

a cidad~ de :Mllzan1ihinho e 1~ foml~~~':~xU'pé °Gua_
tos m:U!nici'pios - :Muz.b.an~)lnl~f''Ontc(' Santa. Sãa

J 1 Arco ul,rra 11 1
l'nncsia, aeu IY. ' .. o Piumhy 133Jmhu IY,
Sehastião do ~,:l1'a\lls~,0,1~~~;I1'O {lo Pa~'all1ahyba, S.
DOI'esdo ImIa Ia,.t Me c, (,
Gothal1(la e P.a1toS. . ~ . ,: 'sédc

. '.. 11'CJl'I'pçao Im (1 rpal
% 8,0 A oItava CHCUl .: ],as serruin-

C aIJ1ha c se cmnlpOl (1 ( . o
a cidade de amp, ('. l' Cam,l)Umlira Aguas. . . Camq)an 10:1' 'I' ,
tes mummpl'Üs. : - ,. '11 G 'm'os Tl'oS P'Ontas,

. AHenas VI' a :l0l, M 1VIrtuosas. ' , , 'C 1 10 S'upucahy ae WI-
ClUD1!POSGemes. S. .Jonç

1
.a!°R(' l'~spc~a:n~a, Tres

, Dol'oS (e oa. J 'M
do, ParagnaSS1!, r 'I~ V1arrrinha, VilIa FJloy cn-
Corações do RIO 'eH ?~ r Ri'O Ved'e Raependy,
dos. Ayuruaca, ConcClça~lI ,( (} Quatra' Silvestre
Ca~an~hu'. Pouso Alto, a

I
.ss

R
a. C11~ro'

r' ", e Carmo (O 1'0 ' .Ferraz, , Irgml<l " . . ~ ler') nar séde 11
~ 9 o nOlJ1,acirCllm (')I'I~çao ' :. .
" . I ' .0 comparados segum-

0idade (le Pauso ApCgl e eA'lc"rrl'e Sa'nta. Rita da Sn-. . . ou 'O M"
tcs n1UTIlCI}lI.OS:.- r'lI Rraz Chl1islina. Paraisopo-
nucahv. l\Jal1I1)a. '01 a. F'. "'0 J,rtCu'lin;"a Caldas,. , . 1 F ; \l 1'0 • III , • ( .' ,.. ,
Hs Mlal'I11 (a c, C ín cstre Cabo VC'J'dc,
C~11acúl, Poças de CaJ,ldas, ,.~aS'fI 'José' do!' Bol:elhos,
CamJmhy, Ex lr0ma , . agu:tl), .
.' . r c Pedra RI1nnca "dSIIVlan01)0 IS ,". 'scripção terá por se c

<: 10 A (leCllna Clofcum, . t
:;. ~'l ' cnmrp,or:l (las se~Uln es

a cidade ,de Uh(wa MIe ~op~. '\a Ttuvu~aba (antiga. . . Uhora )Ia la",. , d
m~lnlCpllJ)ll'OI~:-) (IX n ' G6:1.(10 H) H> ), CaTm~ o
V llla a:,ma. . .J , • C"a;"l~amC'll1° Conqu N;ta,
F I I Monle Alerrl~e, D','"", "
'('ue,a, ". ," \lha(lh do Rom SuceC's's°,
AI'aguary. p,a\.l'oe

E
H1:o:111') i ~lll' Para'calu' c Vil-

Monto CaIJ'l1l'o]]0', ',:-;\.Ir,1 (0'.- .
h João Pi'nlH'il'o. . .' ~ terá
' • <: '1'1 A c1rcinl'a 'Tlrimrira cil'cllm~cJ'lpçaO'. '1' (.

:<. n' I'" s comTIora ( os61 a cida(l'e dewmanma" c .. I' , S
pnr .~ (r, ' '.. '. . _ ni'amantina. JnnuarIa, .
~ogumles nnl~lel'p~~;, '}' TncÜ'nfhlcncia Raoayu.
Fl'al1Ci~C{) Vll1a praSI1í\, 1



- 222-

va, ,Montes Claros, SOl'1' I) ,.. I -,rell's"l e {' I _ o, CÇ,ll!ll'a, S, Joao Evan-
I:> h vUUll laos.

S 12, A decim' o'. 'POI' sé(Le a (lid'I~Ie /' 5\eoulI(lal cll'cumscri;pção terA
seguilllJes 1Il!UII'I'''I~I)I'OeS't I'<lSS\UHoIY e,se coml.lorÍl dos
. ", - 1 I'assua \T"I" J .

Im hÜ'1Iha Sa "III-'IS }"o 'I I }" - IY, I Il . equl-
, . I. I a eZ-'l \10 p, 1 G-

gol, Boa Visl'a do' Tmllled:;,j , Thcn t!;( 0'0 ra~ ~l(!-
nas ~ova,s, S, .1o,io }bplisl,a c C~:'I:~I~inhl,~onl,~1I-

111'1. 60. C:II1:a cil'euInsCI"I:' I . ','
depul:ulOis, vollallllo PUI" , ". tÇ,lO

, e egora quatl'o
ou lislas COIILCJl'(lo's6 em I e,lt(:1 eleI,lo'r ,em cedula'
649, de HlW, a>I'1. 2.~))~'lJI,e 'Ies nomes. (Lei n.

Arl. 61, SCI'=to con '1 I
dos ao Conrrl'C'scso'os c'I:ltI;rac os eleilos depula-
I
) I . I:> I( IH aos (Iue sue '
Iene, ale o 'llumero lI. I. ! cesslva-

de elegol'. o1JLivC'l'om'I1'U? .~ouvI,cr a clrcumscripção
A'l'L ' 69 1'1- llaI01 la (e votos. ., - . ,avem 'O omp a Le ] -das por dois ou mais c'I 1-( las votaçocs obti-_ _ I I( a-(aos de sorte ( I .

çao nao se poss;l'dccidil' . ( ,Iueacel-
va de vol'Os, eonsi dera I'-sd> pela, plm'all(!ade l'clati-

\ L 6'" II C! ello o nlnlS velho
11', .), No caso de ,")rr'l- '

cia. ou '/1°'1' oulro qual( lI'Cl/'Il~)~~:;'J:or mOl1tc, renun-
elelLos pela JIIIesma CÍ'I"CII ".tl\.o, de dcpul:nclos

I
' - lIISellp\,'ao c'llh I 't

na c -clçao a que SI' PI'O('('t1 " I I e el 01',
tará CIII ';Cdlll'l"lll'II'IIO '.' CI' para precnchel-a-s vo-, I., . '/IIoIIl'leSo I ('me a hypoLhe,se. '" u (e 15La5, conl'ol'-

Pal'agl'apho unico Sidepu lados a Iweellehe'I' '1" ,o, nfull~,el'o de vag'as (leI ' OI III el'lor 'I t' d
e ellol' v'olwní em um ou doi' I . le~, ca a
I'!'ata (' de uma. () \'a era o 1:; l"omes, (;on Ionne se
1

. I o' li {e ( U'I5' 5' f'
I a e1ei,lol' volal':í em list, , ... I "I. or ll'cs, ca-
se numero, •• cOlllelldo dOIS lerços dc~-

, ' Arl, (H, O ,cidadão que fôr eleito d '
ml<1l.5de lima elrcumsc" :- I' epulado POI
reilo de opta'l' polia reIH~d~~~ll~1~ellral t-erá o di-
zcr,_ e o f:lIl'<Íno prazo de dc;' ~to(,~que.lIa que qui-
caça0 dos podeJ1es, ' IaS (ep'OIS da verifi-

~ '1, o Não havendo :" 'cão da ciro '- OPÇ,IO, JHevaleeera a elei-
• um crlpçao da naturalidade do eleito,

~ 2, () .si o cidadão el.crto depu tado não fôr n:i-
tural de ncnhuma daiS cireumseripções oleiLOlm.es,
que lhe liverem simultaneamentJe conferido o man-
dalo, ,prevalccCt'á a clóiçâo da eireumscripção de
sua resideneia,

~3. o Si o cidadão eleito não residir em nenhu-
ma das (Iitas circumsel'ipções, representará aquel-
la em qu-e tiver ohlido maiol' nll'mCI'O de volos

AI'L (m. Na Cil'CUIll5el'ipçãopcla qual não se
deI' a opção, ou pela qual não se verifique a prefe-
renci:a estabelecida nos pa ragraphos do artigo an-
l,ccc(1enle, pl'occllel'-se-:í ti nov,,; (leição para o pre-
enchimento da vaga,

ArL 66. Si a Call1'ara dos DC1putados deelarar

nul\a a cl0ição dc um ou mais deputados deitos,
por inciol1i1r-cm(,nes em ailgulll1:l ou algumas das
illüOllllijHltihiHüa,des espocific;llll:lJs na lei eleiloral
e noste regulamenlo proceder-se-á tamhem á no-
va eleição nas rcspectiv,a.s cireumscripções eleito-
raes, não pol1ondo na mcsm1a eleição scr novamen-
toevotado o cidallão ou cidadãos que não tiVCl'ell1

sido reconhecidos em razão de ter sitIo annullada
a primei,J1U eleição pelo motivo allurlido.

Paragrapho uniro. A' eleição a que se houver
de PI'O'CNlcl', no e:i.so 11'0&[.C~ll'tigo, tambem são ap-
111icaveis as disposições do ar!.. 63.

Art. 67, Nos casos .dos aTI.s. 61, a 66, o p]:esi-
denl-eda Cam:lJra (los De.pul,ados, logo que estcja
constituida a respecliva mesa e verificada a vaga
ou vagas de <1epnta.do~, eommunical-as-fl ao Prcsi-
dente do Eslado,

~ '1.0 O Pesi!len[.c do Estado, nos telmos do
~ 2. o do ar!.. t>6, marcar:í. o dia 'pa-]1Use proceder Íl
nova eleição, que se l'calizará denLro do prazo de
!lOllias, üont:u]Ü'S da darIa da commllnicação.

ê 2, o Si. POl'élll, fÔl'llO!ol'i-a a existcncia de
algtlma ou algumas vag:ls na Cam:lra dos deputa-
dos, em conscquencia de morl;(), o presidente do
Est.ado, logo quc esla 011cstaJs 'lhe chéga.reIl1 ao co-



de varrws não fôr uivisivel pO'l''Ires, de lial.SOJ'lte q~e
haJ'a fr<lJc('ã:o ~sta vwlcrá por 'I1!J.llauIllda:~e, de.• , " . 110me na hs\.la. omodo quo l,eprcS'eIlJt<lJ~'am~l1'81ll.11
cicitor além dos mais. 'd

A~.t. 7'1. Na eleição p<l'ra pr~eenclllmento e
'rr 11'0 ,sca.HN10 llue Se fizer c.o[lJullctamenle comVI:Joa .' "I d emhrosa desLinwd,t a ronovação de meLaue . os lU .:

do Senado ,(Const. art. 27) o elCltor vo~;a em
cedula sep~nula. (L. lL 70S, de 1.917: art. -).,

Vice-presidenle do

SECÇÃO IV

Presidente e
Estado

Da Eleição de
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\ t 72. O Presidonte e vice-pI1CISidcntedo. E~-
di 1 ';-o eleHos nor suft'rarri,o directo e malOnata o sera r o C t' t . - 11absoluta de voLos, 110S termos da ons I mçao. ,\ J.

n. 20, de 1891. arts. 113 a 116)... '.'
.Mt. 73. A olcição de Pl'osldcnte e vlOe~pIe-

shlellle do EsLauo, Lerá Ioga'!' ,no di.a 7 de março no
ultimo WIlllI0do poriodo prcsldenc.wJ. ..

Arl. 74. Ao CongrosS'o leglsl'allvo compele
a;punl1r os votos, verifica'r e l1Cco~hccer ?S poderes,
e Iproc1'a:mal'o Presidonte c ° v10e-presldente ~o
Estado, devendo a proclailuação ser feita em sessao
publica. . 1- t dArt. 7ü. Si, nenhu11l1dos cldwl aos vo a os pa-
1':1PllCJsidonte e para vic~p1'osid{m'LC, do Estado,
houver alcançado maioria absoluta de votos:, o Con-
'"1'OSSOh,wonuo-o verifi:owuo pela apuraçao ~a
~lciçã'~, cIIegorá para Cowda.um dos oarrgo.s,p~r malo-
da de votos <los 'l)1'0sentes, um dos cli(~,adaosque
tiverem alcançado as dU:LSvoLações maIs elevadas
na eleição direota, rospcctivrurncnte para cwda um
dos ditos oargos. ._

Art. 76. Ha.vonllloompal,e na votaçao do Crm-
grcsso, ulpplicrur--sc-á a di.sposição constarnte do
arl. 62.
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nhcci'1Uouto, nlUJI'carádia ~~ar1Ua oleição, afim de se
pl'oouchol' a vaga no prazo fi. 'ado no pal'agrwpho
an Leceuente .

S 3. ° Quando em monos de noventa dias oc-
correrem duas ou mais vagas de deputados reprc-
srnLantcs dc Ullla mesma cirewnscripção, ainda que
clIas Icnham motivos difforenLes o Presidente do. ,
Esbaxl0 mareará o mesmo dia para a eleição, (Lfim
de rpl'conchel~U!Rjobscrvado {l d ispOisiLono art. 63.

S 4. ° Não [orá logar a disposição do }l,tragra-
'pho anLooodc.nte quando, dooLro dos 90 dia:s de-
pois de vcrifieada ou conhecida a vaga, não fôr
1)Ossi'Vülobservar-se o pnazo ma:rcado, para a con-
vocação dos eleitores, para a eleição, no art. 44.

Da Eleição de senadores

SECÇÃO UI

A'rt. 68. A eleição de senado['cs sC'rá feita pe-
lo ESI:Hlo, \'olamlo cada eleitor em cedulas de lis-
l,as conLtmdo oito dVOIl1'es.(L. n. 20, de '1891, tl!rLs.
107 a 1'12).

A~l'l..69. Nos casos ,de :JJlgulIllia()'lI 3ilgumas vu-
ga~ no Son:];(10por ilIIorte ou rClIlullci'a do s.cnwdor
ou sellwdorcs, {lU paI' Ollf;roqualquor motivo, assim
COIlllOcm ,ruz<ÍJode LeI' sido 'a.Jlfllu:1ladapelo>Sonado
a cleiçãodc um ou mais ,dos rsenadorüs deitas o

. 1 'JH'csNClnLedo Seu,Hl0, logo {fue se vorifique a va-
giUou va~as de sonaldoros, oommunkwl-a:s-á ao Prc-
si,donto d'o Est,wdo.

Airt. 70. A'eloição de &CiIlOOO.:mSsão rupplica-
v-eis as disposições COfllstantesdos arLs. 61, 63, 66 e
seu paragrapho unico, hem assim, as disposições
dos paragraphos 1.°, 2 .• , 3.° e 4.°, do art. 67. '
.. :aragnalpho unico. ISi 'Ü fllumero de Vlagas, fôr

dlYlslvcl por ;3, cada eIeiLor votará em lista conten-
do dois terços doss,e numero; si, porém, o numero
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numero não -divisivel por tres, dc lal. sorle que ha-
ja fraeção, esta vwlcrá Jlor uma umdadc, de 1.110-
,doquc 'representará mais um nome ll<~ ccdula,.
além dos demais' assim, a oedula devera coutC!
tres nomes, si fô;' cinco o UlNllCro de vCI'eadorcs
"emcs; dnco, si forem soLe os vereadores ~ .
I:> Atrl. 81. A' eleição de v(weadores sao :1Jpph-
cavcis las disposições elos arts. 61 a 63, 91, c para-
(J'l'lupho '1I'I1icodo ,1rt. 70.
I:> Art. 82. ,Si dUl'antlC o triell'uio se der vaga em
qualquer ,do's cargos de vereador ou de' m~nbro d.o
Conselho o presillcntcda Cama:r,a mal'oa'ra a CICl-
ção pal'a' o seu 'prc(m(~hilllenlo. (L. n. 20;\., art.
1.0, ~ 1."). ,

.,Panag,l'apho unico. E9sa eleição devera ser
mal'calda dontl'o de H; dias creaJiz.ada dentro de !:lO
dias. da dala em que se rLive!' li(lo conhecimento da
exis'tencia.da vaga. (L. '11. 20.1:, art. '1.°, pa'l':L-
"1"11) IIu' "; 0)
~' I -- • • 'I ••

AI'L. 83. Si u PI'l'~;I'dellle da Oamam MUIIICI-
pa'l deixar de man::lr .dia pal'.a a eleição de vcrca-
(!or, ou dc CUI\l'PI'ir, no pmzo m:u'c:Hlo /lO aJl't. 1.~
~ 2.~, ela lei 'no 204" (le 18 setembro de ~896, a ~lc-
cisão de rceursos, quc a lenha (l0I,enmmadro, fcl~-
se-lí eleicão !lO dia que fÔI' designado Jlelo PI'CSI-
d~nle do. Eslado. (Lei n. G4,9, de 1. ° 'dc setombro
, de 1!:l1B, art. !L,O).

Art'. 8li .. Proceder-se-áa nova nlcição em todo
o municipio. nos caSOS s()gl1inles; (L. n. 20, ele
18~H,nr\.s. 1'17 a 131):

I. De I'onll'neia col1cc,1iva dos vereador,cs, ou
mmnbros do Conselho;

n. De vaga do cargo de vereador geral, qual.
quer que scja a s.ua causa; ._

IH. Dc nulllda.de da clelçao geral do muni-

cipio; '\' .
IV. De nullidade da eleição de alguns .{~s~rl.

c!o<; ou :5CCÇÕCS,(ia qunl,resulte a do rnunlclpIO.
'(1. n. 20. ar!. 124);

D. M.-15

Da Eleiçt70 de Vereadores e Memúros dos Conselhos

SECÇÃO V

A'1't. 77. O prooessü da eleição, dO PreshienLe
.e do vice-'1ll'esidonte do ESLa!do, assim como da
resJ1ectiw1 apuração, s'erá o mcsmo esta1Je!rcido
pa'ra a eleição dc senadores.

lht. 78. Dando-se vaga de Presidente ou de
viec-pl'osirlent.c do Estado, ai.nela faltando mais (Ir
UIIl anHO pa.m Lel1llinar o periodo pl'Csidencial, Lil'-
se-á ulOvaeleição, e o eleito s'Clrvirá até o fim do
'mesmo pcl'iodo no respcctivo CJargo.

P.aragrwpho un ico. No caso de faHar menos de
um ,anno pam Lerminal' o 'Periodo presidencial,
quando OCeOl'l'CI'vaga de Pl'csident.e ou vice-presi-
dente do Bstado, prcenchcrá, fIO exercieio do car-
go, o l'csLo do tompo o su1Js(.i.tuto lega:l do Presi-
dente.

Art. 79. A cIeição dc vererudores c membros
aos conselhos m:unicipaos, sürá fei~a, dc Lres em
tres anuos, no dia L° de novembro do ultimo anno
do trienuio. (L. n. 204, de 1896, art. L°).

Art. 80. Na eleição d'e veradores c de mcm-
, bras elos conselhos murnicipaes, cada eleitor onLre-
gal'ií dW1S oedul'iLs.

~ 1 .° A primeira cedula conterá os 110mes dos
cidaelãos quc, como vOJ1CiUdoresespedaes, tivercm
de ropresentar o districtona OwmariL ou Conse-
lho.

~ 2. ° A segunda cednla conterá L:mLos nomes
quamLos formn 'Os ,doils terços dos V'CI'orudo!'es que
tiverem .de ser elciios por lodo o municipio para
completwr o numero dos que devem compor a Ca-
mara ou Conselho.

S 3. ° Si o numero dos verea,dores a eleger fôr
um ou dois, a dita ccdul,a conterft um ou dois no-
mes; si fôr lres ou nUJl}}lCI'Odivisivel porr tres, con-
terá os dois terços desse numero; si, porém, fôr



CAPITULO V
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V. (Jll':lIHlo se tiver deixado de llrOccdC1' ;).
eleição no dia marcado em districtos ou secções do
districto, cujo numero de eleitores exceder á me-
lade dos de todo {l municipio. (Lei n. 20, al't.
12ti).

Al't. 8i;' Proceder-,se-<Í ,a nova eleição sómcn-
te no districto, quando se dór vaga do cargo de ve-
reador eSJlecial, não se fizel' ou rÔl' ;ulllullada a re-
spectiva eleição. (L. n. 20, de 1891, art. 126,
paragl'apho lIl1ico).

Art. 86. Nos districlos novamente creados,
detel'luinado o numoro de vereadores especiaes de
e;lida llitsLricto, a Camara Munieipal ou Conselho
Deliberativo marcará dia para a eleição quando es-
ta não possa 'Ser feita no dia 1.° de novembro do
li Itimo anno do tfi,ennio. .

Arl. 87. O cidadão eleito pal'U preencher al-
guma vaga de vcreador ou de membro do Conse-
lho só servil'<Í 'Ilumnle o t,eIIlPO que faltar para
terminação do mallllato (lo substituido. (L. n. 2,
de '18!)1, HI't. 18,3 2.°).

A 1'1.. 88. As vaga,s que se verificarem na Ca-
Illal'a Oll 110 COII.'l'111Ol\llI'llicipnl no ultimo semes-
tre do 1J'i'nnio scJ'iío pr('c.rwhidas 1)elos supplentes
pal'a psiu rim convlle:l(los. (L. n. 2, de 1891, art.
18, ~ 3) .

Art. 89. O cidadão que rôr eleito ao mesmo
IÜII\po veiJ'eador geral c cspeeial por algum di,stri-
elo será considerad() vereador geral; caso seja si,
1I1,u!'taIW[U1Wnler!pilo paI' mais de um districto,
S('I'Ú oh 'cl'vado o disposto no <1rt. GL {levcndo a
vaga ou vagas ser preenchidas do modo determina-
n() do art. 8ti. .

SECÇÃO VI

Da Eleiçlio de jai:::es de Paz

Ar!. 90. A 'Icição de juizes 'ue paz será fei-
lo ,d(' I,'"s PIll LI'(,s anllo:, 11O di'a 1.° de novembro
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do ultimo lanno do triennio. (Lei n. 20, de '1891,
art. 1M. Lei n. 204, art. 1.~) _

Pararrrallho unico. Nos districlos em que n~o
e fizer ;~ eleição lIO di,l 1.° de novembro ou, for

:lllnulllada, e 'JlOS novamente cI1cado.s, far-se-a ,a
eleição Jlodia designado pelo preslllente da Ca-
'IINI,J'aMunicipal ou Conselho.

Al'l. 91. Na eleição de juizes de p:'lZ cada
dcitor \'oLarlt cm uma cedula conlcndo dOIS nomes,
com o scO"uinlc rotulo: - Para juizes de paz.

Art. °92. São appli 'avcis a esta eleição as dis-
posições dos arts. 61 e 62.

A vaga do cargo de JUIZ de ~az se-
rápreenchida por eleiçflo, qualquer que S~,Pl a. sua
causa no dia que flir designa.dl! pelo vre,SIlI?IILe da
C:L1l\a~'a .Municipal a quelll o JUIZ de dn'cllo a com-
l.\lltn ieM'á.

Paragrapho unico, Si a vaga occorr?r no ul-
timo s meslrc do Lricnnio sorá preC1~chlda pelo
oupplenle. (L. n. 370, de ~9~3, arl.. n?). .

'\ 1'1. fl:1. Qlwndo a clclçao dos JUIzes de paz
de u;n distl'iclo se fizer dl'pois de começado ~ \JI'lcn-
Jlio o 1. ° 'Juiz de paz e:('l'o.or(l o cargo soment?

" I 'heI' o prl-lluranl(' o \,CIHPOque f;1 lar pal'a precnc
llleiro a n:no.

AI't. 910. O Lriennio Lermin:Lr:í. para. Lodo.s _os
"ll'IZI'S dc 11az (IUalqucr que sej3. a data da el:Clçao,
." , , 1 (L' 37tJ 'lrt110me mo ti ia em t0l10 o bst:ll o. el n. ,"
15).

Da A IJllr(lç£io (/ns Eleições

Arl. mj. As eleições de disLriclO,S e sec.çl:"S
sl'l'iín apl1radas. no \'igcsimn d.ia. (lC(1OlS.~1:~elel~all.
(101'I1m:1jllnla rOlllposlajlPlo ~Ulz. de dl'lelto, com.o
presidente, pelo promotor de JustIça e pelo presl-
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denle da Camara Municipal ou Conselho que será
~ subslituto do ~)residcnte em suas fa.I~s (L. n.
,)08, de 1!H7, art. 12).

~1.o Nos termos que não forem séde de co-
marca, o presidente da junta 'sorá o juiz munici-
pal, c o promotor de justiça será substituido pe-
lo respeetivoadjuneto. (L. n. 708 de 1917 art.
1') l: 1 0) " •-,;; ..

S. 2: ° Os membros da junta só podorão ser
subsMuJ(los por seus substÍ'tutos legaes que se
acharem em cffeetivo exercicio da substilJUição.
(L. n. 708, de HH7. ar!.. '12, ~ 2.°).

li 3.° A junta po(lerA funeeionar com a maio-
ria de seus ]lwl\lhl'os, sel'\'indo de seer,etario um
dos escrivães do judicial Idesign:tdos pelo juiz.
(L. n. 708, de 1917, 31rt. 13, li L°).

~ .J'.° A junta reunir-se-á na sala das sessões
da C~unl:\~'a.Oll Consolho. soh a pl'esideneia do re-
$peell.vo JlIlZ que mandarA annuneiar, por edital c
)leIa lIllrlJl'cnsa, sendo possivel. com antecedeneia
de 10 dias, o dia, logar c hora (la reunião.

~ti: A apuração far-se-á pelos livros de aetas
das eleições c scparadamente em dias seO'uidos ...
I t

. I . - ' o., ••
l'c,a I~'a .J. ~ elçao de cada um dos municipios sob
a .1U1'ISdICçao do mesmo juiz. (L. n. 708, de 1917
art. '12, S ti.o). '

S ô.o A apllra~:iio cOllsistil';í n:1 somma dos va-
los cOlls!:rlltesdas adas lalwados nos livros rece-
bidos, lIiio podc!ldo S?l'. cxci'uÍlIa eleição algulIl:l,
qualquer que se,;a o ~!(;.JO Cll..:nntrado nas aetas.

~ 7. o Serão sommados ,om separado os votos
constantes de ;wLas de eleições feitas perante me-
sas que não tenham sido organizadas de conformi.
dade eom as disposições da Lei n. 708, de 1917.

S ~ ,,0 No ea,so de duplicata de eleições a junta
prefenra para a apuração a acta da eleição fei ..
ta no edifieio designado e perante mesa leO'almente
eonstituida. :::>
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~ 9.0 No dia, logal' e hora designados rcunidos
os lHcmbros da junLa e o s~ercta'l'io, o presidcnte
:tlHllllnciam\o que vai se 'pl'ocedcr a apuração das
eleições, c d istri bll illl\O pdos mClllhl'os da j unla
as leUras do alphabeto, apresentará os livros de
actas que houvcr l'cccbido.

", 10. As aelas sC'l'ão lidas ]leIo ]lresident(', no-
tando cada 1I111dos mC'llIllros da junta em rclações
sep<J'l'adas os 1I011H~Sdos eidad:"ios votados c o nu-
mero (Ic votos de cada 1I11Lpor algarismos succ0ssi-
vos da numeração natural, de modo que o ultimo
numero indiquc a totalidadc dos votos, e pubHcHn-
do.o em voz aHa.

~ H. TCl'minada a apumção da dcição, pela
flÍl'Illa determinada ncst", artigo, c l'cuni(ias Olll
uma as relaçõcs p:\Il'ciaús de que trata o pal'agora-
pho antecedente, o seel'l'lal'io da junt,a puhlic:1l':í
inpn.;ciiatamcntc e.5 llíJlIJ('S dos ciüall:"ios vol:l(los c
(} nIlJ)"o'.'l'Pde volns, orgalliz:lndo uma lisLa. geral
dos ll1csmos cidadãos. desde (} maior até o menor
numcro de votos que cada um tiver obtido.

~ '12. Si a eleição fôr feita simuHancamcnte
p:1i1'a eargosdiff'crcnLcs, a aplI'l':tção (Ia mcsma se
fa r<Í. S()IHIr:H1amente, (Iiscrim1inando-sc os votos rc-
colhidos c constantes das aulhcntieas, relativos a
cada cargo, c uma a'pu ração apús ou tra.

~ 13. O resulla(10 (la apul'ação serú illlmedia ..
lamcnte publicado em edit:11 assignacl0 pcla junta
e 'Pela imprensa, onde houver, (modelo n. 'W).

S ,H. Lavrar-sc-<Í aeta da apuração om livro
aherto, numerado e ruhric:1do pdo presidente da
jun ta, tl'allscrcvendo-a o escl'ivão el\1 seu Iivl'o (lo
notas lop-o dcpois de assignada pelos mcmhl'os da
junta e riseaes, si hOIl\,er c <)uizcl'em assignar.
(~lod('10 TI. H).

~ '\ti, A :leia dc\,e conter o nome dos ci(ladãos
v(}t.~dos, ';ncncionan(lo-se os cargos para que o fo-
ram; o nUlIlCI'O de votos, por cxtenso c em algaris-
mos, que c:1da um tiver obtido, a aprcsentação rIos
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tos em cada circuDlscripção, obtiverem maioria de

votos. •Parngrapho unieo, lJavendo empate no resul.
tauo da apuração entre dois ou m,üs cidadãos, con,
siderar-sc.-á eleito o mais velho,

Art. D9. A junta, concluida a apuração, la-
vmda a actit cm livro aberto, numerado, rubricado
c encerrad.o pelo juiz de direito e transcripta no li-
V['Ode notas, no mesmo dia e lagar. (Mode'o n.
1\)) :

I. publicará inuuediatamcnte por edital e pela
imprensa, onde houver, o resultauo da apuração;

H. Remetterá boletins á Secretaria do Interior
e da Camara dos Deputados; .

111. Remetterá, no prazo de o dias, copia
0

da
acta. á Secretaria l<laCnmara e a calda um dos elei.
tos para servir-lhos de diploma, excepto aos quo ti-
verem 01)ti(10egual numero de votos. (L. n. 20, de
'1891, art. 230).

Arl. 100, A apuração geral da eloição de se-
nadores cstal1oacs, sorá feita na Capital do Estado,
pelo Conselho Deliberativo Municipal. (L, n. üti8,
(lo 9 de setembro de H)11. art, 12).

Art, 10'1. A apUfllÇão far-se-á sessonta dias
depois da eleição, polas copias authenticas das
actas das apurações parciaes feitas pelas juntas
dos municipios,Arl. '102. Serão nnnunciados paI' edital publi-
cado pela imprensa o dia e hora em que o Conse-
lho, sem dependenci!a de convocação, dcverá reu.
nir~se no edifício de suas sessões, pl)l'a fazer a. apu-
ração. 'Art. 103. No dia e hora clesigna'(los, prescntes
os mcmbros do Conselho no cdificio (le sua's sessões,
proccder-sc-fl, cCom:1maior pulJiici(lade, :l a [lll1':lçãl)

Da Almra~ão Geral da Eleição de Senadores
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fiscaes ores d, uma. as representa -
c 'protestos apresentn!dos ;í'u çoes, re?lamações
clOnnndo-se IO(j'IS"'S . ..J nta por eSCI'Iptn, )))('11-.' •. " occorrcne',IlTcguJal'idades cllconLnnl. ],IS que se derem, as
(Lei n. 20, de 1891 art' ~~CI)no jJrocesso eleitoral.

R 1' ,. __iJ •

_ ti b. A junta apurndora c I'dçao, 00 mesmo dh sob ' .', onc UI '<1 a apura-
terA boletins' "SS]'~n''d Ieglstl'o do correio, remel-

, "o a os Jlor sc .cretaria uo Interior á I S. us membros á Se-
Deputados; e copia ~~ e~ado e da Camara dos
contendo a notn da ~nlIlscI~c a_ tambem assignmla
bcrativo d'l Capit~1 .', ..lpçao, ao Conselho Deli~
scripcão CIC).to'[....'.'e' a Jun,t~t apuradora da circum-

.• • n nos c eltos f
de qULJse tratar. L, n 008 d c~? arme a eleição
n, 708, iIe 1917 'lrt 19 "7'0 e .H1, art, 12; L.

• , c • .-., S .

Da Apuraç, lio Oer l da a Eleiçr70 de Deputados

Arl" 96. A apuraç=io I 1'-rA feita n" sóde li'" " (a c C1,çaodc deputados se-
u, n clrcumscI'lpç=io' .

composta do juiz de d'. 't _' paI uma .Junta
Jlrf;sid('nt'~ da Ca;nara 1l:llu~;i~I omotor de justiça e
1917, art. 13) tI'ÍnLa dias d clJ!aI. (L. n. 708, de
pela~ junt:ls munic;pae~, epols da apuração feita

S 1.0 Servirá de secrel ' 1 '
escrivães (lo judicial e I t afl~ (~ Junta um dos
de direito, f L : n 708 I 101~~17(eSlgnado pelo juiz

A
\ ' , (e iJ ,art. 13. S 1.0)

, rt. 97. Ao proeesso da a . -' - .
caveiS as disposições da sec =ipUlaç~o sao appli-
ando-se, por edital com ,ç, o nnt?rlOr, annunci-
o dia, logaI' c hora 'd-l rCllaI1nl,;ecelde~cladc dez dias,

P
"tO (a Junta

ara;!raj)ho unico A '-' ,,_ ., . apuraçao f .
cOPJas rIas actas reccbidas elo ' ar-se-a pelas
ta, 5up[Jrinc10-"e 'IS f lL P presHlente da jun-
das forIllalidades' lcO'~e~'1speJo~ boletins revesÍidos

Art 9~ S - o .u~ . o, erao considerad j'[aos qlle em numero dos qu h os e elos os cida-e Otiverem de ser elei-
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• 1 El" .0 de l'ereadol'es e Memvl'vsDa II}lI/l'{/CIIC I a ~ Inça "
. ... dos Conselhos M l[nlCl[)((CS

\'1 '1,)0 C(llllpetc á jUllta de que Imta o arl.
f'). ' ó}. _ "'1 ',:" de verea-

,I" fazel' a '1lHlraçao geral (1.1 c olÇol°1
bD • , _ lo" Cons(~lhos 1\II1nicipaes,. 10
lI..01'05 c ."tem])! 0.S (, :; lisllosit'ões (lo IlIl'SIllO altlgO.f( rn)l(1'l(lp com .\S (~ 1
1~,1I\) " F' licilo a qttalqucr inlel'ess:~( O

AI'I, 1,~O: t. '\ )lII'a1dol'a que dellas lOl\l:u:a.11
..prcsenlar ,\ .l.un,l , I ('erlidõe's de actas de elclçao
devi.do conhcclll1en.lo2 "1' ()'tZ l'lhellião ou ci(la'(triO. ' .. ,,". - ]w\o cscl'lvao (L ", , •• 1'.]),IS~.l.:.tS . '1 l' s(,(,l'ct'll'io perantc a mes.\ C e(que lenha serVil o (e ., ,

I.Ol'al. , , '1:" er'i I'C(IUel'il!a pOl' cscriplo.
fi. '1 ° I, ,."., cC 1t J{ .tO s. • . 1 S3

. ~. ..J~"de dcs )acho, :\.0 sDcl'elal'lo (:l me:
\Jlllepen(lente !. (1' duas leslemunhas: e 1'01-
eleitoral, elll presenç,\ 1 e I 'o {lO prazo improrogavel
nccida ao rcquercn

1
le (~n ,1\lomcnto em que fÔl' pC-

de 2!~horas, contaI as ( o 1 •

(lida.

- 'ai (1'\ eleição l)aL'U, 108 A apuraçao gel. . . ','
~\IL ", _p' "!lellte do Eslado, sera f~l-

Pres)(lenle ou vIce lel;l " COII"I'esso T~e"lS-'I le 5(' I'elln 11 o ..",. '"la na C:1(1I1a ou OIH ; l"rosso' em visla das ali.
lalivo, e pelo mesll1o_ ~( I,;, ":i:1C~ feitas pelas jUIl-
thenticas d:~s.apuraçoL:; P:IIC, l' ar\. ~n.S L° da
las de nllintClplOS, nos IClmos (O ,
Constituição,
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, . Secrclaria (lo Tnlc.In, nell1cller:1 holellns a
rior (' :í (lo ~ena~~o. \', 'el 'í '\pmação (la eleição

Al'I. '10/. I~ app IC.\\ > •• !)9 111 quanto
(le senadores o (1iseosto no a 1'1. ., n, ,
(lO empate 11:1cleiçao.

SECÇÃO 111

-o da Eleiçtio de Presidente e Yice-
Da t1/JlI1'rrçll Pr~sideníe do Estado
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das aulhenLieas das juntas dos mlll1lClplOS, pelo
mesmo modo por que estas 'apuram as copia da~
aclas enviada!" pelas llIPSaS elC'iloracs, de conrol"
midade ~om o art. 9ü.

Art. '104. O Conselho podeni reC)uisilar da
Secretaria do Inlerior as aut!lenticas de apUl'açõ('s
)1arciaes, quo l'a lia I'C'm.

Al'I. 100. Quando os ll'ahalhos lIa apuração
ger:lI não IH«lCl'ern ser concluidos no mC'smo (lia, o
Conselho conlinuarci os mrsmos nos dias seguinl('s
ali; o Icrrr.iro, lavl'ando.se, ca(la Ili:\ em qlle rOl'CIlI
."uspcnsos, um lerlllodo I(ual consle quaes e quan.
tas das aul!lenlicas ficaram apuradas.

~ '1.0 N:t acta final da apuração geral da elei.
çiIo de senadorcs, a Cfual será assignada por Lodos
os memhl'O~ do Consrlho c pelos eleilores ]lresenlcs
que o quizerelll, se llIencionani o conlcú(lo dc lodos
os lermos l:Jvrados nos dias anteriores, de confo['-
cidade com a primeira ]l:lI'le deste artigo.

~ 2.° A aela da apumção gcral da elcição de
~enadore~ conlerci os nomes de lodos os cidadãos
,"ot:1'(10s c o numero de volos que tiverem ohli(lo,
desde o m:lximo allÍ o Illinimo, cscl'ipto ]lor exten.
so. e hem assim, lo(las as oeeor['cncias e incidentes
Cflie se derem e' eonslarem das aulhenlicas, as re.
]lJ'csenla('rlc£. reclamaç(ies ou prolestos apresenla-
dos por escriplo por algum eIeilo!', eleilores ou fis-
caes.

ArL. '106. Concluida a apuração geral da elei-
ção de senadores e transcripla a respectiva acla no
livl'o de nolas de um dos escriv,les (lo judicial o
notas, o presidente (\0 Conselho:

I. nemetlel'á no pI'azo de o dias copia dn ncla
assign:ul:l pelos melllhl'Os do Conselho á Sec('ülal'ia
do Sen:Hlo e a ca(\a um dos eleitos para sel'vir-I!les
de diploma;

n. Ordenará a IHlhlicação do resullado da
aplII'ação por edilal e pela imprensa. (Modelos ns ..
1i c 18):
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~ 2.° O funccionario a quem for pedida a cer~
tidão, dará recibo á parte, declarando o dia e hora
em que foi o requerimento apresentado.

~ 3.° O fUllccionario, ao entregar a certidão,
devcrá cohrar reciho da parte para a sua resalva;
no caso de não ser a cel'Udão procurada, Llever<Í
enviaI-a ao juir. de direito da eomarCR pelo eoneio
e goh registro. (L. n. 204, de 1~96, art. 4.°).

Art. :111. A junta remet!erá, no prazo de 8
dias, eopias (In aeta, que poderão ser impressas,
assignadas Jlor seus memhros, á Camara Munieipal
e eada um dos eleitos para servir-lhes de diplo-
ma. (L. n. 20<1" de 1896, arl. 7.°; L. n .708, de
1917, arts. 1:-~c 14).

Do necOithr.imenlo -de Poderes dos Vereadores e
Membros dos Conselhos Municipaes

ArL. 1'12. O reconhecimcnto dos podcres dos
vel'e:ulore.5 c membros dos Conselhos Munieipaes
será feito pelas camaras ou conselhos, novamente
el(~itos. (L. n. 20.1" de 1896, arl. 7.°) .

Art. H::;. Oito dias antcs do designado para
instaUação da Camara, os vereadores diplomados
pela junta aplll'a!lora compareccrão ao meio dia na
sala das sessões municipaes. (L. n. 20<1" art .8.°).

Art. 1H. Presidirá a reunião o vereador mais
votado, se3undo a acta da apuração, servindo dc
secretario o immediato em votos .decidindo a SOl'\O
no caso de empate. (L. n. 708, de 1917, art. un.

Art. 1H;. Formada, assim. a mesa provisori:l,
os vereadores clIl.l'egarão seus diplomas ao secreta
rio. que delles farú uma lista e por ella fará acha-
1llada. ]Jara a eieiçao de duas commissões de tre:,
;11emlJros cada uma, cabcntlo ú primeira o cxame
de diplomas nprrscnla(los c :í scgun(la unicamente
() (los aprc~enlarl()s pelos membros (laquella.
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~ 1.0 Pnra essa clcição votarão todos os verea.
IIOl'rs pI'e~ent('s c em ,dois nomes cada um. (L. n.
:?Ot., de 18!3G. art. 10).

, fl. 2." Si ;) numero de dip!omados que cOI~lparc-
ccrel~ aO neto da verificação de poderes. n(~) for.
Sll ('fiei ente para a eleição (le duas c~mnllssoes, ?
eX,lme dos diplomas e <lo processo eleIlor~1 podera
seI' feito pOl' 11111ou dois ver~adores eleitos pclo~
vresentes. (L. n. 708, de 191/, art. 17). .

ArL. .116. Entregues os diplomas ~s C01ll1~IS.
~ües ou vc':c:Hlures eleitos, levantar-se-a a sess:w.
lL.n.20A.llc1896,art.H) .. w •

\ Art. 117. Are commissões nnnunClaruu por e(\!.
1.11e pelo. illl\Jl'fJllsa~ onde. a houver~ a bOl'~1 ~1ll CIllo
celehrarãG ::mn.s reuniões, e a el1as admlltlr-s~-ao
todos os interessados no inql1erito e qutllq\íer Clda.
dão que l) requerer por eseripto. (L. n. 20!~: ~lc

. 1"1~96, arL. ~). .
Art. i'lR. Apresent:l(10 o pareeer das commJ..S'

~ões, será dallll para or(km de dia seglllllt-; c enLao
lliscutido e yui:)(10 jllnt,amcnte com as emendas que
,1j1narecere:1l. ~L. n. 20<1"arL. ~3)w'. .

. Art. :11:1. Os vereadores so sao uupedldos d?
yolar os J):lI'eceres referentes á propri;.t pessoft ~)l~:1
(plflUellcs' que com elles tiverem as 1Hcompa (dil b.
dades estallelecidas no lei n. 2, de 14 de seLen,hrr
de '1801 (L. n. 204, :ut. 14). w

Par:.l'''1''1pho unico. A votaçao se fnrá em rcla.
r"' •

('ão a ca<l:l vercador de per Si .
., A1'1. ,120. Haven(10 empnte entre 110i~ vero:\(10'
res. considerar-se-á eleito o mais velho. (L. n. ~Oi.,
art'. 15).

Art. 121. Scparando-se os verra'dorcs diplo-
mados pa ('a. procederem :t veri rieação de poderes
rm rcuniõr;; (lifferenles, .rrputar-se-a legnl p(lra to.
dlls os effllitos:

T. A reunião em que houver maioria;
II. O reconhecimento feito pela ~laioria, ,s::lvo

nos intercss:lrlos o recurso (las respectIvas declsocs.
(L. n. 708, de HH7, art.16).
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dos CIl1 suas fallas e impedimentos por supplentc5
eleilos na Illcsma oeeasião,

S 2:' A jUllta clegcrá o scu presidentc cm sua
primeira reunião c não poderá funcciolll\r scm 11
prcsença da maioria dc scus mcml)l'oS,

S 3.Q A junta rcunir-sc-á dUl'antc as scssõcs do
CongI'csSo Legislativo, cm uma das salas do' edifi-
do do SCl1a(10, scrvindo dc secretario um dos offi-
ciacs da Sccrctaria do Scnado,
. S 4,." Suas decisõcs sCI'áo lomallas pai' maioria
dc valos, publicadas 110 dial'io ofneial do gstadll,
rClI1cll.cn'(\o-sc copia aO Presidenle do Eslado c ao
da Carnar;! Munii(~pal recol'l'ida pnrn n re~I)('ct.iva
execução.

S õ:) Ficarão prcjudicados os recul'SOS quc não
1'01'('111 julgados na sessão allllual CIII quc forcm
aprcscntudos, salvo li (lisJloslo 110arl. 12G, paragra-
pho ullico.

Ar\. '12t>. O Prcsi(\clllc do Esta(lo rl'solverá
provisol'iarnelllc quacs os vercadorcs IcgilimalltenlC
clcilos, nos casos dc dualidade dc call1al'aS, em vir-
ludc dc recul'so inlcl'llOSIO pOI' qualqucr clcilOl' do
município, no PI'aZO do ar\. '123, ou pclo promolol'
de j usliça, em qua Iqucr t.cmpo,

Par:lgl':lpho unico, O Prl'sidcnt.c podcrá cha-
maI' a cxcJ'cicío os vCl'eadores do t.l'il~llllío !'indo,
remrLlcndl\. rnl lodo o easo, o ,'ecllrso á jllllla P:ll':;
11llecisiio (Ic!'iniliva.

Ar!. J2G. O I'l.'Cllrso do. qUI' Il'nla li arligo :11).

Icec(1Pnle s('I'á illsll'uido com os holclills ou copias
(las aelas da~ elciçõcs, da 11'\1lIl'ação, do reconhcci.
mento de pOI1crcs, das sessões de inslallaçiio da Cn-
n1:lra, c quaesquer oulros doculllenlos quc o rpcor-
renle jul<rar eonv(mientc.

Paragrapho unico. A junla poderá rcquisilal'
elo Secrelario do Inlerior qualqucl' documcnto que
julgue indispensavel á decisão do rccurso, quc scrá
processado na fórma do art. 123.

Dos Recursos
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A:l.. 1'22. Haveni recurso 1),'11") l'unl'l 1
I L

,crca( a
pe a. " n, ()H), de HlW de decisões da' Camara
!\IullIclpal, sobrc:

I. Annnllaçãodc cleiçõcs e dc diplomas'
lI, Perda do cargo de vereador, '
,,~\rt: 123. O recurso será inlerposto no)r~zo

(le lO .dlas, Jlelos inleressados ou no caso do In ( ']
d~l ,:!l:tlgO ~mlecedenle, POI' qtl:llqL;e[' eleilor do 1~1l
TIleljllO. . •

S '1 I, Conl']r se ' I, " . , ,- -a o prazo ( o dia em que teI'lni-
I~:\I,0I1l os Ira halhos da v(!ri ficação de poderes' c no
(,\:;0 do n fI do '11't 'I 'N I .. - '" .•. '. .',' __ (a IIlllmaçao da decisão
~;e ~.u\ll101, lP~r 1ll~'IO(Ie co.mmllnicação directa, ou

(Ian c
I
pu )llCaçao pcla nnprcnsa de edil'll 'quo

a conten la, (
S 2.° O recurso será lomado por termo '

qualquer .cscriyão do judicial da séde do tel'~l~I
qlle o asglg'l1al"a com o l'e('ol'['('I)le 'L qLe 1 ' '.' J: " , '.' I -In ( ara re.
LI .lO, e (~".lS testemunhas. (Modelo]). 20).

S 3. Auluando a pelição (' lcrmo dc rec 'com 'IS nz. I ' " . ,UISO~ .. ' . ,oos ~ ~oC~1Il1cnlos offcrccidos pclo re-
,,0,1 [,ente. 0. ~scrlvao Inlimará o pI'esidenlc da Ca-
111" (a :M11 111 C IP ,ti (I l' 1 ' ,'\" r, ." ue PO(c,I'a, (en lro do prazo de
, ,) ( 1,IS, .?f1,I?reCer suas razões e documentos,
(r. Sf,4,:.. I:mdo o prazo, o escl'ivão, dentro dc '!ti
1'ILS, ,I~,i 1emcssa do J'ecu rso li junla IIClo (,ol'['el'o
SO) registro, ' , ..,

S t> o S i o "eCl' - f
t
. . .. .' llSo nao OI' rCll1eUido para a l'un
,I ou exlravIaJ'-sc IIOdc',' , • '. -, " ' I.L o ICCOJ'I'CI1tc a I) I'csen la I-o
.1 mesma JUlll'l J')ro,'''n 1 .\, " ') " ." (O que o IIllcl'(lOZ rm lcmpo"
I } .11.. L/L A J un la de recursos scrá com losla
(,l' dOIS senadorcs, dois deputados 1 p, ~'1 ",(.cral do Esl:lll0.' e (O 10CUl,l(01
" S IL° Os scnadorcs c depu lados scrão cleitos
,.nmw mcnle pelas respeclivas camaras e substitui.
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Da Posse dos Juizes de Paz

Art. 133. Os juizes de paz tomarão posse de
seus cargos perante o juiz de direito da comarca~
a quem apresentarão seus diplomas, d~ntro no Tll~l.
zo de tre:; mezes eontados, da apuraçao da elelçao
prestando juramento ou af.firmação, do que se 1:1.-
vrurá termo em livro propno.

S 1.0 A posse po(lerá ser tomada. por ~rocura-
dor que prestará o juramento ou afflrmaçao; ~as
sómente considerar-se-á completa, para os effeltos
legaes depois do exercicio.

S '2.° O prazo poderá ser pro rogado pelo jui~ de
direito por mais trinta dias, si lhe for requendo,
provan'do o requerente legit.im~ i.mpedimen~o.

~ 3.0 :Findo esse prazo, SI o JUIZ de paz nao hou-
Ver tomado posse considerar-se-á vago o logar,, I .~
que será preenchido por nova e C1çao..

~ .1,.0 O juiz de direito, ~ara, os fllls do para.
~'I';'pho ;ml.l'ecdcntc, eommulllcara a vaga ao pre-
gidente da Camara Municipal ou Conselho, que
marcará dia para a eleição.

Art. 131. Independem de rec?nhecimcn~o do
podcres os eleitos diplomados pela Junta. (L. 375,
de 1903, art. 44, S 1.0) . .

Art. 132. Do acto da junta apuradora podera
qualquer eleitor do districto, ou cidadão que tenha
obtido VoLos na eleição apurada recorrer ~ara ;~
junta, a que se refere a lei n. 649, de 1~)15. (LeI
n. 558, de 9 de setembro de 1911, art. 2. ). .

S 1.0 São applicaveis a estes recursos as d.ls-
posições dos arls. 122 e. 123, SS 1 a 5, sendo a m-
timação feita ao recorrido. (L. n. 558, de 1911,
art. 2.°).

S 2.° Publicada a decisão do reeurso, si houver
alteração da apuração, o juiz de ~ireito ~ará ás nc~
cessarias communicações aos eleItos aflIn de que
,tomem posse.

Da A}Juraç,70 da Eleiçt70 de Juizes de Paz

SECÇÃO VII

Arl. 'l~IO. A aplIl'a~iio da elei\'iill dos jllizl's do
paz SCI'~í feita l1e conformil1ade com as 11isposiçõl's
tio,: al'ts. mi, 10!l c 1'10, das secções T e V desta
e"pilulo.
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SECÇÃO VIII

ArL. 127. Veri l'iell!llos os poderes dos eleHos,
tcrá logar a installação da Cam~lI'a no dia 1.0 de
janeiro: si a verificação não se cOlllpletar antes
desse dia a installação será no dia seguinte ao da
terminação dos trabalhos.

S 1.0 Si algum vereador ou membro do Conse.
lho Municipal não lomar posse no dia proprio, a
C:unara marca rá prazo de 60 dias, a conlar do dia
2 de janeiro, afim de ser preenchida a formalidade.

S 2.° Si, findo esse prazo, não se tiver realiza.
do a posse, será marcado novo prazo, que não ex.
cederá de 30 dias.

S 3.° Findo este ultimo prazo, sem que se reali.
ze a posse, ficará vago o cargo como no caso de re~
nuncia e será preenchido por nova eleição.

Art. 128. No dia marcado no artigo antecc-
,lente, reunidos os vereadores ou membros do Con-
selho Municipal rcconhpcidos, ° presidente da mesa
provisoria prestará juramento, ou affirmação
,:Const. do Estado, art. H6) (' o l1eferil'á aos de.
m:lis vereadores ou memhros do Conselho, haven-
do-se a C:ul1ara por installa da.

Art, 129. A disposição do artigo 'antecedente
{> exlensiva ás camaras ou conselhos de municipios
nova lI1enle c('ca(los, empossando-sc os rl~conhecillos
sem depen(1cncia de intervenção de ealllar:lS de ou-
tr'os municipios.

Da Installação da Camara
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IX. Dc não terem sido admitlidos fiscaes rc-
gulannente constitui(los.

Al'l. 136.' Ficará sem cl'feito a eleição de ve-
rcadores geraes ou dos membros cios conselhos mu-
nicipaes:

1.0 Si for allnullada a eleição em districto ou
secções de districtos, á qual tenha concorrido
maior numero dc eleitores do que o que tiver con-
corrido ú eleição declarada valida dos outros dis-
trictos ou secçõcs dc districtos;
I 2.° Si no (lia marcado não se pl'ocedcl' á clei-

ç~o em c1istrictos ou secçõcs dc districtos cujo nu-
llICl'O dc eleitores seja superior á metade do Illune-
1'0 de eleitol'es em todo o mun ieipio.

Art. 1:-37. Annullada ou declara,da sem el'l'eito
á eleição gemi, prevalecerão as dos VCl'cadores e8-
peciaes c juizes ,(le paz dos (listl'ietos, que sc jul-
gilrem validas.

Pal'agrapho unico. Ncsle caso, os eleitores
desses dislricLos, nas elcições gcntcs, volarão só-
mente ]la 'a vel'eadores geraes.

Art. 138. Fic:mi sem effcito a cleiçiio feita no
t1istricto, quando for annullada a dc alguma das
respectivas secçõcs a quc hajam eoneol'l'ido eleito-
res em numero maior do que o dos que tiverem
cOll1parecido nas demab sl~c<;ilc:s.

Art. 130. Ao Congressll V'gislali\'o do Esta-
do compele conhecer da vall(l:1(le ou nullid,Hle da
e\rição do Pl'esidenlc c dr) Vit~0-Pl'csirlcntc do Es-
tal(\o, nos lermos do art. 201 da ici dt~iloral. (T.Jci
\1. 008, art. 2.°).

ArL. 140. A' Camal'a dos Deputados c ao Se-
nado pertence ,deCidil' sobre a validade t)t1 nullida-
(h: da eleição dos seus respectivos lllembl'Os.

Art. '14,1. A' Camara :Municipal compele ('0-
nhceer da validade ou nullid:llle da eleição de ve-
readorcs (lo respectivo município, na f(ÍIT',~[l(1:l lei
e deslc reglllamrnto c a junlil de recursos, C1l1caso
de recurso. (I.Jci n. 6Hl, de UHo) .

D. ~1.--1d

.Das NulUdades das Eleições, Proleslo,~ e Conlra-
, Prolestos. Ji'iscaes nas Apurações

CAPITULO VI

- 242 -

SECÇÃO I
Das Nullidades das Eleições

~rL, '1,36. Scrão 'Illlllns as eleições
segullltes. (L. 11. 20, de 1801 arl. 2'00'. Lnolsl c:~s701s
a rl. 10): " . . tJ ,

. I. Quando feilas cnl dia 'Iliio dt'si"n'ldo JCIa
leI ou marcndo pelo poder competente;' o' 1,
'1 ,t !I: ,Q

1
uando f~itas em horas differentes das

, c el mlO!!( as na lCl' '
'0' ,111. ~~w.ndo fei'tas em lagar differente do de-

sI0)),](10 pl eVIan~ente, ~el0 poder eompetente;
(h d IV. ~)e l~el em j etlns perante mesa constitilÍ-
. e mo( o ( Iverso do dcterminado na lei'

V. pe serem reeehi(10s rnglohn(1nme;lle votos
q:.1,C • d~\'l:1[,' ser tOlllados em seílal',H10 q~1:1I)(10e
~cs II1lhlll'cm no resullado da eleição.' _s-

VI .. D? s.e recusar o rcecbimento 'de votos (ue
possam. 1J11!lu r no resultado da eleição' ' I

VII. De fraude que prejudiqu ' I'
verdadeiro da eleição; , e o resu Lado
d A fraud~ de:~rá ser provada plenamente por
oeumentos, JustIfICação eom citação do presiden-

te dav~~~sa, e ql~aesquer outros meios de direito
.' De mobservancia do processo rcs~ri

pto no tItulo 2, cl!Jpitulo 3 sec~ãQ V deat p 1-menta; , ¥ , " e regu a,

. ArL. 134., A posse será annunciada por cdil'll
a~flxado em lagar publico ou publicado pela iT~l-
~I ~nsa, ?nde a houvcr, ou scndo possivel, declaran-
( o s~ ~ ;ll~no em quc a cada um dos elcitos competc
o exeI CICIOdo cargo. (Modelo n. 21) .
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Art. 142 .. Os poderes competentes para conhc-
cer?m da nullIdade das eleições nos termos dos
:n:tJ?o prC'cedent?s, só exercerã~ esta atlribuição
dCCletando a nullldade, no caso de i'esultar das r -
spectivas authenticas a prova da nullidade ou re-
sultando est,!' de reebmação que lhes for apresen-
tada 'p?r. algum eleitor ou eleitores do Est:Hlr, (Il1 tio
.mullIelplO, durante a verificação de poderes.

" Paragrap~lO unico. As reclamações de que
II ,tia este artIgo. bem como as representações c
protestos apresentados <Ís mesas eleiloraes e ,ís
.Junlas apuradoras, poderão ser acompanhados de
qnaesquer documentos que comprovem os factos
al1egados.

SECÇÃO 11

Dos Pmlestos e Contra-protestos

. ~ ,'L. 11.3. E' pcrmittido a quelqllCl' elcitor 41e
tI~,;t~:J(.:toou s~c~:ão de dist~'icto apresentar protesto
e:,;cJ!pto e a~slgnado, relatIVO ao processo eleitoral
011 a apul'<lljao parcial das eleições.

, ~ ,1.° 0 J~I'olrslo Sf'I'<Í apl'rsrntado <Í mesa elei-
l(~.l:I,~(,lo 111~t['JOtOou da secçiio. d~cdistricto, quando
v ,1~.lI .~;ol)Je o /l1'00rS80 da clclçao a que sc houver
])lo('("c1J(lo prl'anl(' :I Illl'Sllla IIIf'S:I ('Il'iloral,

.~ 2." QII:lI)(lo o protes(o I'f'l'('ril'-sc ;Í apul'al'áo
par~I:~l das eleições (los 11islrielos, sel':í apl'csc.{ta-
tio " .Junla apuradol'a no município.

, ,~3.~ Tanto as .n~r~as el(~ilol't).es, como a junta
.:~'UI.Ic1?1a d~ II1UIIlClPIO poderão contra-llrotestar.
SUlll0 lcmetlldo A Camara de que se tratar o pro~
Irslo r. eontra,pl'Olrsto, f' bem assim os papcis a el.
Ir'~,1'1'.f"J'rntes, tudo em original e jllnlamenle com
:1 l'np,a da acta.

" ~ .1-,0 l:a a('la da' ap"l'a(;:io da l'1f'i('ão 511 fal';Í
::01l1l'1I11'l1lf'II~<iOde apl'l'sl'lllac;ão dos ~rotestos e
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contra-protestos, devendo, porém, declarar-se a sub-
stancia, em resumo ,dos mesmos protestos e contra-
protestos, conforme determina o ar!. 9i> ~ 15. ~

~ 0.0 Os proteslos e cont.ra-protestos serao
transcriptos integralmente no lIvro das aetas, ~m
seguida á ultima nela, com encer~amento e rU?l'Ica
de todog os Illembros da mesa elCltoral ou da Junta
apuradora do municipio,_conforme ~ typothese.

~ 6.0 Si o protesto nao for aec~lto pela mesa, o
interessado ou in teressados poderao fazer tran
sorevel-o no livro de notas de um tabellião ou es-
crivão; e, obtendo traslado em fórma, l~val-o aO
poder competente para conhecer ela valIdade da
,elciçã.o.~ 7.0 A llisposição do paragrapho antecedent~.
alll'un"'c e"'1HJlmente os Jlrotestos apresentados ao, o ' ...
jUllta apuradora 110 Ill;lllH:1]HO. .

Ar!. H"i-, Podemo ser accCltas ]leIa mesa
!llcitoral ou pela junta aplIradora as reclalllaçõ~es,
llIcsmo sem fónna de protesto, ou as observaçoes
que, por bem da ordem e regularida.de dos traba-
lhos da eleição ou da apuração, quCIl'a fazer ver.
balmenle algum eleitor do districto ou secção de
dislrielo.

Para"'ra'llho unico. Admiltida a reclamação ouo l' . ~
accei tas as obscrva~õcs, (~onfOl'me a I lspoSlçan
deste artigo. os mell'lbros da mesa e o' fiseaes dos
trabalhos f'll'iloraes pOllcrão lliscutil-as, eahendo,
]10l'l~nl, sÚlIll'lllr aos m~sal'Íos, ('om~ I'.'cllls~o \los
l'iseaes, lll'('illil' :I q.llesl:lo ou qlleslocs SIlSOI\,ul:ls,
pelo voto da maiol'Ía.

SECÇÃO UI

Dos Fisc(I('s nas Apurações

ArL. 1M;. Tanto nas apurações parciaes das
C'leições, que compc\r ás juntas (le Ilmnieipio, como
nas alnll'a~õ('s gt~raes (las 11e (1e]1utaI10s e scnadol'es
Ilas séde8 das cireUllIscl'ipçõ'cs elcilol'aes c na Ca-
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pilal 110Estado, serão admiltillos, pclas rcspecli\":l
.i IInlas, fiseacs dos canllidatos, os f)lIaes IIcvCl'iío
scr eleitores do Estado, neste residentes, e munido'
dc procuração dos mcsmos candidatos com podcrcs
espcciacs.

Paragrapho unico. Quando os proprios candi-
datos o rcquererem, serão admitlidos perante as
juntas apuradol'1IS a fiscalizar as apurações das
cleições.

Art. 146. A apresentação dos fiscacs dos cano
didatos para as apurações Sel'1l feita no primeiro
dia da reunião da junta apuradora.

TITULO IH

'Parte Penal

Art. '147. Incorrcrão na pena de muIta do
UOO$OOOa 1:000$000:

I. O juiz que deixar de dividir os distrietos
em secções, dc designar os cdificios para as elei-
ções, de nomear secretarios para as mesas eleito-
rae:;, de organizar; as listas dc eleitores, ou fazer as
necessarias communicações, publicação e remessa.
(art. 9°) •

11. Os juizes, escrivães e funecionarios de
qualquer classe que demorarcm ou concorrerem
para a demora da extracção ou entrega de docu-
mentos requeridos pam o alistamento ou para os
recursos eleitoracs, de sortc que não possam ser.
vil' para o fim para que tenham sido requeridos,
por se esgotarem os pmzos legaes,

In. Os juizes, escrivães ou quaesquer outro;;;
funecionarios que oceuItarem, extraviarem ou in-
utilizarem documentos elcitoracs ou titulos dI' clci
tor, que lhes forem entregues em razão do cargo.
(L. n. 20, de 1891, arL, 200. n. XIII).

_ 247 -

. t ue convo-
IV Os J'uizes de paz e i.mmes(ll:lalloc~'I~sa'partici_

. I 'uecer," . ,
(':111os, dcixal'o!l\ I? ::-om~\10nlC:; .ão das mesas elcl-

1I 1)'11"1 'I iOl1ll.IÇ'1O ePH( :,. l ( (

10I'a(:s. "'I cleitoraes que dei-
V. Os membros das mes: s I' 1\'11'no l\ia. log:H'

, O' r Ile as II\S.1 • .
xarCIlI de OOIllP:UCO.I , ("111"'1J'ustiI'iC:llla;

I . 'II'II~ scnl ,. '" . quee hora I eSlgll• ",,"'. .' elcltoraes
VI. Os membros das mes:)~, 11'\1('os l'iseaes(,IIS votos p,1l ,I '

conCOI'l'('rCII1 com s', ' ',' '11'lllos', :- sc \'Ull a ( ml " .,. ~(I:ljlrcscnl:ll os n.1ll , ',' l' 'untas de apuraça
VII Os memhros l.IS .1 al)ur:ll;ão no

, I 1)'\l'ecl'L' para aIleixarclll (e com, ' . I "
que I le"i"1l'1l10s po' OI,
dia, logar e I.or.a I s ~ .' deixar de publicar o

VIII. O JUIZ de p.tz quc

edital Ile convocação; ", I ue deixar de expc-
IX. A Camara MunlclJ!.11 q.hS (I"C lhe incull1-

. IhL' 'IS provllrnc.d iL' os aVI 50S C • ': _ •

bem no loca n le a elelço~s: . I (ue 11eixar 11c forne-
X, A Camara Ml~~ICI~~eetos nccessal'Íos para

ccr urnas, livros c m,llS o" ~

as eleições; . lh Camara Municipal qU?
XI, O preslde,I~te,~ eleição pa ra prr.(~ncll\-

11r.ixar de marcar di,) pm'll a 'I 'S9
,. )1"IZO (ú ar '. ~.

menlo de vag.a, no 1, • '. 1 ra que computar na
XII, A Junla ,l))lna( ~e 'iam ser lom:1l1os em

somma geral votos quc I, ' ..' lo voíos que 'deviam
sCI,a ra do. ou toma r em srp,u :101111111')"rra I 0\1 llei-
o , '1 'n1<'sma" ,,.,
ser l'om)l\lla( o!'- nol . n ulal-os. (Lei n. 20!~,de
xar complctamenle ~c eOl p ,
18!)G, a rL. 29) ; . Ilas mes')s elei-

XTIT. OS escrivães, s~crela nús
1

.: 'r n 'Ile com-
1 UI"IÇ'IO que I Cl a I I 'toraos e juntas (e ap ,,' : l' '''nados'r \0"'11' c 1101a I eSI", ' I

Pa ['rccr no I la, ,o~ ' (lemol'a rem os actos (O
'TV Os cscnV'lOS que " 1" . ',' ,. elc',tol"les (' a remessa I as1 rreu rsos ". '" .proersso (OS, :11':1o trihunal competente. pala

aelas l'ospeol.lvaS jl' • 90;\, de 18!)G ar!" 27) ;
o jul~alllenlo. (1:. ~n. ~ . 'c'cusar~m ccrtidões de

, /V. Os esenvaes que r .:" ~
aelas de eleições ou de apuraç.to,
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Art. 156. Desde que se constitua a mesa elei-
toral alé que esteja definitivamente eoneluiua a
eleição, que peranle a mesma se houve1' de fazer,
ficarão suspen os os processos civeis em qHe-oS
seus membros forem auelores ou reus. (l~ei n. 20,
art. 207).

Art. 157, Durante o mesmo periodo dctel'lni-
nado no artigo antececlente, não sc poderão inten-
tar contra os membros llas mesas eleitoracs aeções
civeis, nem instaurar-lhes novOS processos crimes,
salvo o caso de flagrante delicto. (Lei n. 20, art.,

208) .Art. lõ8. Os juizes de paz concorrerão para
formar as mesas clciloraes e para 1101l1cal'as lIas til'.
mais seeções rlo distt'icto, [llélH lIa pt'ill1cira, ninela
que estejam suspensos do e."creicio, pronnnci:lllm;
em crime de responsahilidade, ou no cxercicio lIa
suhstituição do juiz municipal. (L. n. 20, de '18!11,
art. 209; L. n. 708, de 1!H7, art. oH)).

ArL. um, Os juizes de paz, que tiverem perdi-
elo o logar em virlu(lc de rcnuncia ou acceila~ã'o
de cargo incompaliv('l continnam cOIll\lQtrntcs pa-
ra aS funeções elcilol'acs at0 o prr'l'nchinll'nln (\1'-
rinitivo das vagas. (l~. n, 01,7, dc 27 de sct()mllrll
de 1910, art. 12).

Art, 160. Os livros, papeis, umas, ta "a pos-
tal e mais ol)jectos neecs.sarios para o alislamcnto,
eleições e npurações. serão fornecidos pelas cama.
ras munieipaes, medianle requisição das auclori-

CAPITULO I

DiSlJOsiçócs Ge1'oes

Art. -U$õ, O producto da., multa, cohrnrl[ls fa-
rá Varte das renda,,; .10 1~;l~ldo. exceplo noS casos
dos ns. IX, X c Xl em que pC1'teccl'á aO municipio.
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XVI. Os juizes es . ~
fringirem qualquer' out~~lv~es e, ~esarios que in.
mento. (L. n 708 'Ie 1'o1d7lsPoslçao deste reO'uta-

• , c iJ, art. 23). ~ '

AIrt. 148. As muItas serão impostas:
, Pelo preside t ddireito; n e a Relação aos juizes de

II. Pelos juizes de direit .Art. 149 A' , ~ ' ,0 a outros mfractorcs
d ,Imposlçao da I . '
~ pelo Proeurador Geral mu ta sera requeri.
cldadao prejudicado. ' promotor de justiça 011

Art, lDO. Não haved I O' .
~ufta, si a infracção cons'titl~~ar ~ Imposi9ãe da
O( • Penal, caso em u ,I .erIme previsto no
do no juizo compete~t~ sC(tl•O mfractor pI'ocessa-
art. 23). . eI n. 708, de 1917,

. Art. 1D1. O infractol' 1 .a Imposição da multa PO(era reclamar conlm
dos da intimação do' ~'e~~e~~~zode 20 dias, conta-
provando motivo flue o 1.1 l'fl~ro acto, alIegando c.usllqlle. '

. Art. 1D2 .Da decisão sol'vera recurso voluntari IIe a. reclamação ha-

I
" o c suspensIvo:

. Do JUIZ de di 'tlação; , rei o para o presidente da Re-

II. Do president dtrihunal. ' e a Relação para o mesmo

Paragrapho unico O '
d~ntl'O do pyazo de cin~o di~ecurso será interposto
pao da decisão, (L n 37's, contado,; rIa publica-
200). . .• D, de 1903, arts. 199 c

Art '1~'3 \
C

'. D • f S mulhs c .amaras l\Iunicipaes ';- m .que JIlcorrerem as
reg repartidamente. serelO devidas pelos vereado-

Art, 104. As mull ~vamcnte, na fónna do D~ serao cohl'adas execlIti-
llIettendo o juiz que' ".c. n. 1.-110, dc 1900 re-
d~al, certidão do d tiS Ilmpozer ao coIlector ~sLa-
çao. espae 10 ou portaria de imposi-
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dades respectivas, correndo as despesas por conla
do Estado, que as indemnizarft ft vista dos respecti.
vos documentos.

Art. 16'1. Quando a Camara não fizer em tem-
po o fornecimento desse, objeclos, o juiz do nlis-
tnmenlo e o presidenLc da junta de nomenção tias
mesns eleitornes, poderão fazer acquisição delles,
aprcsentnndo depois :í Camam a eonta doclllnentn.
da da despesa e e 'igindo o pagnmenLo.

Art. '162. Conerão por conla do nmnicipio ns
despesas com a acquisição dos objeclos menciona-
dos no ar!. '160, para as eleições de vereadores,
membros dos consolhos munieipaes e ju izes de paz,

Art. 163. As justificações para qualquer fim
e citoral são isentas de sellos; c as respectivas cus.
tas eontadns, conforlllo o regimento, serão pagas
pela metade; os requcl'imenlos sobre revisão do
alistamento, os doeumenLos e todos os demais aetos
relativos a rceursos eleitoraes, !'ocrão isenlos de seI.
los e quaesquer outras despesas.

Art. 1(3-1,. Em materia eleiLoral, os juizes não
poderão declarar-se impedidos ou su&peiLos, (Lei
n. 371, de 1903, art. 22),

Art: 16G. Não hnvel'êl entre os membros das
mesas eleitoraes incompatibilidade algumn, (L, n.
ÕG8, de 9 de seLembm de 1911, ar!. 16, 'n. V).

Ar!. 166. O serviço eleitoral c o e crcicio de
direito dc voLo preferem a qualquer outro serviço
publico. (Lei n. 20, de 1891, ar!. 218).

Art. 167, Os livros existentes, organizados de
aecordo com a legislação em vigor, quando não te-
nham sido inteiramente inutilizados, poderão ser-
vil' para o alistamento e]eiLora], aetas de eleições,
de apurnções,

~ 1,° A aherturn e enecrrnmenlo dcsses livros
constarão dc novos I.el'lnos, nos quaes se declarern
os fins para que são destinados e o numero (le fo-
lhas novnmenle numel'adns n ,'ubl'icadas,

~ 2,° Os funccional'ios compelenles I'equisita-
rão das C:lmaras munieipacs, com a necessal'ia ano
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, li uc traIa o paragrapho an~
teeellencia os livros c q

, f' 1 s l)l'cpararem. , 1tecedcnte, a Im (C o, 'os de lisLas dos elellores (c
Art. 168, Os. llVI ,_ " transc1'ipçáo; das

secções,. tle tlclas_ lIas elcll~oe~;IC,;li;1<I1I0Sa sCl'viço
I

'
''1''''0 l' OUI os.. l' I OacLasl e aJlu (,,( , , '''lllos ru }I'W:Hos- ,Lerlos nUlIll I" ,- 1

eleiloral SI'l'ao ,~u'. 111"dil'eilo. ou por cscrlvao 10
encerrados pelo .Ill1Z "d I)'lí"l este fim, em des-", ])l)I' elll' nOlllea a , ,seu JUIZO "
I.),'re1{o 110S IIlesmos Ilvrols, . enle proh ibida a p1'e-

lG0 V" 'll)so ulam . - IArt, ' <, , , , I CI' olIl'''l oslenlaçao {e
1 t' ou (luaqu ' I', .1.sellça (C lopa " \', 'mtes e no I 1,1 u,1'\'1 ' desde Oito (I,\S ( I' eforça 1\11I.al,' , l'. houver de roa lzar-s", - la"ur em que es ,Ie1elçao, no O. ,; " 6 1,'Iamelros,

G êÍ dislancia JIIel101, de ".de )Iua-so o caSO de per~
Paragrapho mllco '1~'xC I (1

110
'1 força pOllera- 1 'le))I)u1>lca.em .'. ,lurbaçao,l,a 011 ,I, ri )LÓe pl'la maiol'la 11a mc.

ser requlS,lalla 1~01 cse !, '>'>1),
I' I (Lcl n 20. ,111.. -- , ,- lossa e cltora:. ' j' L' " dos t'\eiLores,lllvlsol's I .
AI'\. 110, As _ ,IS ,I, si ,.,'nação (lo 1'11ificios para

districlos em SCCÇOIs, (:' ':' 1>oll'lins das mesas
, - 's 'I\l.('('açoes. os - lI' "I'lelçocs c sU:I.: , dc'a Hll'ação SI'I';l() Pl~) 10,1-

ckitoraes e (1.IS .lUIILIS 1 I I 1()'T'll'CS IllIl>llcos e, l' 'll'fixa( os ell o'"110s 1)01' CI ILacs , 1'01' I){)s"ivcl, ''1111)1'1'que O"])cla ill\pl'cnsa, S( I' I '1.' _ ('II'ilol'acs 1II'vell\ 1'01111'1'
A 17-1 OS)O c In~ • . . _ I 'l'l,' ," '. - 111'I'I'II"lçao (O lI\unl-. . scnpç'lO .'"o numero lia Clrcum 11'(s{:CI'10 lIoml'S Ilos cida-

" l'cLI"I"Lo IIUIIH'rO I" .,' "1 11'11'1cell)lo. I I" v , 1 loS 111'C"U 'I 11111, ' ,." CI'O ( C VO ," , ,
lIãos vOlados, num ... ,'os ou ml'lIllH'OS das .I1111,1as,
assi"lratura 110s ml'S,1\ I . 1 '\'1' 1)1'10'; I'('specllvos( o .. ':'0 1'('('011leCII," .'
cujas 1l,I'mas SCl,1 708 de 1017, ar!. 2'1),
secl'cta 1'1os , (L O'11" o'c esl'l1>elceidos neste regu-

\'t 17'> S ]llaZ" ,- ( 'I {' rll' e
J \ .. - " , 1'1(los d c ri te (U - (te ) ,:'0 hl'lcs c con, , "(lelaroen lo S,I ".. : l' ,\ ,;uperVCI1ICIICla '

não sl~I'ão inlcl'I'Ompll o~'>d)\~, '1'801. ar!. 227),
ferias forcnscs, (1", 11, -: .,' , _ nov,lml~lIlr errados.

Ar!. 173, Nos 1IIlItlICIPIO"I' ])al"\ 'I cl('ição .(lc
<TO'crno marcar lia , , ' . (L' ,

compcle ao o '1' l)1'os dos conselhos, el n,
\'ere:\llorcs ou (C roem
'>0 art, 223). ,_ desle 'I\,ti"o só têm logar
-, R '1 ° As disposlçoes ...• 1 o os l)a1'a ha-

~ ' l' ')1)0- ])C O men " ''1 f'lllarem (OIS.11 ",' .qual11 o ( ,
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SecçãO (O numero)

. .•..••.. 0.Comarca de .

Municipio de .
• ••••• 0 ••••••••••••••DislriclO de .

SecçflO Unica

-;-\ N. oe ordem i'\omes

A.
i

A.
2

A.
3

A.
4

G.
ti

C.:;
c.

7
O.

S

LIVRO A QUE SE REFERE O ART. Q I

Disposições Transitorias

Art. 176. Nas eleições para deputados, que se
fizerem durante a legislatura corrente pa ra pre-
enchimento de vagas, observar-se-á a divisão an-
terior á lei n. 6~9, de 1910.

Art. 177. A primeira divisão dos districtos em
sccções elciLoraes c outras providencias, de que
trata o art. 3 da L. n. 708, de 1917, e 31 deste re-
gulamento, serão feitas na 1.n quinzena de 'janeiro
dI' HH8; e a l.n eleição <las mesas eleitoraes no rlia
M <lomesmo mez e anno.

Ar!. 178. Revogam-se as disposições em con-
trario.

Secretaria do Tnterior <lo Esta(lo de Minas Oc.
raes, em BelIo Horizonte, 22 de setembro de UH7.-.
Americo Ferreira Lopes.

CAPITULO II

ver em todo o Estado. nova eleição geral para as
Camaras !lun icipaes e conselhos.

~ 2.° No caso, porém, deste artigo, a Camal'a
Municipal e os conselhos começarão sempl'C a fUII.

ecionar no dia 2 de janeiro seguinte, terminando ()
mandato dos vereadores c dos membros dos conse-
lhos eleitos no mesmo dia em que lerminar o dos
vereadores das camaras e conselhos de outros mu-
nicipios ..

Art. 174. A eleição de juiz de paz nos distri.
ctos novamente creados, quando não possa ser mar-
cada para o dia 1.° de novembro do ultimo anno
do triennio, terá logar em outro dia marcado pelo
presidente da Camara Municipal.

Art. '175. Para as eleições <le juiz de paz, nos
districtos novamente creados, as mesas eleiLoraes
serão nomeadas pela junta de que trata o ar!. 33,
.10 districto, de que os novos, na maior extensão
ou na lol.alidallc do terrilol'Ío. forf'm rlesrnrmhrallos
(L. n. 20, de 1891, art. 225; L. n. 708, de HH7,
a rI. 6).

- 252 -



- 254-

MODELO N. 2

Art. 9, ~ 2

Edital

O Dl' F '" juiz de direito da eomarea de ...
etc.

Faz saber aos que este edital virem que, cum-
prindo o dispOSlo no art. 9, do Dee. n. '" de ... ,
(le ... de ... organizou as seguintes listas dos clei-
tOl'es.

Do municipio de ... Districto de ...

. " Secção.

(Segue-se a lisln em ordem nlphnbetic1,)
... Secção.

Districlo de

... Secção.

Pnra conhecimenlo (los inlcl'essndos, mnJl(lou
pnssnr esle edilal quc ser,í. nffiX:l(lo na séde de cnda
11m dos l1istriclos e puhlicndo peln impron:=;a. Eu,
F .. '. escrivão do ... officio. o cscl'evi nesla cir.n-
de dé '" .'lOS ... (le ... de'i!) " ç nssigllo.

F. " (Asignnlma do juiz.)

MODELO N. 3

Art. 12

Termo de recurso

Aos dins do mez de ... de mil novccent')s
c ... , ,em meu c:tl'torio, nesla cidade de ... , com-
parec,eu li' '" e l1isse que fun(lndo no :llt. '" do

- 255 -
de .. , de H)1., recO~'-

recrulamenlo n. ""c (lc ... ,' 'I (\0 Trihunal lIa He-
c C' 11\'11'" 1'11\\111,[ria pal'a:t ."1_,, .. , \ lireilo da COlllal'c:a

lação da (\eclsao do ~\l~Z ~e (eleitores do districto
não inc1uilldo-o lla IISI,\ (OS . l )
\ (OU eliminando-o, Ll'ans(ennc o-o .
(e "'1 "'() (1111', d' lavro esle CID, , .-E de como aSSllll o Isse,
assigna.

Eu, li' ... , escrivão, o escrevi.

MODELO N. !t

. ..~ 31 ~ 3~ E 32, ~ i~ I noSE IIEFEIIEM os AHI.~:. ,[, ,
1,[VRO A,QUE IIEGULA~II,:-;lO

sec':lies I' etli{icios
..' o"Conlarca de ,' .. '. o ••••••

Munidpio de , , .

-===;====p===r=~-
\ \

EdiliclOS \ SecI'elariosDislriclos N. de secções

S. Antonio .... \ i

I.a 2.a ~.a
S. .José ....... 3

3 « C

Agua Limpa."

MODELO N. õ

Edital

.'jui;" de direito da comarca deO DI'. F .. ,.
ele. . "U1n• esle edilal vIrem que, v •

Fnz saber aos que . . '~'1' '.l') c "',,')do Decreto
\. t l(' 'II'IIO'OS U " u_ ' •

prindo o ( ISIloS o I I:; '[ c fez a sc"uinle divisii0
11. .,. de .. , de .. ' l e .. " . c
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dos districtos da comarca em sessões eleitoracs e
nomeou secretarios para as respectivas mesas.

Municipio de ...
Districto de .. , secção supra. Edificio , ...
Secretario .,. O escrivão do juizo de paz.

Districto de '.. 1." secção (cdificio, secreta na. )

2." secção (E assim são mencionadas as "e-
cções, edificios destinados a eleição e secretarios).

Para conhecimento dos intcressados mandou
passar este cdital .. , (V, o final do modelo n. 2) .

MODELO N. 6

ArL. 37, ~ 3.0

Aeia de Orgllniaçiio das 111esas

}\'s '12 horas do dia 31 de Janeiro de 19. " na
sala das sessões da Call1ara Municipal de •••. :(ou
Consclho Deliberativo), prcsentcs os juizes dc paz
<leste distl'icto de ". li' ... , F ... e F c os im-
IIlcdialos ('In votos ao :-\,,,juiz de paz I" , 1" ..• e
li' ... , o 1." juiz de p:1Z F ... dcclarou qllC, tcndo si-
do o districto dividid,o em trcs sccçõcs elcitoraes (Oll
- hél\'('llllo no disll'iclo f{(lIlas seeçõcs elciloréles),
confor.llle o officio do DI' .. Juiz de Dircito dc " .. "
ia-se Jlrocedcr á eleição dos elcitores residentes 110

districlo, Jlor escl'utinio secl'e~o, para comporem as
mesas das mesmas secções. E tcndo-sc fcito a ,~l.fli-
~~iio,depositando os juizes e immcdialos 1)J'osenks
suas ('rdulas rm 1I1'Jl:!pal'a l'sle fim destinada vel'i-
ficou-se CIuc fOl'anl eleitos para a 1." sccçiio I"., "
I.' ... (' F, .. que obliv(,t'alll '" votos; pam a 2.",
F. '. (' F ... que ollliVI'I'am. aqucllc ... volos c csle
. ,., l'ieando as Inl'sas assiln ol'gallizadas,
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'd t 10 juiz de paz; m.-
Na 1" secção, prcsl en c o. ',' de votos,

. ' F que tivcram maloIlasarlOS F.. , c . , ,
'd t ')0 J'uiz de paz,

N ')" secção presl en e o ••.a ••. ,

Na 3" .
. .' . ue houver mais de ll'Cr:.

(Nos dlstl'letos, em ~ terão nomeados tros- 4" e seO'um es ssecçoes, para.a . d o 'unta um deUes para pre-
mesarios, deslgnan o a J . 'I:'

sidente) . . _ d mesas ordenou (l

Concluida a orgamzaçao a~eadas ~os eleitos
'1 te que fossem commum

presH en _ ublicadas por edital.
suas nomeaçoes e p. ta ue assignam os

Para const~r, lavrEel e;ta aces~Jvão do juiz') de
. . es e immedlatos. 'U; ' ... ,JUIZ , •
paz, a escrevi e asslgno•

MPDELO N. 7

Edital

1 . , de paz do districto de .. ,F... , .0 JUIZ
ue este edital virem que, elll

Faz saber aosdq 'zação de mesas eleito-.- 1 J'unta e orgam ,Il'cumao (a . d foram eleitos os mesa-d de e ."raes., e .. , '-'e' deste distl'ieto fieando aS me.rios para as se~ço. s ,'~' ,
~IS 'Issilll constltllldas: . .
, , .. . d'f" . presiuente, o i." j \111.

1 "secção no e 1 1C1O .':' F s~-
d . F . ~esarios os eleItores F... e ' , ., l;e paz ... ,' ,
cretario, o eserivão F... . .

d'f' . 'presidente o 2,0 JUIZ2." secção, no e I !C1O ' •• , '. ' F .'
d F' mesarios os eleItores F,.. e ..,e paz .,., ,
secretario, F, ..

3." .. '
Para conhecimento (los interessad~;, mandou 1::,.-

vrar esle edital, " (V, o modelo 11. •••) •
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:l\IODELO N.S

Art. 44

Edital

F.", 1.° juiz de paz do distrieto de
. Faz saber aos que este edital virem que ús 11

horas da manhã de ." de ,.' de ", proceder-5e-á
á eleição de , .. ; convida, pois, os eleitores a compa-
recerem nos edi fieios designados para as secções,
,em que são alistados, e darem seus votos em clldu-
l"s que contenham ... nomes.

Não poderão votar os elcitores que não apre-
o sentarem seus titulos revestidos das formalidades

o J,:gaes.
Para eonhecimcnto dos interessados mand,.ll.l

lavrar este edital .. , (V, modelo n. 2),

:MODELO N. 9

Acta da Installação da Mesa

Art. 4,2

A's H horas !la ,manhã de ... de ... de mii Ih)-
vccentos e ... , neste disLricto de ... , do municipio
ele ... , no edificio , .. desigJl:ldo pelo Dl' .. Juiz (Ie
Direito da comarca' para as eleições nesta ... S'~-
eção (o numero da secção) compareceram os t1'(::3
.i llizes de paz do districto F, , " F.. , e F. .. (ou o
1.0 juiz de paz F... c os eleitores F... c 1<'... , InC-
sarios eleitos para a ;mesa desta secção) ; e logo pc-
lo .1.° juiz de paz F ... que oeeupou a presidencia,
foi declarada installada a mesa eleitoral pura a elt~!..
~'ão de ". a lJue se vai proceder. Para constaI', I:l-
vrei esta acLa que assignam os mcsal'ios. Eu, J<' •.• ,
escrivão do juiz ... (ou - secretario) a (,sol'cvi.
(Seguem-se as L1ssignaturLls).
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MODELO N.10

Acia da Eleição •

Art. 45, S 2
d mil novecentos

o r s do mez de ". e, . .
Aos .. , I la sec ão do districto de "" mun.1C~-

e "., nesta ':: I ~1.0 fôr para deputados, deve,.-
pio. de .. , (sl:l,e CIÇ.ertenccnte a ... circumscl'l-
se-a accrescent.lI - ST . desiO'nado pelo DI'.
Pção ,cleitoral) e no ~ I lCIO ,.,' do doo destinado aoS

D' 't e reCInto sopaIa . .
Juiz de .Irm aí ' d manhã presentes o L° .J UI1.
eleitores, as ~1 101as a \ e ~s mesarios F... c
de paz, pres~dentc da mes.,ou que se ia proceder á
F o preSidente annunCl . F p'lra fa-

. : '2 desiO"nou o mesal'lo ' ., , . o

clClçao para ... , !' le a resentou e abrIU a
zer a chamada pela hSl1a qt 'n~sa verificando-~c

achava so )re aI' , ,
urna que se '. T • cto compareceu l' ... e por
que estava vasJn. Neste ,\, admillisse a fisca-

o • t ' uereu que a mesa o , I
escrlp o l~q_ ue foi deferido, Feita a chamal:l
lizar a clClçao, o q ccel'am c votaram os se

1 '0 F 'compar ' . I .pe o mesarl ... , . d c "hibirem seus t!lu o:.
O'uinteseleitores, depOIS e x , .•••
o , dos pelo mesarlO Jo:., , ,quc eram cxamma k o

F
F.,.
F, ..
'(Assirrnatul':t ,los eleiUiI'cs). ".

o d fOl"lIn adit'Ylltllllo'5 a vO-
Conclu~da a ch,am,a a, ue ~om )areeeram depois

tal' os SCgUIlltcS elcltOles ~ Clln que Illão hOllVC
dclla, oS ekillll'e~ dl'~secç:lll~l~lido na lista de outra
clei~~ão, II IIl~Sal'lll " ... , III
secção, c II fIscal F , ••

F
F.,.
F ... dos eleitores que votaram) .(Assignatnras
D. M.-17
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Compareceram e votaram .. . eleitores ; não
compareceram ... ; deixou de votar para a cleição
de. .. ,(juiz de paz ali vereador do dis tricto) o fis.
cal F ... , por pertencer a outro distrieto; o eleitor
F' ... , porque o titulo exhibido não estava assig'Ja.
do;e o eleitor F ... , por haver declarado não po-
der assignar.

Em seguida, o presidente annunciou a :l.puraçã')
da eleição para ... , repartiu as leUras do alpilabc-
th pelos mesarios, abriu a urna, da qual retirou ~s
cc(lulas que contou c reuniu em maços separados
as relativas a cada uma das eleições, verifieanda.sr.
que foram recebidas para a eleição de ... , o
. .. para a eleição de A medida que o presiden-
te abria e lia em voz alta cada uma das cedulas l'e.
cebidas para a eleição de ... , iam os mesarios, ca-
da um separadaniente, eserevendo e,m uma relação
os nomes dos cidadãos votados c o numero de volos
por algarismos successivos da muncração ualllral,
de modo lilIO o ultimo numero mostrava a totalida-
de uos votos, o publicando em voz alta ao mes,11l0
tempo que escreviam. Finda a leitura das cedulaf>
e reunidas em lOna só as relações pareiaes, vtrin-
cou-se que obtiveram votos os cidadãos F... (es-
creve-se o numero por extenso e por algarismos).
Do mesmo modo foram apuradas as cedulas rece-
bidas para a eleição de '" verificando~se que obti-
vcram votos os cidadãos F (o numero por ex-
tenso e em algarismos) F , }l' •••

Não foram apuradas '(o numero) cedulas
por. " (os motivos) ; e o foram em separado ..• :
por ... (os .motivos).

Conclui da a apuração, lavrou-se edital cl)nten-
do o seu resultado, o qual, por ordem da mesa, foi
incontinente affixado '" (o lagar) e expedi,',IIIl-
se boletins a ,.. (junta de apuração).

Em seguida, o presidente reuniu as cedulas re-
lativas a cada uma das eleições em maços distin-
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. a luradas em separa(\o c
etos e separadamente .18 I de )ositou na urna,
3S não apuradas, lacrott-as e ~~ave~ em seu potler e
que fechou, ficando um~ t~~~o~ ordenou, finalmente,
outra em poder do ~ecle , ara serem remelli-
que se tirassem copl,as ldalactteal'i~rConselho Delib:::-
.1 (8ecretar13. la n , _ .uas a .,. . \, circumscripçao, CamalJ.
ralivo, junta apurado 1ala. ;-o de que se tratar), c
Municipal, conforme a elClit lo este livro á junla
no prazo legal fosse reme II
r I uI'adora do termo. t >dJ f' 1 f . dito que protes av .

Neste acto, pelo Isca 01 'doela mcsa.
'(em resumo O,IH'otesto); o que, (~~~~'eve~se'em re:.
disse o mesarlO F... que .,.
sumo) . I e esl'l acta que

De tudo })ara constar, avrou-S .' 1"" I
, .' . rr 'd' elos roesanos e lSC.1.~er'l por mim assll:>na a, P . d me<'a a

~E• F escrivão do juizo e secrctarlO a ". ,u, ... ,
eserevi.

F , Presidente.
F , mesario.
F , mesario.
F , fiscal.
F , secretario.
.Additamento :

. f' 1 F ll:'íOassirrnou n :wlaDeclaro que o Isca . ,.' . I:> O se- " Slrrnar). "por ter se retirado (ou- nao qmz as ~ F .. , (H e:
~retario F. .. Os mesarios F ... , F ...
pelem-se as assignaturas).

MODELO 11
Art. 53

Transc1'ipção
Transcripção da acla da eleição f~il!1

na 1." secção do districto de , mUlllC1'
. de no dia .. , de". de , para .. "

pIO ' •. , )
(deputado, senadores... .
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., Segue-se <l cO/lia da 11'"1.,'1clal secI'cl'II" I v , assignaLura do ofn-
, 10 e (OS mesarios,

MODELO N, '12

Edital

_ F"" presidente da mesa eleitoral da", se-
cçao l~leste disLl'icto de." eLe

'al', saber aos (lue . t. : l' 'I 'eleição f 'L' I ' es c e( It,l virem (lue na
el,1 10le lIesh see"=ivotos os cidadãós: ' ',)"o, pal'a, " obLiveram

F ,1:': " (o IIUrnel;? de votos),

(Data e assignalura rIo /lreSI'(lellle
secreLario) . mesarios c

MODELO 1 , '13

Boletim

Arl. õ2

10,a cireumseripção eleitoral
.Municiopio de,., ,
Districto de. , .
1.a sceção,
Eleição pa I'a , "ell1 I
Obtiveram voto ( " . (e." dei!)",

mero de votos por s.t nUII)lel'o dos votados e nu-
D ex cnso

aLa, assignatura dos J~e ' "
rio, que l'econ!Jecer-l as f' S,t! lOS C do secreta." Irrnas daquclles),

:MODELO N. H

A'flllraçüo das Eleiço-es I. {e Districtos

Arl. m;
Aos, " dias do mel', de I .

e. , " nesLa cidade (ou villa')' d (e 1111,1nov~ecnt,ose, , " ,lO meIO dIa ,
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presenLes na sala das sessões da Camara :Municipal
o juiz de direito da comarca, Dl'. F .. ,: o promotor
da jusLiça, DI'. F ... : e o prcsidente da Cam<lril
)1unicipal, F.... (ou o iu iz lllunicipal do lermo,
Dl', F ... , o alljullcto do promotor da j usLiça F, ..
c o presidente da Camara Muúicipal F ... ) comnli.
go esel'ivflO do .. , ofl'icio designado para servil' co-
ll\O secl'ctario, para o fim de :1\lI)1'cJ1'-SC a eleiçiio. , ,
feiLa 1I0S districlos deste tenllo, dedarou o presi-
dente que havia recebido,.. livros e bolctins da!'
mesas e!eitoraes do districto.,. (menciona-se o
numero dos livros, dos boletins recebidos lle cada
um llos disll'Íctos), Neste ncto compareceu o elei-
tOl' F, , " residente ncsta cida(lc, c COIl1procuração
(\0 candidato F .. " requereu sua admissão para
fisealizar a apuração; e sendo o seu reqllel'Ímcnlo
defel'illü, tomou assento,

O presidente, deelarando que ia eomeçar a
apurac;ão: dividiu as leUras do alphabeto pelos mc-
sarios, para escreverem os nomes e numero de vo.
tos quc constassem das aetas c boletins .

A' medida que o presi(lente lia as aelas, eada
um (los mesal'Íos ia escrevendo os nOllles lidos em
relação separ:llla e o numero de votos por algal'is-
mos sneeessivos da numeracão natural. de modo
que o ulLimo l1l~mero indicav;l o toLal dos volos oh-
lidos, que era annunciado em alta voz.

Terminada a leitura das cedulas e reunidas as
relações pareiaes, organizou o secretario a seguin-
te relação dos cidadãos votados c puhlicou-a em
nUa voz,

Relação _ Foram votados: Para vereadores
)<' , " votos; F" votos", Para juizes de paz F,.,

votos,
Para tleputatlos: 1~, " votos."

Para srnndor, pnra presidente, Vice-Prcsitlen-

te (lo E::lt:~llo,



- 2&4 -

.' ~inda ,a apuração, a junta passou a apurar as
ele.lço:s ~eltas no mesmo dia nas diversas secções
,los dlstneto.s de que se compõe o municipio de ... ,
comP.1'chemhdo neste termo, )lelos livros de actas o

. boletllls que lhe foram ellviados da... (meneio-
J~.an~-se as secções e c1istrictos) ; e concluida a apu-
I <1~a? pelo pr~cesso sl~pra exposlo, organizou-se a
scoumte relaçao dos Cidadãos votados:

Para ver~a~lores (Segue-se a lista dos votado~
para cada elel.çao e nu~nr:ro de votos de cada um) .'

FO~llm presentes a Junta: Uma representação
dos elCltores do. (listricto de ... sobre ... ; um pro-
te~o. dos mesal'lOS da ,1. n secção do djstricto ....
n~oum.d?-~e d.? nu))~t a eleição, por ter sido feita
eLI OdlflCIO ~ao deSIgnado (menciona-sc, em resu-
n~?: a. matena das .rcpresentnções, protestos c eon-
~I,IpI otestos recebIdos ou feitos pelo fIscal pre-
"enie) .
" " I~a:I'Oll-~C edita I que, a ,>sign.ll!o pelos mesa.

riO",. f~lI affl ado na porta do e<1ificio da Camara
Munll;lpal, an~lIn •.:iando o resultado da aplll';l(:ão
c f?ram expedidos boletins :i. .. (Secretaria do In-
terIOr, .SCJ2ado. Camara, junta apuradora da cir-
cumscl'lpç(~o: Conselho Deliberativo da Capital. Ca-
mara MunICIpal, conforme a eleição (le que se' tra-
tar) .
" .:a1'a eonslar, oudcnou o presidente que se la-

',r,as~e estn a~ta ? delln, depois de transcripta, so
ICll}(,.Lt31~lcopras a. " (as me~mas corporacões su-
pra, md,l.cndas{. E~r, F ... , p;scrivão (lo ...• officio,
~~cletaI10 da Junta, a. escrevI e assigno com o pre-
",1(10nle1 membros da Junta e fiscaes.

(Seguem-se as assignaturas) .

MODELO N. 1p

Arl. 90, ~ 13
Edital

? .01'. F.,':, juiz de direito da comarea de ...
(ou .JUIZ lllunlclJl:d do térmo de ... ) faz saber aos
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que este edital virem, que a junta apuradora da
eleição feita em... de... de... para ... , reunida
hoje nesta cidade, fez a apuração dessa eleição,
cujo resullado ó o seguintc: (Segue-se a relação
dos cidadãos votados, com a declaração do numero
de votos de cada um e dos cargos para que o fo-
ram) .

Para constar, mandou o juiz lavrar este edi-
tal, que será affixado .. , (V. modelo n. 2) .

MODELO N. 1G

Arl. !.lG

Acta da l1pllraçt7o da Eleiçl70 de DC]JIltados

Aos ... dias do mez de ... de mil novecentos
c ... nesta ci(ladc de ... séde da ... circumseripção
eleitoral, ás 12 horas, presentes na sala das sessõ(:s
da Camara Municipal o Dl'. F ... , juiz de dircito
da comarca. DI'. F ... , promotor da justiça, c F ...
prcsidcnte da Camar:l Municipal. ,1eclarou o p!'esi-
,Il'nlc que reunira :l junta para proccder-se :í anu-
ração (las clciç'õcs filas nesla circl1ll1scripção elei-
tor:l! no (lia ... de ... de mil noveccntos c ... para
deplll;Hlos. al)rCsenlou á junta tantos officios rc-
('chidos das juntas municipaes de apuração. tanlas
,l:ls mesas eleiloraes, verificando-sc quc se acha-
vam intactos e, sendi> abertos, qU() continham tan-
tas copias de aetas c tantos boletins (los lllllnici-
pios ... (mencionam-se); e rcpartiu as Ic\lra5 do
alphaheto pelos dois membros da .iunta, para nota-
rem os nomes dos ci(ladãos vola(los r nllmcro de
votos. (Segue-se a a pnração. cuj o proce~-
50 é o mesmo indicado no modelo n. H" a pu-
hlicação do edital e a remessa dos boletins :í. Secre-
taria do Interior c :í. Camara dos Deputados) .

Para constar, mandou o presidente lavrar csta
acla c della tirar copias para serem rel11ettidas á
Camara dos Deputados e a cada um dos eleitos.
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Eu, F ... , escrivão do ... offieio a escrevi e assi!!Ilo
com os membI'Os da junLa. ~

(Seguem-se as assigna turas) •

MODP.LO N. ,17

li p"raçi7o da El(:-i(;fio de Senadores

Art. '102

Edital

F: ...' presidcnLe do Conselho Dclibernlivo do
mUll)ClplO de Reli o Horizonte.
. F:~z s:~~er (~os que este edital virem que o Con-
selho leunll-se-a na sala de suas sessões no dh
de.;. de mi~ ~oveeentos c ... para procdder li ;1' ~l~
raç,lO da elelç:lO de senn(lores feita no di't de

P
,de... ' ... . ..

Para constar. mandou. fI' ' passar este edital. que
sera. a ixado na portn do edificio do ConseÍho e
publwado pela imprensa ..

Eu, y .. " officia! (1:l Secreta ria do Conselho
o e,serev), nesta cidade. aos.,. de (le 1° 'as 'gno, ' ...• ;}.. ,' e

F. ,. (AssiO'natura do presidente) ,

:MODELO N I 18

A ela da Apuração

Art. 10tS

Aos." dias do mez de d 'I
e, " nesta eidade de Re-lio ir~;'iZO~1t~1 noveleendtos
sessões do C 11 D . - .na sa a as, d' onse 10 eliberalivo l\f u'n icipal ao
fn.e!o . li1, pre~en teR f;.; F!" F .. , F", ;.. ,!'., .,
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presidente e membros do mesmo Conselho, foi aber-
La a sessão e logo em seguilla, dedarou o presiden-
te que convocám o Conselho afim de proceder-se á
apuração geral da elcição de senadores, feita no
EsLado no dia. " de... pam renovação do Scnado
(ou JW1'a lJ1'cenchinwnto de vaga).

For:ulI presentes ao Consclho tantos officios
que se achavam fechados, sem indicios de violação,
c sendo abertos verificou-se que con Linham tal/tas
auLhen Licas, tantos boletins,

Dcu-se principio á apuração. designando {.
presidente o membro do Conselho F ... para leI' a1'\
:l1Ithentieas c reparLin(\o ag IcLtl'aS (lo alphabeto
veios demais membros do Conselho.

. A' medida que F ... lia as auLbenticas, eada
um dos outros memhros (lo Conselho ia escrcvendo
em relações separadas. .. (V. o Illodelo n. 14,).

Para eonstar, lavrou-se esta acta, escripta pelo
officialda Secrctaria, da qual, dCJlois de transcI'Í-
pta rm livro de notas, serão til'adas copias para se-
rem remeLlidas A Secreta ria do Senallo. c a cada
um dos eleitos. '

Eu, F ... , secretario, a subscrevo e , assiO'no
com o presidente e membros do Conselho,

MODELO N. H)

Apuração da Eleiç(io ele l'ereaciores e Juizes de Pa;

Aos .. , dias do mez de .. , de mil novecentos
e, " nesta cidade." (a apuração é a mesma da
eleiçau de districtos e secções. V. o modelo n, 14,
Da aeta, depois de transcripta, tiram-se copias que
serão assignadas pelos membros da junta e secre-
tario. para serem remeltidas á Camara Municipal.
e a cada um dos cidadãos eleitos, vereadores e' jui-
zes de paz. O resultado da apmação é publicado
por edital e mencionado em boletins que são envia .•
dos á Secretaria do Interior c :i Camal'a) I
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MODELO No 20

Recursos

ArL. 122 c 132

Te~-mo

Aos ... dias do mez de .1 '1e . . .. uC ml novecentos
... , c'm meu carlorio. nesta cilhde 1 .pareceu F . ,I c ... com-

xo assio-na'(ia'se,?mYl'eS'ença da~ teslemunha~ abai.
d' I l:> ,I Isse que lendo sul0 annulIado
tp ama de vereador oleilo pelo districto 1 o seu

aeto da. Cama ra Mun icilla! em se'ss~ 1 (e ... porri'l. d '. . ,LO I e recor, esse neto para a junta de recurs ',' . -
offefecer em eartol'j() ~ denl' l' o, p,Iotestando
e documenlos F 1" 10.1 o Jlra~o suas razõcs

• ,~ I L: como assIm o dIsse la r"

t.ermoo_f(U(, a signa com ns testemunhas Ê:I
I

~ este
e~crlvao do .. o officio o eserevi (S .. . .. ,
slgnaluras) , . eguem-se as as-

MODl'JLO N. 2'1

Art. 132

Edital

O dI' F .. 1 l'. . .. JllJZ I e (Ireito da comnrea de
Fnz sah('r aOs (I I 1" '"" .." no cs c C( Ilal vlrern (11 'I

Inm hOIC JlII"IIlH'1l1() (o rr' _ LC PIC"S a-••.• ' " \1(( lI'II1(1(;flO) ()'"(' " I
.Juizes (lo 'Paz eleilos om 1'( 1 S ~ ,gum .es
I. 1'1 ... (o ... (e ... ,confor-
l1e os ( 1(1 amas que aprosentaram: .

:Municipio de .
Disll'ielo (k .

F, .. que serviní de '1 de janeiro ao fim do an-
no de .

F .
F .
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Districto de ...

F...
F... (E assim mencionam-se os juizes por

dislrictos, municipios a que pertencem, ordem e
tcmpo em que devem servir.

Para constar mandou lavrar esle edital que se-
ni publicado pela imprensa c afl'i.'allo em logar
publico -Dala. Eu F... escrivão do o.. officio
o escrevi. (Assignalura do juiz).

Secrctaria do Interior do Estado de Minas
Geraes, .em BeBo Horizonte, 22 de setembro de 1917.

AlIIerico Ferreira Lopes.

LEI N. 708 - de 19 de setembro de 1917
Dispõe sohro elei~ões estadoaes, municipars o districtaes

o POV(\<lo Estado de Minas Geram:, por Reus represen-
tantes, dccrctou, C. eu, em seu nome, sanceiono a seguinte

lei:
CAPITULO I

Dos eleitores

Arl. 1.0 NM eleições, estodoaes, mllnicipacs e (tistri-
elaes, só votarào os eleitores alistados em virtude da lei fe-
deral n. 3.13\), de 2 de agosto de 1\)16.

Ar!. 2.0 Na primeira quinzena de janeiro do 1.0 anno
de cada triennio, a partir de 1019, o juiz de (lireito faro'!
a divisào dos municipios em secçõcs eleiloT'aeR, designarú
os edifieios para as eleições, nomearú secretariaR para ~er-
virem nas SE.cções onde nào hOUVCl' escrivães em numero
sufficientll, organizarú, por ordem alphabetiea, a:; listas dos
eleitores de cada sec<;flO, e as remetlerú ao '1.0 juiz de paz
do dislricto a que pertencerem.

Paragrapho Ilnico. Quinze dias anles de cada cleiçilo,
() juiz de direito organizará lHas supplemcnlarcl'! rle cha-
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fifs~r~t~i~~?~)~e~I'~ ~l~rrsSltea~m~~a.ç:l~~t~i~l~{~o~~~:' 1~~~~lid~oel~1çli~~:
o, 8 ao,. ., " secçoes.

de sl~:t;'e~i;lencj~le)I~~~r~~lãOincluido nas listas dos districtos
reclamação ilO J'lll'zI(Ie' ('II.eJ'el,UI'tqualquer lempo apresentar sua
, , , o, e recorTe r' de s d",

par a a Camara Cr'iminal do Tribunal da 11 I ._ ua eClsão
ArI 4 o 1/ ' ' . e aç<lo.

toraes '.' '. I ,~\ era Clt; cada dlSll'icto alô Ir'es seeções elei-
" S.Ios e c1lores allrng'lrelll ao numero (le '100 . ' o

e uma 1;0 secçflO, si não allin" " ou ma.Js
des dos termos judiciarios Iol~?JlI a. esse I~Umerl', lias S"-
v.les. " an as quantas Jorem os escl'i-

n;lo ~~~~~~a~~~oalli~~~~'a d~I~~~it~IOdto~ dis.triclos em secções
\ tIO ,,,. o rlenlllO.

I r. iJ,O I,a deslrrnaçào do d'fi' " "
prefel'il'ú os deslilladg,~ I)ara el~~ç5l, I IfCldOSo JlIlZ de (lirelto

~ 1 ° F d' (les e oraes.
o tri~llI~io ~:~eo r~~~i~~acl~od~'~f.poderú sei', alterada duranle
za ou for; m' ,. I ICIO"~ teraçao de sua naturc-
até quinie dl~~O~;l~~~od~I~I~\~~~lOOJUIZ larú noya designação,

s C) oS' " .
ser ;le~ignad~sn~/~J~~ti~~as(1~~t~ de ~~ifici?s publ!ces poderãO
tanto. que sejam ellos situados

il
d:'~~~l'Oe~c~ap~:I.rlntleCtlrlloard'a:om-

VOiH;oes, o, po-
CAPITULO 11

lJas mesas ele iloraes

elo Sl~~~~~~~~~~t~~e~~s l~~i~o~~es de cada se~çfio de distri-
eleitores, residentes nu d'slJ:r~:z de l?az, presHlente o dois
e seus immedlU tos om volt'os aCt?' elCltos pejos juizcs de puz

, N' '. o • e o numero de tres . Ivel. I os dn,lrwtos eln nlle só j o, SI IOU-
• o ,. " louvei' urna secç;ío 1'1 I

fi mosa sora composta dos ti os ". d' "'. e. OI oru ,
primeiro. .llllzes e paz, presl:!lda pelo

Ar!. 7.0 A eleiçüo das mos I't d

d
arligo.ant~cedente s~rú feÚa ás 1~~hoe:a~rd~sdiu e3f'de..trat~ o
o pr:lmelro anno de cada trienni e Janeiro

S, no dia h' o.
do paz ou il~m~din~~:I~nado.s nilo compareeerem os juizes
menos, será a eleiçllo ad~d~opt~r e~~1n,umero de lres pejo
cederá ú m --> lOras, entl10 ;;e pro-
immedifitose=~a ,?~)t: ~1~I:J~~I~p~~Uelllerode juizes de paz ou

~ 1 o A ,'1. corem
elei 110'das reunll10 das JUizes de paz e immediatos para a

~~Jpç~~aC~n~~eelrllnl~I.~a~ltr~~1::l~~~ic~~s~~~~:~fi~e~a~~d~'d~~~y~~~i:
.10 (a . a secçfio eleItoral o

~ C) o \ •
. triOl~l~', ni{oS)1~J:~~J~~~I% C~f}~ti~uidas sel'~il'ilO durante o
~~~o de excluJao da listu' I eSdrll~s ser sub~tl.tl~ldos sinl10 no

• , , ., , ,o,. (.~s e,eltores do 4lSlrlcto,
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~ 3,0 No caso do parographo anlecedente, a substitui-

ção sOl'á feita dez dias antes da eleiçilo, de conformidade
com as disposições deste artigo,

Arl. 8.° As mesas serfio installadas ás 11 horas da ma-
nho do dia designado para a eleiçfio, e poderfio funccionar
com a presença de dois de seus membros.

Parag['apho unico. Da inslallaçfio da mesa lavrar-se-á
acta no livro destinado ús eleiçôes, o lual será aberto, nu-
merado, rubricado e encerrado pelo juiz de direito ou es-
crivfio por elle designado, em despacho no mesmo liyro.

Ar!. 9." Servirão de secretarios, nas mesas eleitoraes,
os escrivàes do judicial designados pelo juiz de direito para
cada uma das secções. .

~ I," I'aru as secçôes que excederem do numero de
escrivães nomeará o mesmo juiz eleitores residentes no r1is-
tl'icto, preferindo os escreventes de cartorio onde o~ houvr.I'
juramentados.

~ 2,0 Os secretarios de que trata o paragrapho antece-
dente prestarãO juramento ou al1irmaçflO perante o juis de
direito ou presidente da mesa eleitoral, lavrando-se nesle
caso o respectivo lermo no livro de aetas da eleiçfio.

~ 3.0 Na falta (lU impedimento (lo secretario designa-
do ou nomeado, o presidente da mesa nomeará qnem o
substitua, ohservande o disposlO no paragrapho antece-
dente.

CAPITULO 1II

1J0 processo eleitoral

Arl. 10. As eleições começarào ás 11 horas da manhl1,
com a inslallaçfio da mesa e proseguirilo sem interrupçãO
até á conclusil.o dos lrabalhos.

~ 1.0 O presidente da lIlesa designurú um dos mesa-
rios para fazer a chamada dos eleitores pela respectiva
lista.

~ 2, o O seerelurio darú princillio it acta que escreve-
rá até o inicio da chamada, seguint o-se as as.ignaturas dos
eleitores que comparecerem e votarem.

S 3_o Nenhum eleitol' seri, admitlido a votar sem apre-
sentar o seu titulo e carteira de idenliflca~fio, nos logares
onde houver este servir;o, ao tempo de seu alistamento.

't. o Nilo serão recehidas cedulas de eleiteres que, por
qualque motivo, nflO possam a~signar seus nomes.

~ ti.o Concluida a chamada e recebidos os votos dos
eleitores que comparecerem depois dolla, dos de outras se-
cções, em que nfio tenha havido eleiçfio, e dos fiscaes, e
dos fiscaes e mesa rios que pertencerem ás outras secções,
o secretario prose<ruirú na acta, mencionando o numero dos
eleitores que compareceram e votar'um e dos que faltaram.

~ li.O Os fiscaes nfio POdCl'ilOvotar, tratando-se de elei-
ções locaes, si nfio forem eleitores no districto.
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S 7.. Proceder-se-á, em seguida, á apuraçiio das oe-
dulas e sendo concluida, o sebretario continaará a aela,
mencionando o numero das apuradas, o numero de voto~
de cada um dos cidallãos que os obti verem, o numero de cc-
tlulas apul'adas em separado, o das não apuradas, com de-
clal'ação 1I0s moti vos, apresentação de fiscaes, os prote~tos e
contra-protestos e tudo quanto occorrer durante a eleiçüo.

~ 8. o A acta será assignada pelos mesarios e fiscaes ;
e quando estes não quizer'em fazel-o, on tenham se retirado,
o secretario far;1 disso menção.

S O.' A acta será transcripta no livro de notas ou pal'a
este fim destinado, no mesmo dia e logar da eleÍl,ão, e assi-
gnada pelos mesarios e fiscaes que quizerem.

S 10. O resultado da apura(;ilo será incontinenti puhli-
cado, por e<litaes e pela imprensa, sempre que fór possivel,
mencionado em boletins a~signados pelos mesa rios e re-
mettidos ú junta apuradora da eleição de que se lralar.

S 11. Concluidos os trahalhos e!eiloraes, o secretario.
no prazo de -iH horas, remeLterá sob registro do correio, o
livro das aclas á junla apurad~ra <lo município, e o de tran-
scripçiio pam o cal'lorio ao escr'ivão do districto onde ficará
archivado.

Art. 11. A mesa eleitoral é competente para resolver
as questões que suscitarem, regular a policia no recinto,
prender os que commetlerem cr'ime, fazer lavrar o aulo
respectivo e mandar apresentar preso á auctoridade compe-
tente para o processar.

CAPITULO IV

f)a apll1'açiio

Ar!. 12. As eleições de districtos e secções serão aptt-
radaspor urna junta composta pelo jniz de direito, como
presidente, pelo promotor de justiça e pelo presidente da
Camara municipal ou Conselho, que serú o snbstiluto do
presidente, em suas faltas.

S 1.° Nos termos judiciarios qne não forem séde de
comarca, o presidcnte será o juiz municil'a! e o promotoI'
de ju~tiça serú substituido pelo respectivo adjuncto.

li 2.0 Os membros na junta só poderü'J ~er substituidos
por seus substitutos legaes, que se acharem em ell'ectivo
exercicio da substituição.

S a.O A junta poderá funccionar com a maioria de seus
membros, servindo de secretario o escrivilo designado pelo
juiz.

S 4, ° Ajunta reunir. se-ú na sala das sessões da Cama-
ra Municipal ou Conselho, sob a presidencia do respectivo
juiz, que mandarú annunciar, por edital, c pela imprensa,
sendo possivel, com antecedencili de dez dias, o dia, logar
e hora da reunião.
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, I ]', os de actas das ele i-S 5," A apuração far-se-,~ ~)e~:,,~i~os a de cada um

ções e ~eJ;la.r~dameJnt~, ~T.~I,~.a;do 1Treside'nte da junta.
dos mlllllclplOS, SO) .Iuns( IC(io! l' aberto

' • t d 11llraç'íO em IV10 ,
S li.o Lavrar-se-a ac a e a ' 'd te da junta

nllm~rad~~ rubrical?o e el~c~~'~~:S°d~e~~Cl~~~~Id~~gnado pelo
e IraUscrlpta em lvros t

presidente da junta, 'ra serem remetlidas
.~7 o D'I aeta tirar-sc-ão COPIa~ p~ . d ,.. 'Junta
:s' '. dores e JUIzes e paz. ,I .

aos cidadãos elellores ve:ea '. li ~leitoral á Camara
apmadol'a da séde da ClreUl~scrlpç, o ESI'ldoa'l conforme
r.lunieipal on Conselho e ao ongresso ' ,
a eleiçüo, de que se tr'atar. , _ tado será feita

Art.13. A apur~ção do ele Iça0 de ~ep~ COI~ osta do
na séde da circuHIscrlpção, 'por, lima ]ll,I~:nte d~ Cama-
juiz de, {~ireito, prom.o\o~?C .\ust~: d~ ~~~~~dores, pelo Con-
ra MUlllclpal; e a gelo! a. ~ ~IÇ " I
seUlo Delibera~i~o do r.IUlllClPlO {lIaçap~;a l;m <los escrivães

~ I o SerVIra de seerelano (a ,)11.11I I' 't
:s .'. I d signado pelo JUIZ I e t IreI o,<lo judlcla e notas, e. -.1'1 " de dpputado, que
S ,) o Da acta da apuraçao ua e elç,lo I on-

serú:S I;'nçada em li V1'0,ab,erto, nlllne:a(~o, ~I~II)Ti~~;~sod~1
'
0-

~errado pelo juiz d~ (!Ire,~to e ,~~~I~,~~~~\.ti(~ISaos eleitos d~.
las tirar-se-ao COpIaS pal~) seI t. I ' o Conselho I:eliberatl-
~~i~~o~~)i;~ar,a~I~~~~c~i~;~a ae1~~t~~I?~~I~lCtlerú'copia aos e1eiLo~

e ao Senado. t os arLi-
Arl. H. As juntas ?-puradoras ~e que tra am dia sob

d ' nclUlda a apuraçãO, no mesmo ,
gos antece entes, co t' b let'Ins assi,'nados por seuS't do 'orreio remet en,o o .,. "- .' a-regls 1'0 c '. d I t' 'corporaçocs menclOnmembros á Secretal'la o. n erlOr c
das no paragrapho allterlOr.

CAPITULO V

Disposiç<ies d iver sas
'r, 1 ' dores <liplomados pelaArt 1.'i. A reum,lo (OS \ erea '. I s ser,'1 lll'e-.) 'fi 'aC'-IOde seus l)OCere.,' ,junta \arl. '1'2, para verl IC i'. . crelario o immc-

'sidida pelo mais votado, servmdo t ~e~idir''r a sorle.
diato em v,otaç~o; I~Ocrso,de eI~i~o~nados,p~ra procederem

Ar!. Ih. ::;cpaldanc o-se os t Inióes dil1'erenles, reputar-
á verificaçilo de po eres! ~m reu
se-ú legal para todos eflOltoS. . " .

1.° A rennifio em que h~uver ~nalOI,I~" salvo aos
'J o O reconhecimento fOltO pela ma:o~'lU,

inte;~ssados o recurso das respectivas declsoes.
. d d' 1 fil'ldos que comparece-

Art 17 Si o numero e Ip o, ã fir sufl'iciente
rem ao 'aeto da verifieação d~ p,?<leres ,H o d '<1iplomas e
para a eleição de duas COIl1II1ISSOeS,o exame os
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processo eleitoral poderú ser feito per um ou dois verea-
dores, observando-se o disposto na legislação em vigor.

Art. 18. Serão charnados a exercicio os vereadores do
triennio findo nes casos, além dos mencionados na legisla.
Ção em vigor, de vaga de todos os cargos de vereador em
virtude de renuncia ou outro motivo que prive a Camara de
reunir-se e funccionar.

ArL. 1!). Os juizes de paz não ficam privados do exer-
cicio de suas funcções eleitoraes paI' se acharem em exer-
cicio da substituiçãO do juiz municipal.

ArL. 20. A lista dos eleitores, divisões dos districtos em
secções, designações de edificios, holetins de aDuraçilo, SC-
rilo publicados por mesas eJeitoraes e de juntas' de editaes
allixados em lagares puhlicos e pela imprensa sempre que
fór possive!.

ArL. ~I. Os boletins Jevem conter a declaração do
municipio, districto, numero da secção, nomes dos cidadilos
votados, numero de votos de cada um, data e assignatura
dos mesarios ou membros das j untas, cujas firmas serão
reconhecidas pelo secretario.

Art. 22. Na eleição para preenchimento de vaga de
senador, si esta se realizar conjuDctamente com a destinada
~ renovação da metade do Senado, o eleitor votarú em ce-
dula separada.

ArL. ~3. As infracções de disposições sobre mate ria
eleitoral serão punidas com a mulla de tiOCl$0OO a 1:0008°°0,
salvo si cOllstituirem crimes previstos no Cod. Penal.

Paragrapho unieo. As multas serão impostos:

LO Pelo {lresiaente da Helação ao juiz de direito;
2." Pelo Juiz de diJ'eito a outros infractores.
ArL. 24-. O governo consolidará a legislaçl'iO eleitoral

em vigor revendo o respectivo regulamento e allerando-o de
conformidade com as disposições desta lei.

lJisposiçao transitoria

Ar't. 2ti. A primeira divisi10 dos districto em secções
eleitoraes e outl'as provi(lencias de que traIa o ar'L. 3.0, se-
rão feitas na pl'imeir'u quinzena de janeir'o de HJl8; o e a
primeira eleição das mesas eleitoraes (art. 8.U), no dw 31
do mesmo mez e anno.

Ar!. :lO. Revogam-se as disposições em contrario.

l\lando, 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 neHa se con-
tém.
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! . de Estado dos Negocias do Interior a fa~8.O Secre al'IO '
imprimir, publicar e correr. •

'd . do Estado de Mmas
Ger~~~~~o~~l~~a~:~r~~n~~:~\) d~C~~tembro de i!l17.

DEL~'l~l MOREll\A DA CoSTA RIIlEIl\O

Americo FerI'eira Lopes:

S etaria do J1nterior do Es-
Sellad~ e publicada ~S~ell~C[I(ll'izonte; aos, l!l de se.

tado de !limas Gerade~, et Arl/wl" Eugenio]t urlallo.
tembro de H1l7.-0 Irec 01',

DECRETO N. 4.878 - DE !l DE OUTUBRO DE ,HH7

. ada Taquaral, municipio
Transfere para a localidade denolll~~o fcminmo da Villa !\e-

de Guanhães, a esc?la para ~ s .
pomllceno, convertida em m Ixta.

~r G raes de confol'tni.
O Presidente do Estado dâid~I~~~m ~ de~: n. 3.1!l1, de \I

nade com o regulamento expe f . para;) localidade de-
11 lvc Irans erlr .

de junho d,~ 19 ,reso . ,o ia de Guanhães, a esco.la para
dominada 11!:q~lllral,mt,I,rytp ;'íepomuceno, convertida em
o sexo femllllno da I a 1

mixta.

E d de Minas Geraes, emPalacio da Presidencia do 'sta o ~
Bello Horizonte,!l de 'outubro de 1!l! I.

DEI.ml ~IOREIRA DA COSTA HII3EIRO.

Americo Ferre ira Lopes.

D. 1II.-18
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DECHETO N. 4.870-!lE I) !lC OUTUBHODE 1917

Transfere para a localidade denominada Roça Grande, munici-
pio de S. João Nepomuceno, a primeira escola do sexo
masculino da cidade de Santo Antonio do Monte, conver-
tida em mixta.

o Presidente do Estado de Minas Gernes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.191, de
li de junho de HlIl, resolve transferir para a localidade
denominada Boça Gramle, municipio de S. João Nepomu-
ceno, a prime ira escola do spxo masculino da cidade de
SJnto Antonio do Monte, convertida em mixta.

Palacio da Presidencía do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, I) de outuhro de 11l17.

DELml MOHEIRADA COSTARIBEIRO.

Ame1'ico Ferreira Lopes.

DECRETO N. '•. 880.- DE Il DE OUTUBRODEill17

Transfere para o grupo escolat' de Pitanguy, a escola para
o sexo. masculino da Villa Nepomuceno

o Presidente do Eslado de Minas Geraes, de conformi-
dade eom o regulamento expedido com o dec. n. 3.i1l1, de
!l de junho de1911, resolve transferir para o grupo esco.
lar de Pitanguy, a escola para o sexo masculino da Villa
Nepomuceno.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 9 de outuhro de HH 7.

DELFIM~IOREIRADA COSTARIDEIRO.

Americo Ferreira Lopes.
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DECRETO N. 4.881 - DE !l i>E OUTUBRODEH1I7

Crêa um grupo escolar em i\lonte SiM, municipio de Ouro
Fino

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de çonfo'rlr.i~
dade com o regulamento de instru~9<10 em ."!g?,', resolve
crear um grupo es::olar em l\Ionte SlilO, munlclplO de Ouro
Fino.

Palacio da Presidencia do Estado de 1\1inas Gel'aes, em
Bello Horizonte, 9 de outuhro de 1917.

DEL~'IMl\IORElI\A!lACOSTARIllEIRC"

Amel'ico Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.88:! - DE !l DE OUTUBHO!lE 1!l17

Crêa um grupo escolar em Campo Mystico, município
de Ouro Fino

o Presidente do Estado de ~linas Géraés, ~le conformi~
dade com o regulamento de illStrucção?m vlgu~,. r?solve
crear um grupo escolar em Campo ~Iystlco, mllnlClplO de
Ouro Fino.

Palacio da Prcsidericia do Estado de )linas Geraes, em.
Bello I!ol'izonte, \J de outnbro de 1917.

DELFI~IMOREII\ADA COSTARIlJEII\o.

Americo Ferreira Lopes.
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La 1911'Fevereiro ... 2j 2:300SIXlO 3:,GiS312 1\:0,,5312

2.' ) Agosto, .... 'r 2::.l00l)I)IM) 3:,ô,S3í~ G:OI\:53t2
.1

:\.. t919 t,'e\'erCil'O... 21 1:"23:i~GG ,I: 111$'111; G:06iS:I'2

,1. a » Agosto ... ij 1:923S2GG .1:IllSO,tj G:067S3',2

50" t920 Fevcreiro .. , 2, I :5085~58 ":55%ISI G:0li75312

6. ' » Agosto ... , . 27 1'.5035%3 ,I:5555t81 6:0G,S3.12

7.' l(J21 ~'cvereiro, .. 2, 1:05'15010 5: 0145:332 G:OG15M2

8.' • Agosto ....• 21 \:5'135°10 5:01,IS3~2 G:OG7;oJ312

!lo • 1922 Fevcreiro ... 21 5;,15516 5:5158iGG G:OGi83,12

10 • » Agosto .... 21 5518576 !'i:,,15S1GG 6:061S:1t2

11:673S42Q 'IG:l)(WSOOO60:631S,120

'fabella demonstt'utivll doS pnl/;lUnentos que
a 1)I'efeih•••U de Cnmbu(luÍl'n furá no Estai-
do (te l\liuILS GC1'llCS pelo Clllpl'cstinlo (11Ie
este Ihc fez dc '1(;:000$000.

.E'poca do pagamento

2.' Secção d:t Secretaria das Finanças, 6 de outubro de
1917.- Lomgobardo Bandcira.

O Secretario das Finanças, 1'hcotlomil'O Santia!l0'

DECRETO N, 4.88ti - DF. to DE OUTUll~\O DE 1917

;'.landa observar, para execuçãO do contracto de emprestimo
á Pr'.lfoitura de Cambuquil'a, as Instrucções que acompa.-
nham o dec. n. 3.2t,1.
O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da

allribuição que lhe confere o art. li7 da Constituição, resol-
ve que, para execuçáo do contracto celebrado em 27 de
agosto do cori'ente anno, entre o Estado de Minas Geraes c
a Prefeitura de Cambuqnira, para pagamento do emprell-
timo de quarenta e seis contos de réis (4li:OOOSOOO) sejam
observadas, mulalis mutanllis, as ,<1nstrucções» que acom-
panham o dec. n. 3.214, de li de julho de U)(1 e a tabella
annexa.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, aos 10 de outubro de 1!l17.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RlllEIRO.
Theodomiro Carneiro Santiago.

DECHETO N. 4.884 - DE !l .nE OUTU81\O DE 1917

Palado da Presidencia dJ Estado de Minai1 Geraes, em
Bello Horizonte, 9 de outubro de 1017.

DELFIM MOl\EIRA DA COSTA RInEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RInEIRO.

Americo Ferl'elra Lopes.
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DECRETO N." 4.883 - DE!l DE OUTU8RO DE 1917

crêa um grupo escolar em S. Thiago, rnunicipio do Bom
Succosso

o Presidente do EstadJ de 1Ilinas Geraes, de conformi.
dade com o regulamento de imtrucçilo em vigor, resolve
crear um grupo escolar em Santa Maria de S. Felix mu-
nkipio do Peçanha. '

C. êa um gl upo o~colar em Santa Mal'Ía uo S. Felix, municipio
do Peçanha

Palacio da Presidencia do Estado de 1\1inas Geraes,
Bello Horizonte, !l de outubro de 1!l17.

. O Pr.esidente do Estado de Minas Geraes, de conformi.
dade com o regulamento de instrucçilo em vigor, resolve
crear um grupo escolar em S. Thiago, mun'cipio de Bom
Successo.
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DECfiETO N. 4.88(3- DE 12 DE OUTUnllODE 1!)I7

Perdôa e commuta pena~

o Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
allribuiç:lo que lhe confere o S 4. o do art. ti7 da Constitui-
çi1o, resolyc, em home'.lagem ú data de h0'1'e, perdoar do
resto das penas "m cUJo cumprimeDto se ac Iam os seguin-
tes reus: .Jo~quilll Domingos Catharina, condemnarlo por
sentença do .Iury da eomarca de S. Sebasti.10 do ParaJ80
de '27 de ahril de 18!l6 ; .Josú Cassiano da Silvu condemna~
do C1~ yirtu~e d.~, dec:sões do jllry (Ia .:omar~a de Alvi-
nopolls, de b de .Julho de '11JlI; .José da Silva Cn~ta, con-
demnado por sentença do jury da comarea de Ubú, de iO
de setembro de 1!ll1i; .José Bernardes da Silva condemna-
do llor decisão do jur'y da comarca do ltio Nl)v~, de 12 de
mUlt>,de 1911.; e, hem assim, eommutar para o grau sub-
médIO d? 3.1'1. 2n~, S 2.", do Cod. Penal, isto é. para dez an-
J~OSe ~eIS meze~ de prisão simples a pena imposta ao reli
I. ranClSCO Candldo C,onçalves, por sentença do jury da
comarca de Passos, de 10 de setembro dI! 1900.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
BeHu Horizonte, 12 de outuhro de 1017. '

DELFnl MORElflADACOSTARIIlEll\O.
A me1'ico FCI.reil'fl Lope&.

DEcnETO N. 4.887 - DE 12 ()E OUTUlmoDE 1!l17

Infinita o soldado \\'aldomiro Reis

o Presidente do Estado de ~linas Gernes, usando da
fa,cu!dade que lhe é olltorgBda pelo S 4. o do arl. li, da Con-
StltUIÇãu, resolve, cm homenagem ú data de hoje indultar
o ~oldado Waldomil'O Heis da pena a qlle eslú su'jeilo por
Cl'lme de deserção.

Palacio da Presidencia do Eslado de Minas Geraes, em
.BeHo Horizonte, 12 de outubro de 1917.

DELFnI MOREIRAnA COSTA fiIllEll\O.

A merico FerJ'cil'a Lopcs.
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DECfiETO N. ,1..888 - DE 1(3DE OUTUIII\ODE Hl\ 7

Transfere para o districto de Nossa Senhora da Luf. do At~r-
rado, municipio de Dores do Indayá, a escola rural .• ,m!x-
ta, da localidade denominada Serra, do mosmo IIIUlllClpIO.

o Presidente do Estado de ~linas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedillo c~m o dec. n .. :1.~91, ele
9 de junho de '1911 resolve transferir para o dlstrlCto de
N. Senhora da Luz'do Aterrado, muniClpio de Dores 1~0In-
dayú, a escola rural,. I.ni.xta, da localidade denomlllada
Serra, do mesmo mUI1lClplO.

, Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, cm
BeHo Horizonte, Iü de outubro de Hl\ 7.

DELFIMMOIlElflA!lA COSTAfilDElflO.

Americo Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.889 - DE 10 DE OUTUIIIlODE H117

Reconhece a jnrisdicç110 neste Estado do sr. Roberto .T. Kins-
man Benjamin, como consul geral da Republlca de 11011-
duraE. :

o Presidente do Ehtado de !llinas Gernes, usando da
allrilmição que lhe confere o al'I. 1j7 (la Constituição, e tl'n-
do em yisla a circular n. :IO,de 2!J de sete~bro findo, .do
!llinisterio das Helaçóes Extel'Íores, de ter sl~I.o concedido
exequfltul' á nomeação do sr. Hoberto .1. K\I1sman Ben-
j'amin, para consul gCl'al da Hepublica ~e .1I0!lduras, no
Hio de .Janeiro, resolve reconhecer a sua JlIrlsllicc;ào neste
Estado.

Palacio da P residcncia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, Ili de oul'.lhro de 1917 .

DELFIMMOREIIlADACOSTARmEIIIO.

A lIlerico Ferre ira Lopes.
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DECHETO. N. 1-,81l0 - PE lU DE OUTUnRO DE i!H7

Transfero para a cidade de Ila.lulHi. a sogunda escola do sexo
masculino de Santo Antonio do Monte, como nocturna .• "

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento expedido com o dec. n. 3.t91 de
9 de junho de 1!1l1, resolve transferir para a cidade' de
Itajubá, a 2.' escola do sexO masculino de Santo Antonio
do Monte, como nocturna.

Palacio da Presidencia, do Estado de Minas Geraes,
llm {lli!1l0Horizonte, ~O <le outubro de 1917.

pELFm MOREIRA DA ÇOSTA RIBEIRO.

Americo Ferreira Lopea.

DECRETO N. 1-.80\ - DE 18 DE OUTunRO DE HH7

Mar.::a o dia I" de novemhl'o proximo para a installação da
segunda vara de .luiz de direito da comarca de Bello
Horizonto,

O Pl'esidente do Estado de ~linas' Geraes usando das
attribuiçóes que lhe são conferidas pelo ~ 1;" ' do art. 4,°,
da lei n. 3í!i, delO de setemhro de i903 e de accordo
com a lei n. fj03, de 12 de setembro do co;rente anno re-
solve d~signar o dia !ti de novembro proximo vind~uro
para a Insta Ilação da 2." .vara de juiz de direito da comar-
ca de Bello [Jorizonte.

P.llacio da Presitlencia do Estado de Minas Geraes, em
BJllo lIorizonte,18 de 9utubro de i017.

DELml MOREIRA DA COSTA RmElRO.

A 1r el'~co Ferreira Lopes.
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DECHETO N. !h892- DE 30 DE OU,\,UIIlIO nF. 19t7

Cr•..a um gl upo escolar em RibeirãO VermelhO, municipio
de Lavras

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o regulamento de i~str.ucçã~ em vigor, r~s~l,:e
crear um grupO escolar em Hlbeu'ão 'ermelho, muUlClp'o

de Lavras.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ceraes,
em Bello Horizonte, 30 de outubro de t9li.

DELFIM MOREIRA DA COSTA RmEIRO.

Americo Fer1'ei1'a Lopes.

DECRETO N, 'toR03 - DF. 30 DF. OUTUBRO DE HH 7

Convel.te em escola para o .se)(o mascul ino ~ mixla, rural,
de Varginha, municipio de Leopotdtna

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de confor.m i-
dade com' o n. !~,do art. 3.°, do regulamento qne halxoU
com u dec. n. 3.t ()I, de \l de junho ~Ie 1\)1I \ resol v~ con-
verter em escola para o sexo m.ascuhno a II1lxta, rUlal, de
\'arginha, mnnil:ipio de Leopoldlna,

Palacio da Presit.lencia do Eslado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, ao de outubro de i 917.

DELFIM MORF.IHA DA COSTA RmF.IRo.

Am(!l'ico Ferreira Lopes.
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DECHETO N. 4.S!H - DE li DE :-iO\'EMIIIlODE 1017

Transfer? plI.ra a povoa(;.:io d.e S. Sebastião do Pouso Ale"re
, ~nu~~cJPI~ d; AntOI1lOpias Ab.aixo, convertida em lIIi~ta'M~~f~.a o sexo ~emlll1nOda cidade de Santo Antonio dó

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
~:a3e ~nI~ reg,ula(mento expedido eom o dec. n. 3.1!I1, de
S' ~ 'VIl1I~?d:l 1.111, resolve tr'ansferir para a povoaçi10 de
Ahaie as 1<10 ?/ouso A.legre, municipio de Antonio Dias
cidi\(ieo'dceo~Vetltl ,a e~ mdlxta, a eseola do sexo feminino da

~an o i ntOI1lO o Monte.

P ala~io da I' residencia do Estado de l\Iinas Geraes, em
Bello HorIzonte, li de novembro de 1\)17. .

DEl.tl~1 ~IOREJRADACOSTAHllIEIHO.

Americo Ferreira Lopes.

DECIlETO N. 4.80tl - DE (j DE XOVE~l/lnODE 1017

Crêa o gruJlo escolar da cidado de Palma

d I O Presidente do Estado de jlinas Gemes de conform.
a< e eom o vigente regulamento geral da i:/strue .<10 r;~
solve crear um grupo escolar na cidade de Palma. ç ,

Palac!o da PI'esidencia do Estado dPo Minas Geraes, em'
BeBo Horizonte, (j de novembro de HH7.

.DELFnl jlonEIIIA DACOSTAHIBEIHO.

A mertco Ferreira Lopes,
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DECHETO N. ,i.800 - IlE ü [lI' NOVEMBRODE 1917

Approva a transferencia da gscola :-\ormal «Bernardo
Guimaràes' para a cidade de Cal'angola

o Presidente do Estado de ~linas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. b7, nl, da Conslituiçno
do Estado, resolve approvar a transferencia da Escola Nor-
mal .1Iernardú Guimarfles», da cidade de ManhuassÍl para
a de Carangola, com a denominaçno de Escola Normal
«Arthur Bernardes», licando mantidas as regalias de equi-
paração concedidas pelo dec. n .. 1.0:n, de outubro de
1\.113.

Palacio da Presidencia do Estado de ~lillas Geracs, em
BeBo Horizonte, (j de novembro de 1017.

DEI.FI~I r.IOIlEInADACOSTAH1111-:11I0.

Amel'ico Ferreira T:opes.

DECIlETO N. 4.8\l7-DEI3 DE NOVE~IIlRODE 1917

Transfere para o ~I'UpO escolar do distl'icto de Lagoa Santa,
municipio de ::;anta Luzia, o logar de adjuncto li escola
do sexo mas(;ulino da estação de \'espasiano, do mesmo
municipio.

o Presidente do Estado de ~linas Geraes, de conformi.
dade com o regulamento expedido com o dec. 11. 3.1!11, de
!I de junho de -1011, resolve transferir para o grupo es-
colar do districlo de Lagoa Santa, municipio de Sanla Lu-
zia, o logar de adjunclo li escola do sexo masculino da
estação de Vespasiano, do mesmo municipio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gcraes, em
BeBo I\orizonte, 13 de novembro de 1017. .

DELFI.I MÇlREIHADACOSTA.nlllEIRO.

Amer;co Ferreira Lopes.



DECRETO N. ~.aü8 -1lI; 14 DE :'\OVEmmO OR 1!l17

Cassa os favores e premios concedidos á Cooporativa
Agricola de Mal' de Ilespanha

O Presidente do Estado de :lIinas Gernes, usando da
allribuição que lhe confere o ar!. !)7, n. 1, da Constituição
Estadoal e allendendo a que a Cooperativa Agricola de Mar
de Hespanha interrompeu por mais de tres mezes, a sna
vida normal e tem deixado de observar disposições da lei
e regulamento sobre cooperativas agrícolas, resolve cassar,
de accordo com o ar!. 2':1 do dec. n. 3.21i2, de i.O de junho
de i!Jl1, os favores e premios a ella concedidos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, aos H de novembro de iÜ17.

DEI.FI~1 MOREIR.\ !lA COSTA RlnEIRO.

Americo Ferreira Lopes.

DECRETO N. ~.R!l() - DE U DE :'\OVElIllllO DE 1917

Concede perd:io aos reus Francisco Theodoro Rodrigues
e José Luiz Pereira

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
atlribuição que lhe confere o ~ 4. \ do art. ;;7 da Constitui-
ção, resolve, em homenagem á data de hoje, perdoar aos
reus Franeiseo Theodoro Hodrigues e José Luiz Pereira,
este condemnado POI' sentença do jury da comarca de Pou-
so Alto, de 12 de setembl'o d~ 100!l, e aquelle condemnado
em virtude das decisões do jury da comarca de Jaguary,
de 14 de dezemb:'o de 1904, o resto das penas em cujo
cumpl'irnento se acham.

Palacio da Presidencia do Estado de Mir.as Geraes, em
Dello Horizonte, W de novembro de 1917.

DELFnl MOREIRA !lA COSTA RIIJEIRO.

,1merico Fel'1.eira Lopes.
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.DECRETO N. 4.000 - DE 7 DE l'io\'EMnnODE HH7

Indulta praças da Força publica

o Presidente do Estado d~ ~~ina~ ~r~r~~Sdatl~~l~~it~t
altribuição que lhe confere o .~ ~alad de h~je, indultar das
ção, resolve, em home!1~~em ,I uintes raças da Força
pena.s a que estão SUJ~~lta.sa~as~?ocha na~tista c soldados
Puhlica: 3.° sargenS~ol,ar;u o 'encio da Costa Guimarães,
Alfredo Carmo da I ~a,. nn c . I CI a as e Alvaro San-
.José lnnocencio de Ulivelra, Ezeqllle I g , .
cho Brandllo.

Palado da Presidencia do Eslado de}linas Geraes, em
Bello Horizonte, tU de novembro de Hl1,.

DEU'IM MOllElHA DA COSTA RUIEIRO.

Amcrico Ferreira Lopes.

DECRETO N. t.\)OI - DE 2{ DE SUVEloIllllO UE 1!H7

. . . d denominado Arêas, distl'icto de
Transfere para o po~ o.a de Contagem a escola mixla do

Vera Cnl7., Il1UmClplO. 'd de de neÍlo Horizonte.bairro do Calafate, na Cl a

). do Fslado de ~linas Geraes, de confonni-
O I reSIdente 't 3 ° do regulamento que baixou c0J!!

dade com o n. 4ddooad~ Junho de 11111, re80lve lransfel'lr
o dec. n. 3.101, de ninado Arúas) dislriclo de Vera Cruz,
para. o. p.ovdoadCoon~ang~~ma escola mixta do bairro do Cala-mUl11ClplO e '.
fale, na cidade de Bello Horlzonle.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 21 de novembro de i917.

DELFl~1 MOREIRA DA COSTA HIUEIRO.

Alllerico Fe/:l'eira Lopes.



DeCRETO
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• 4.!l02 - DE 24 DE NOVE~IDnoDE t!l17
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.DECRETO N. 4. (lOl - DE 27 DE . OVE~lUnoDE 19\ 7

Transfere P
çalo do al;l~r~~r~a~7u~~~ i~oelhos, districto de S. Gon-
cadeira mixta do i)airro dP C 1efOuro Pre.to, a segunda
Horizonte. o a a ate, na cIdade de 8elIo

dadeO .Presidenle do Eslado de Minas Geraes de conformi.

d !J d
cor~l o regulamento expedido com o dec n 3 I()I

e e Jlll1ho d IUII' . . ., ,
dos Coelhos di ~'. ' reso ve lransferir para o povoado
pio de Our~ I~ll ;CIO d; ,S. G?nçalo . do Amar3;nle, munici-
fate na cidade rtle01'1a" '1Ics~o'a TIllxla do bairro do Cala-

, e e o or'lzonle •.

13 11Pulllaci.o da Presidencia do Eslado de Minas Geraes, em
e o orIzonle, 2'" de novembro de 1917.

DELFIM)lonEIRA DACOSTAHIIlEIRO

Americo Ferreira Lopes.

DECRETO N. 1~.!J03- DE 27 DE :'\OVE~IBRODE i!J17

Crêa um grupo escolar na cidade de Conceição do Serro

O Presidente do Eslado de )linas Geraes, de conformi-
d~(~e com o regulamenlo de inslrucção em vigor resolve
Clear um grupo escolar na cidade de Conceição d~ Serro.

fi II Pall(aci.o da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
e o orlzonle, 27 de novembro de HJl7. '

DEJ.FnI MOREIRADA COSTAHlllElfiO.

Americo Fel'reim Lopes.

Cassa as rogalias do equiparaç:lo concedidas à gscola Kormal
de :;a1Jnrli

O Presidente do Eslado de Minas Ceraes, usando da
allribuição que lhe confere u art. 57, n. 1 da Constituição
do Estado, tendo em visla o incidente havido na Escola
Normal u Delfim ~Ioreira ", da cidade de Sabará, por occa-
l'ião do concurõo pari! provimento de escolas singulares do
Eslado e o parecOI' do Conselho Superior (Ie lnslrucçilo
Publica, de H) do corrente. mez, resolve, de conformidade
com o disposto nos arls. 2.° da lei n. liOI, de 190!J, e 40li,
n. IV e !~U!Jdo dec. n. 3.Hl\, de I!JU, cassar as regalias de
equiparaçãO concedidas á mesma Eseola, pelo dec. n.3.326,
de 26 de setembro de 1\111, entl'ando o presente decreto
em vigor desde já.

Palado da r residencia do Eslado (le Minas Geraes, em
HelIo Horizonte, 27 de novembro de 1917.

DEl.ml MOREIRADACO TA HmElRo.

Americo Ferreira Lopes.

DECRETO N. 4.!JOti - DE t3 DF.DEZEMIlI10DE 1!Ji7

Abre Ulll credito especial destinado a inslalIa/;ão dos Secreta-
rios do Interior e da Agricultura e do Chefe de Policia

O Presidenle uo Eslado de ~Iinas Geraes, usando da al-
Il'ibui';ãO que lhe confere o pal'agrapho unico do arl. 2.0

da lei n. 61!J, de 6 de setembro de 1!1I4, resolve abrir um
credito especial de do7.C conlos de reis-12:000go00-desli-
nados ás despesas de instailar.ão dos Secretarios do Interior
e da Agricultura e do Chefe de Policia.

O Secretario das Finanças assim o lenha allendido e
faça executar.

Palacio da Presidencia do Eslado de Minas Geraes, em
I3eilo Horizonle, 13 de dezembro de 1!J17.

DF.l.mr )lOIlEIRA DA COSTAHIllEIRO.

Theodollliro Canzciro Salltiago.
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DECRETO N. 4.900 - DE lü DE DEZEMDRO DE 1917

Approva o regulamollto para a cobrança do 50110denominado
~taxa de dlversões~

.O .Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
ll.llrI.bUlçãO que lhe confcre ? ar!. ü7 da Constituiç~o, e para
a execução do ar!. 20 da ler n. 705 de 17 de setembro do
corren~e anno,. resolve approvar o' regulamento que com
e~te baIxa, asslgnado pelo Secretario de Estado dos Nego-
CIOS das Finanças.

Palacio da Presidencia do Estado de ~linas Geraes em
Dello Horizonte, -Iü de dezembro de 11l17. '

DELFI~I MOREIRA DA COSTA BIIlEIRO.

J'lteodam ira Carneiro Santia!lo.

Regulamento a que se refere o dec. n. 4.906,
desta data

Ar!. 1.° Fica instituida a taxa de 100 réis denomina-
?a "taxa de diversões", que recahirú sobre cad~ bilhete de
lI1gresso por pe~soa em casa de espectaculo ou diversões
pagas, qualquer que seja o seu valor (Lei n. 70:; de 17 de
setembro de 1917). '

:\rl. 2.0 ConsiGeram-se casas de espectaculos oú di-
versoes, os theatros, circos, salões, hypodromos e outros
quaesque.r logares, em que funccionem, com entrada paga,
companhias t1~eatraes de qualquer especie e equestres e
se1?elhante~, cmematogmphos etc., ou em que se realizem
bailes publIcos ou ú phnntasia, concertos, conferencias e
c.ongeneres, corridas a cavallo, patinação ou outros diver-
tImentos publicos.

Art. 3.0 Os empresario~, proprietarios, arrenda ta rios
ou qua~squer responsaveis por essas casas, são obrigados
a dar bIlhetes de mgresso J>ura cada funcção diurna ou no-
cturna a cada comprador e cadeiras, camarotes, frizas ou
qualquel' outro logar.
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Ar'L. 1•. ° Esses hilhetes terilo as seguintes declara-
ções:

L0) l\'ump.ro do hilhete, quando tamhem f,rem nume-
r'ados os logar'es ;

2.°) Nome da Gasa dc diversflO ;
:to) Nome do propr'ietario, cmprezario ou rcsponsavel.
J\ rL ;j.° (Js hilhetcs de ing ..esso só poderflo scrvir

para Gada espectaculo .
Art. li,o. Quando so r'calizarcm, na mcsma casa do di-

ver'sões, espectaeulos ou funcçàes diurnas e noctul'nas, os
hilhetcs de ingresso dever,1o sei' impressos em uma ctir para
os espedaculos diul'l1os o em oull'a para os nodurnos.

A dll' dos hilhetes tie ingresso deverú variar dc dia a
dia e ser identica, pal'u eada espeetacll!o ou fUIICÇ;10.Con-
siderar-se-i! eO;l~OUlll só ospectal'lr\o qualquer numel'o de
sessiles realizadas duranle o dia, Da mesma fOI'ma, todas
as scssõcs realizadas durante a noite serilo Gonsider'(Idas
como um espectaeulo unko.

Art. 7.° Os hilhetes sen10 impressos dc modo a sc di-
vidirem, por picotagem, em duas partes, fic'ando o canhôto
em poder da empresa, sendo a outl'a partc destinada ú
veuda.

Arl. 8.° Cada bilhetc dI' ingresso, terú uma estampi-
lha de 1110 róis, eolloeadu sohre a picotagelll, de tal modo
que se fragmente em duus parles no uGlo da venda do hi-
lhete.

ParagTapho unieo. Os hilhetes que derem dil'eito a
ingTesso a muis de uma pessoa, t;omo em Gaso de CllmUl'O-
tes, pagarflO a taxa correspondente ao numero de logares.

Art. !J." Esta estampilha de'ler'i! ser' inutilizada, ao ser
vendido o bilhete, por meio de um Garimln do estabeleci-
mento, que deIxe imprt'ss(, de modo bem claro: o nome da
empresa ou o titulo da ('usa de diver'sões e a data do espe
Glaclllo.

Ar'L 10. Os selins para o~ hilheles de ingresso sel'l10
adquil'idos na Gollectoria da loc:didade em que se realizaI'
o espeGlacul0 ou, na falta, na estaçi10 fiSGai mais pr'oxima,
mcdiunte guia assignada pelo responsa\'el, on seu repre-
sentante, pela Gusa de diversflO.

Paragr'apho unÍGo. Essa guia dev('r,'\ ser' apl'esentada
em duplicatu, ficando uma na estaçi10 fiSGai, sendo a outra
devolvida ao portador Gom o visto do exaclor e declaração
em ambas da quanlitlade de sei los vendidos.

AI'L. 11. A Secrn!aria das Finanças providenciarú no
sentido de todas as cnllectolias e outras estaçües fiscaes se
Illunirem em temJlo dos sellas necesslJl'Íos,

D. M.-I'.!



- 292 -

Arl. 12. As colleclor~as e outra~ eslações fiscaes, que
ve~derem sellos para os hilhetes de Il1gresso, levarão á re-
celta do balancete; soh o tilulo .- "Taxa de diversões» - a
sOI!llTIa <!os sellos vendidos' duranle o mez, segundo as
gUIaS eXlstenles, de que traIa o art. 10, paragrapho unico
deste I'egulamento.

Ar!. 13. A fiscalizar-ão do sello denominado ,- "Taxa
de diversões» - compete':

.1.0 aos col!eclorcs e escrivãe'l, por si ou. por funccio-
narlOS que deSIgnarem, lanlo na séde como nos distl'ictos;

2 .• aos vigia~ fiscaes e seus ajudantes ou fUllccionarios
que designal'cm ; . .

:l.0 aos fiscues de l'elHlas em ql1alquCl' localidade do
Estado; e
. I•.o ás. U1!CIOl'idades poI iciam;, dentro das respecti vaS
clrcumscrlpçoes e a (fuaesquer fun(:eionarios desiO'nados
pelo Secretario das Finanl;as. l:>

Art., ,14. Ao ser 'apreseillada em qualquer eslação fis-
cal a gtlla para compra de ,dlos, deverão ser exhil)j(los os
c~nhôtos, d~ que traia o UI't. 8.° e hem assim as segundas
VIaS das gUIaS ~nle~'i.ores, afim de poder o ('xaclor verificar
o. emprego e lflutllIzação dos sellos anteriormente ven-
dIdos.

Art. 1tj. Os infl'actoI'eS de qualquer das disposições do
presente r.egl~lamcnto mcol'rem, em caJa infracção, na
multa de 0008000, nos lermos da lei n. 70(), de 22 de se-
tembro ultimo.

S \~ São ~oJllpct~ntes pa,~a impôr a multa ele que trata
o ar!. 1.):- o SecrelUl'1O das l'lIlanç.as, os fiscaes de rendas
os collectores estadoaes e quaesquer outros exaclores d~
Eslado.

S 2.° Imposta a mulla, a parle podcrú, denlro (lo
prazo de 5 dias, contados da data da intimação, recorreI'
para o Secretario das Finanças.

S 3.° l'\enhum :ecurso será tomado em conside,"aç;iO,
sem que seja deposllada l,a estação fiscal a importancia
da multa.

S 4; () Decorrido o prazo de tj dias da intimaç;1o e n;1o
sendo IIlterposto recurs", a multa será considerada corno
definitlval~ente imposta e a respectiva importaneia deverá
I'el' recolJ.l1l.l.a á eslal,fio fiscal dentro do prazo de 48 horas
da nova lOtlmação, soh pena de cobl'ança exeeuliva.
. Arl. \(j. Quando a infracção fór denunciaria POI' par-
tlcula:, a IIll~lta de .que trata o arL1!i "erá repartida pela
manOlra segulllle: tlO % para o Estado e tiO °/0' em partes
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egnaes para o denunciante, a auctoridade que a impoz e o
exuclor que a arrecadar.

Si a multa não f<'lI' imposta" por via de dennnda de par-
ticular, a sna importaneia ser'á dividida em 3 parles, pela
seguinte fórma: 50010 para o Eslado, ~:>% para a audo-
ridade que a impuzer e 211% Dara o exaclor que fizer a
arrccadaç;lO.

,\r!. 17. Para que um parliculal' possa ler. (lireilo á
parte da lIlulLa a que se r'efert' o arl.. !ti, sel'á indrspen.savel
que it sua denuncia junte provas da lOfracI:ão denunCiada.

'\rt. 18. Os propl'iJlarios ou responsaveis por casas de
diversões, ineol'rerilO na multa rle tiougOI)() qu~ndo se nega-
rell\, por si ou por seus repr~senlantes, a tra,:quear ao&
funccional'ios fiscaes a bilhelel'la, afim de se verlfrcar a fiel
execução do presente regulamenlo.

A mesma multa seri! imposla a to(ios aqu011es que, ~or
qualquer molivo, se oppuzerem á fiscalização ou a em )a-
I'açarem.

Arl. 1!1. E' perrnillido aos I~ropl'ie~al'io~ ou emp~esas
de casas de di\'l)rsões devolver a eslaçao !iscal, mediante
inelemnizaçflo da r'espectiva imporl~ncia, com. de~l!CçflO da
porcentagem do exactor, as eslampllhas não 1I1utrl1zadas, e
em perfeito estado de conse.rvaçi~o, quanllo, por q~lalquer
motivo, venha a cessar o lnncclOnamenlo da sua casa ou
empresa.

Paragl'apho unico. A devolnç;1o de que ~rata e~le ar.ti-
go só poderá ser feita á estllç:io ILscal, onde tlVOl' wlo fOlta
a acquisiçflo.

Ar!. 20. Os exactnres a quem fór feila a devoluçãO de
que Irala o aI,tigo ar1tel'ior, se ~redila~ão em hal.ancete pela
quantia paga e levar,10 ú r'ecelta a JlnportanCI3. tolal das
estampilhas recebidas.

Art. 21. A co!Jranl:a da taxa de divcrsôps não impede
a conlinuac:io da do sello de licença para especlaeulos, do
que tl'ala o' dec. n .. ".710, do "27 de janeiro del!tW, eujas
disposições, no que fI',r applicavel, serilO ohservadas nos
casos omissos no presente regulamenlo.

Ar!. 2:!. O prescnlc J'egulamento cntrará cm vigor a
1.0 de janeiro de 1918,

Sccrelaria das Finanças do Estu(lo de ~Iina<; Gcram;, aos
15 de dezembl'o de 1\)17. - Tlteodomil'o Ca1'lwiro San-
tiago.
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DECHETO N. 4.!J07 - /lE 18 /lE /lE7.E~JBnO /lEI!J17

Transfere pal'a o togar denominado Taheles, distl'icto da ci-
dade. de. OUI'O Preto, a lerceil'a escola mixta do calafate,
IlIUnlcl(1I0 de 13ello 1I0l'izonte.

o Presidenle do Estado de :'IIinas Geraes, de c,)llfr,rmi-
dade.c0m ° regnlamento expedido c9m o dec. n. il.1\11, de
!J de Junho de J!) 11, /'esolve lr:tnsfel'Ír para ° Jorrar denomi
nado Tabões, districto da cidade de OIll'O Pret~, a :1." es.
cola mlxta do Calafate, municipio de Helio 1lorizollte.

Palacio da Presideneia do I':slado de :'IIillas Geracs, em
llello J1orizonte, 18 de dezomlJl'odel\l17,

DELFi~1 l\IOIlEIRA /lA COSTA TI\lIElllO.

Jos,} "ieira Mar'fues

DECHETO N. oL!l08 - /lE 1\1 DE DEZE~IBIIO /lE 1!J17

.'\1;'I'ca o dia 7 de março proxilllo fntlll'o I'am se I'roceder
li eteição de dois senadores estadoaes

.0 ~)residente do Estado de ~Iinas Geraes, usando da
allI'lblllç.10 que lhe eonfere o al'l. ~i7 da Constitui(',\o e de
con.forlflidad~ e~m a Icgisla<;à? cleilol'al vigente,' r~solve
~eslg:n~r o dia I de 111?I'ÇOIlI'OXllfIO futuro para se ~Jl'oeed('r
a elelçao par~ preellelllm(~nto de duas vagas existenles no
Senado )Illlelro, pela renuncia que fizel'am do Illandato os
srs. dI'. UI'ias de Mello Botelho e ,Julio Bueno IlI'and;lO.

Palado LIa Presidencia do Estado de ~Iinas Geraes, em
llello 1I01':zonte, H) de dezemhro de 1!J17.

DELml MOREIRA DA COSTA HIBEIlIO,

jos,) \'ieira .lJal'ques.
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DECHETO N .. 1.\)I)!l - UE 1\1 /lE IlE~IZEIII\O DE 1!J1?

Cl'êa um grupó e~col ar eUI S:lnta :'Ilaria, (\isll'icto de I tabira

() Presidente (lo EsLJdo de l\linas (;er['es, de confor-
midade com '0 vigente regulamento de instl'lIcç.\o, "Cf,olve
erear Ulll grupo 'eseolal' em Santa )Iaria, (lislricto de
ltahil'U.

P"lacio da I'rcsidenda do 1':8t"do de l\linas Geraes, em
Bello 1lorizonte, 1\1de dezmnhro de 1\117. .

DELFI~I fII0llE\lIA /lA COSTA HIHElllO,

José Fieira Mm''1ltcs.

DECHETO N. ,1.!l10 - DE 2(i DE IlEZE~IBRO \lI' 1!J17

Transfere para o dislricto de S. Luil, muniGil'io de l\Ianlluas .
sú, a .1.' ••scota mista do bairro dI) calafate, na cidade
de Hello lIoriwntc .

o Presidente do Estado (le )linas Geracs, de confor-
midade eOlll o regulamento expedido eOlfl () dee. n, :I.l!lt,
de \l de junho de '1\111, l'esol\'e tl'albferir para () distl'ieto
de S. Luiz, mUllieipio de ~Ianhuassú. a'\." eseola mista do
hairro do Calal'ale, na cidade L1c Bello lIorizonte.

Palaeio LIa I'l'esideneia do Estado de )Iinas Geraes, em
Helio llorizonte, 'l(i de dezembro de 1()17.

DEU'DI )IOIIEIll.\ IH COST.\ HIBEIlIO.

José "ieü'a Marques.
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