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N. 7.127 -- Decreto de 12 de fevereiro tio 1926.-De7lara caduca
o concessão da estrada de ferro que. Ptlr) 1mb
(Ia estação de Passes, vá á séde do districto do
Arcos...........................................

N - 7.128 - Decreto de li) de fevereiro de 1926. - Approva as
itistrucçoes que inodificani o regulamento da Im-
prensa O! tici xl...................................

A. 7.129 - Deere) o de 19 ,!e fevereiro de 1926. - Créti uma es-
cola mccciiii ia tio di stricto de S. João do ilio
Preto, mcii ici pio de Caraugolti..................

N . 7.130

	

	l)eerelo de 59 de fevereiro de 1626 - Crêa unia
escola mio) ti no di ) neto 'lo Divino de Gnanhães,
tunuicipio	iii' Vtrgi1ioOliS ......................

N. 7.131 - Decreto d e 19 do fevereiro de 1926. - Crêa unta es-
cola ciii! chia no d istnicto de . Migue! do Caju-
ri). municipio de S. João d'El .Roy, e conserte iii
m ti seu! itt a a misiti do mesmo 1 og.tr...............

N. 7.532 -. Decreto de 19 do fevereiro de 1926. -transfere pira
o grupo escol ir II ar ia Thereza», da cidad e de
S. João d El-Ry, as escolas urbanas, mistas, dos
ba ii nos de Dat o e" Tejuco , da mesma cidade

N. 7.133 - Decrto de 19 k10 fevereiro de 1926. - Supririnie o
legar 1 e atiluticto á escola urbana, mista, do
bairro do 11 irro na cidade do S. Joiiod'El-Rey

A. 7. 13) --- De cri tu de 21 de ferreiro de 1926. -Aprova a
ci tissi !ictiçiio 4 1. k s col cci ontas tio Estado parti o
triencio do 1926 ti 1928..........................

7.135 - Decreto de 23 de fevereiro de 1921.--Abre o credito
do 2:474$833, para itigtimento da grtitilicaçao ti.
que se. refere ti lei n. 908, de 1925 ...............

7.136 - Decreto de 23 de fevereiro de 1926. - CrIa unia
escola mista na cidade de Itarnarandyba........

7.1:17 - T)oercto tIo 23 de fevereiro tio 1926. - Croa ninti
cola iii ista no districto de Entre Folliab, mun ici-
piode Ciratinga.................................

7.138 - Decreto de 23 de fevereiro de 1926.-C'rêa uma 2.°
escola mista, no districto de Bom Jesus do Cor-
rego, rnuhi!cipio de. Ctimbuliy.....................

7.139 - Decreto de 2:1 de fevereiro de 1926. - Créa um logtir
de adjuucto á escola masculina da Vilia de ita-
uhandú...........................................

7.11)) --- Decreto de 23 de fevereiro de 1926.- Converte em
mista ti escola feminina da cidade de Itam:iran-
dyba................................ ...............

7.141 - Decreto do 26 de fevereiro de 1926.-Atire o credito
especial ele 7.222:9218062. lira occorrer ii despe-
sas com O tiiipttrelhamento (iti Rede tio \ ' çiiiao
Stil-31 iueirii ................... . ..... .......... ..

7.112 - 1 )ecreto de 26 de fevereiro de 1926. - Crêti ti tilti 1.
escola mista no districto de Pi range i nho , n'tu-
nicipio de lirtizopolio ............................

7.143 -. Decreto li 26 de fevereiro de 19-16.-Créti tinta 2.'
escola mista no distriitto dii Santo Au toiiio do
Prtiti nha., mii nici pio de Ibiti ...... ..............

7.114 - Decreto lo 26 di' fevereiro do i926.-Crôi inca
eso!a mista no districto de Igartitinga, munici-
pio do Ptirá lo Mines..............................

7.113 - Decreto de 26 de fevereiro te 1926. CrIa uni log:ir
do tiilj ti neto á escol ti mascu li ia do disticto ili
C:ipellti Nova das	 itiDores.	uii!itiplo tio Ctiraiii-
t!ay.li..................................................

7.146 - Decreto(Io 20 iii' fevereiro de 192(5. - Cr, tL cm logttr
do tiiptncto ti es cola iiitisettliitti la ci,itile di
A lv ito p0115...........................................

.117 - Decreto de 2 de mttrço de 1926.-- ('r':), cmii esctilti
ttmitl,i,l:tntii no	logtir douotitlitttdo R	iiberão	da
51 tttta , iti liii! 1 pio ele l'atoe........................

7. 118	Decreto de 2 de nitirço de 1920. --Crêti (h ias escolas
atobititintes mio muni(-,iltio de (irão Slogol, loctili-
sidtis iios p000titlos de Vereda dos Moraes o Ca-
1)011 ;t dos M:itigttes ................. ...............

7.149 - Decreto do 2lo ni ti rço de 1926 -CrIa tini logtir de
adju noto á escol ti rural,rti 1, 1111tti, de C nupo Ale-
gre, itiunicipto do ['tilmityra......................

7.13)) - Docre).o de 9 ulorço do 1926. -- Criti uni logtir de
atljuneto á escola rural, injeta, do Jardim,  me-
nicipio de Itil:irti.................................

7.131 - Decreto do 2 do março de 1926. -. - CrIa ti itt eti-
tiolri cmii lugar d,: adjtincto ao grupo escolto
de Conceição.........................................

7.152 - Decreto de 5 de março di 11116.-) onceilo proviso
ritxnien)e á Cimpanhiti l"erça e Luz	1!,itt Dos-
pachot a queda d'agita dononona,l-i «João di'
l)uo-., no rio L'tmhi.ny..........................

7.133 - Dcci eto de 5 de mutirço ti,' 11)26.-CrIa nmutt escola
tmiibidtimite em Brejamíbas, muiiiciloo tio Concei-
ção, e ou trti em tigni Quente, do mesmo ititi ei-
c!pio................................................

Decreto de 5 ii, março de 1926.-CrIa escolas tio-
bu lttn (es nos povoados do Onça . Ponte (inantie e
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Silo Joáosiulio, ditrictr. di Santa Rita de Patos.
municipio dfd Patos.

N. 7.155 - Decreto de 5 de março de 1920.--CrOa uma 2. a es-
cola iiii ste, em Rocinha. municipio (lo Paltnyra

N. 7.156 Decreto de 5 de março de 1920.-Marca (o 11 de
abriI proxiiao ruturo. lista 5 insta] rçtio do dt5-

tricto de paz de S. .José das Pirobas, comarca
de Carmo do Paranahyba .......... . .... .......

N. 7.157 - Decreto de 5 de março de 1920--CrIa uma escola
nocturna na cidade de Espinosa.................

N. 7.158 - Decreto de 5 de marro da IP1O.-Supprlmo as cinco
escolas isoladas da cidade de Conceição e os
respectivos logares de adjuuctos.................

N. 7.159 - Decreso da 6 de março de 1926.-Desapropria, por
utilidade pubIi ii, os t,errenos iaitcessarios coiis'
triicçito tia eStrada de antotitoveis da«Parada
dos ,\1oreir:is na Esireda de Ferro Oeste do
SI ina e, ii cidade, de San t ,,% Qu iteri a..............

N. 7.1 10 - Decreto de 9 ii' março wtl 92(1. - CrOa uma cadeira
no grupo	aeo lar tia ( )ivou........................

N . 7.101

	

	Decreto de ii de março de 1 (25.-Croa uma cadeira
no grupo escolar de Pedro Leopoldo............

N. 7.162 - Decreto de lI de março tia 1926. - CrOa uma escola
mista tio districto de Vasconcelios, niuiiicipio 'lo
Mariauna ............ .... .... ....................

N. 7.13 - Decreto do 9 de março de 1923. - CrOa o mii as:o-
la ato 1)111 auLa tio Ioga r denominadonado Mestre de
Campo, municipio do 'l'hoophilo ( Iltoni ..........

N. 7.104 - Decreto de II de março de l926.---llestahelece a es-
leira rural. na ista, di' Veneta, no tliatricto da ci-
daila d' Thaoplílo Ottoni........................

N. 7.165 -- Decreto do 9 de março de W26. - trOa uma escola
mista no distr ia' o de Astoipho Dutra, inunici pio
de	Cataguazes....................................

N. 7.166 - Decreto de O de março do , 1920. - ('rIa uma escola
rural, mista, ciii Agua Limpa, districto de Astol-
pIo Dutra, mau icipio de Cat:tguazes.............

N. 7 167 - Decreto (1'.' 12 de março de 1926.-Abra uni credito
de 300:0008(10(1 pari occorrer ás despesas com a
i nstaulação de cursos compleme ii taros............

N. 7.168 - Decreto de 10 de março de 1626. -CrOa uni logar do
adjuucto á esiola ituat5 do d istricto de Bandei-
rante,niunici l° de E ariarina ............... ...

X. 7.169 - Decreto ue 16 tIo Março de 1926. - CrI o. duas estio-
as ambulantes no munici pio do Stili nas, loca-
lizadas tios poveados de Baixa(lnuade tia La-
goitilia........ . ............. .....................

N. 7.170 --- Decreto de 16 da março de 1926. - ('rOta uma escola
ambulante no povoado Pau Secco, districto de
Arccs, mnnicipio de Foinaige.....................

E. 7.171 - Decreto de 16 de n'arçi) lo 11126. - CrOa uma 3.
eSe tia na ista no districto de Prudente de Moraes,
municipio do Pedro Leopoluo

E. 7.172 - Decreto de 16 de março de 1926 -CrIa uma cadeira
tio grupo escolar de S. Tolo Evai,g"hata.........

E. 7.173 - Decreto ii. 7.173, (li , 16 Ole março de 1926. -- CrOa
uma cadeira titi grit P0 escolar tia ParactatissO .

E. 7.174 - Decreto da 19 de nt iro tio 192(3. - - trOa uma i'ol 4

mista na estaçito lo Loutci:i, inunicipio de Fer-

	

iuga.........	...................................
E.	7.175 - Decri'tr, de lii de	u:trç'a de 1 1 26. - Iie'rrtnh'''' o sr.

\V illiaiu i'itllaril ' ' omo vice-cuuistil da Cru-urda-
tilia em	51 Irro	\ ali...............................
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N. 7.176 - Decreto do 19 de março de lt(26.--1a:'c:i o dia 11
de abril proxinici futuro para a instailirSo do
districto de paz d(' Moonia. coei') rca do P0 a ti-
guy...................................................N . 7.17 - Decreto de 19 ti tua rço tia 1926. -- CrOa duas esco-
las amhultietes tu uiiici1iin la Pattis................

N. 7.178 -- Decreto de 19 do tinirço e 1926. -CrIa duas isco
m	

-
Ias ruraes, mistas, '11() iii unicipio de Patos.....

E. 7.173 - Decreto de 23 de março de 1926. -- CrIa uuias 2.
escola rural, mista,. em 5. .José da LagOa .mii ii lei-
pio de ('urvello.................................

E. 7.180 - Decreto de, 23 de março de 1926.- trOa uma esto,
Ia masculina no dislrictii do lo] li a Larga,
111011110 de Peçatilia, e converte em feminina ti
na lata li mesmo 1 ogar...........................

N. 7.181 - Decreto da 23 da março de 192(1. -('rIs uma esoolit
atituiluiltijite na Ezenda do lniiaiítuuut, municipio
tia 1ntoui liliencliti ...............................

N. 7.182 - Deerot,t, do 23 da itourço do 1926,	-CrIa tutui loir:tr
de adpiiicto 1 escola ii ist:t do distrietu dc Es-
teios umuiniei1jo deL.L..................................

N. 7.183 - Decreto do 23 (iamarço de 1926. - CrOa um Jogar
de adiuncto á (-scola mista do districto de Alto-
raris, iii unict pio de Caragnola..................N. 7.isl --- 1) cor ato (lt 13 'lo na arço ii,: 1916. --- CrI:,, uma esco-
la rural, naista, no povoa lo ti: ('(irrigo (1(1 Foi-
jilo, municipio de Nova Lima, o mitra t:uutil)ani
rural, mista, tia povoado iie ValI lo, nu uruiiep
de ( 'ataguazes..............................................

E. 7.181 - Decreto lo 16 do março de 1926. - CrIa uma 2.a
oscula insta na vi lia do lirejta das AI mas ......

E. 7.186 - Decreto da 26 de mar( o de I1(2(1.-trla natos duas
escola e itt isfii s na vila do E lo y E iuidos.........

E. 7.187 - Decreto de 20 1: março de i5 2 6.-Suplti-iIue is
colas is:la(l:i5 (las ct,Iil,- S ( h '1 Jloiuiiltti o Alto Rio
1J,tct: e os respectivos 1 ogart:s de ailj ti natos -

E. 7.188 - Decreto O' 20 dc março lo 1926. - (rês num "a-
loira no grupo escolar di' S. Slatlit'us, iii liii,.
de FOra...................................................

E. 7.189 -- Decrt 'Lo di' 26 de m:irço de 1926. - ('rês unia es-
leira no g rupo escolar (1( , Baopeittly..........

E. 7. 190 - Decreto do 27 de iu:trçu de 1926.-CrIa unia 2.
''atola mista n o 'lustricto ,ic Sito .1011) ia l'onte
municipio de Brasilia.................... ...............E. 7.191 - Decreto de 27 de na arço di' 1926.- ('rIa utiiva ,'scola
naista tio distritilo de D?vis:t Nova, uuiun	iicipo de
('abu Verde .........................

1926.
........................

N. 7.192 - Decreto de 3t) de marça de 	- CrIa duas osco-
Ias naistos na vufla de Arary.......................

E. 7193 - Decreto de 30 de março de 1926.-CrOa uma escola
mista masculina annex,t ao 10.0 Ragimanto da
Inftunt,uria, na cidade lo Juiz de FOra..........

E. 7.194 - Decreto de 30 do , março de 1920. - ('rIa tinia esco-
la a miu ul tntt' em Mal h ida Bonita, muiu ici )il) di'
.loiio Pinheiro..............................................

N . 7. 95 - l)ccr( , to cli' 6 de ttlirii de 19116. - I)isaltropria ,
uti 1 id adi: publica, o im iii oval duonui ii sOu «\'111.-gtiu: , 110 ntuiitueipio deViçosa.................

E.	7.196 - Decreto la () d.t ah rii ile l9'2(i,--líarcu ti 'lia El da
e rroiit,' tuez 'eira itist,tlit1ijo ti	(rictt,	deptz ti':	(rato i Itt, ciii tIe:)	itt,-(i'ax;' ............E,	7.197 -- I.Nc','to	1' 6 de abril tio IlILO. --rIu	luis es,'ol,us
tutithuuluiies eta i,tuuiitu(pio di	Pt-t,i itlot .	loeili-a-, -
d:ts ites povoados ii 'l':ihol,dro
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N . 7.195 - Decreto dc- 5 de abril cio 1996. _AI)prova o regula-
iuento do (onserviitoriO Mineiro de Muscct .

N . 7.199 Decreto cic 9 (lo 4thri l de 1926. -- Abre O (-x-luto
especial de 4.000: 0tl0$000 para os serviços dcc
eonstrucçiio da Estrada de Forro Paracatci.....

N. 7.200-Decreto de 8 de abril de 1026.-Approva o regula-
mento da Escola de Pluarincucia de Ouro Preto.

N. 7.201 -- Decreto de -1 de abril do 1926. - Marca os dias 16
de maio c- 20 de junho proximos futuros para
se proceder á eleição de um vereador pelo dis-
tricto de lloachií, e sua installação.............

N. 7.202- Decreto de 9 lo abril de 1926.-Converte em mistas
as escolas masculina e ficininina do ditricto
de S. (lonç:do do Pará, iii unicipiO de Pará de
Minas..........................................

N. 7.203 - Decreto de 9 de abril de 1926. - Transfere p ..rcc o
povoado de Semita Ccci! ii, mnumu iccipio cio Mi rahy.
ii escola rural, mista, de Santa Cruz. no mis-
mo mliii iciplo...................................

N. 7.204 - Decreto de 13 de abril de 1926. -- CrOa uma escola
uiuubimlaute mio municipio de Paracatú , local teci-

(Ia no povoa lo de Sap...........................
1)ecroto do 13 de abril cio 1926.-Converte em mista

is ciscolti rural, in:sc,ilincs , cio Moroirius, mciii-
Cipio de Çiieli...................................

• 7.206 - Decreto de 11 dc- abril de 1926. --- Suppriicie ns ccc.-
colas isoladas dos districto de 7clattcoi nhos ,nu-

cipiO de Pedro Leopoldo, e do bairro clic Pccrto
NOVO mia cidade do Além Paralil b:c , e Os logares
de ai] imoLes a essas c:idcciras e ás já extuictas
da cidacic de Caraugo a.........................

N. 7.206 A --Decreto	cio 13 (]o,  abri l de 1926- -- Indulta a
ré Maria Uonzii.................................

N. 721)7 -- Decreto de 43 do , alcrcl (lcc 192(3. --- CrOa unia cadeira
miO	upo csccalic r dcc J ) cc-rcba...................

X. 7.200 - Decreto dcc IS cb- abril lo 192(3 .-Apifl 0Va ii tcilccll:t
de percenta 9cm 1a co! lectori is, ciii classi leia-
vão o lotações...............................	

(-,co-
.

N. 7.209 - Decreto cl( 1(3 de abril (li , 1926.-- CrOia ii ina 2.a i- c
Ia masculina mio clistricto de ccrdislcurgci, mmliii-
cci pio (li , Par:aopcba, e converte cmii feinhic ina a
escola mista cio nicailuo logai.....................

N. 7.21(1 - Decreto de 16 de abril de 1926 -Ci Li k!"' legal cli
aciluciclo á 4. 3 eSCOlO fc-niiuiii;i cio vill:i cli- Raul
Soares.................................. 2.a.. .....

N. 7.211 -- Dc-creto li- 16 li abril di- 19213._Crcca .uma 	es-
cola mista 110 clis),rietic de Prc-sidi:icte Soa ri-a,
01011 icipio cli	Maicliuiiiirimfl........................

N. 7.212 - l)ccreto dcc 16 de	c bi-il cii 1926. - Converti ciii
mista as escolas iciaseuli cio cc fc-ioimciiia da eh lii-
i- de	Trciuuccical ............................. ......

N. 7.213 - Dccci eto cli- 16 (li- abril d o 1926- - Crêa uma escola
mista na y illa dcc José Pedro....................

N. 7.214 - Dccrc-to cli 16 dc- abril d(' 1926._Oommutiu a pina
cio riu José Marçal Pereira.....................

7.215 - Decreto de 27 d(- 	de 1926.-APPrOva o regii
lamento policial cio Estacli) .................. ...

N. 7.216 - Decreto cio 27 (Iv abril oiv 1926.-Crôci uma 2° es-
cola rural, mista, ido Funil, mumuicipio dcc Sete
Lagoas...........................................

N. 7.217 - Der-to (1( ,, 27 de abril (h . 1926.-CrOix um .oga de
acijuncto mi c-seola mista cio ciistrceto (li , Lapa,
uni cc ici pio cli- Siubaril............................

N. 7.218 - }Jccerctto dc- 27 dcc abril dcc 1926. - CrOa uma is-
cola mista no clisl rictto dcc Ccc ite cano c outra
no dcc S. l°rauccisecc do lliunuaytá , nluiiieipio li-
S. Mimnocci cio Síiutuuni ............................

N. 7.219 - 11-cri-Lo dcc 27 cl- abril dc- 1926. - CrOa uma escola
rural, nu lota, -mui .\Lifras, ci iii lei p i o dc	c-Co-rs Co

..............................................
N . 7.22)) - ii -cco- to di 27 dc- abril dc 1926.-Marca os cilius 20 dc-

niauo c li)lc	jmuiilto proxinios futuros para Si- -
pi-ice-lei- á c -1 eição d( , um a'ccrociclor pio cl istricto
de (_irupiiíro, nicumiiciIcicc cIo Idstrc-lla do Sul .
sua idcst:dll:dçii-c................................

N.	7.221. - Decreto dcc 27 cl-- abril dc 1126. --- llceonlic-ctc- o si-.
\Valfer	Selcicciclcciticc vic,c-coiisccl	111	c-iA11iianlua
cima	Juiz (h,-cri ...........................................

N.	7.222 - Dccccr-tcc cl- 30 cl- :cicrcl dcc J92(3---Ci-c-:i mima ciscola
rural cc ista, no pivcccic(cc dc- Oiicc José dos Rosas,
imune cii liii) cl:- Santo Audccn lo (li) Mout............

14. 7.223 - Decreto dc- 3(1 de cicril dc 1926. - ('cciuyicrtc- nu mis-
tias is cscØI:	111:100cm liii :1 c	fc-iciniiva do distri-
eto cli	Piccl:icie dc 1 1ccnt	Nova, mflhuiihil1clo dc-
Pont(- Nova, e ccnibc cicia 3ia_ esccola mcc isto dcc,-
dlticllii	lcccnrl i cl:iclic....................................

N. 7.224 - Dccccrccto cli- 1 cli- nmaio dcc 11)96. - Cri-a unia e.scola
mii rol, nuasciul i ua , mia idstação cli: Slarzagãi), um-
iiiedpio dc' l!cllcc llorizoitc-, c- eoiuyccrti- cm l'ccmi-
nua acoiilci miuD:i cluqu('l1ci	cisma lcccaliilticic-

N.	1.225 - l)c -erc-to cli' ti dc- uuaic cl(- 1926. - .1 tira o regiulci-
nic-mitci ijuc- baixou cccmic cc Dcc. o. 4.37-5, de 2 di-
iumaio cli	1915......................................

N. 7.226 - i)ccicrcto di 7 cli cicaicc dcc 1 112t1. -Cri-a luas escolas
anibiclantc-s no ciiuniczipio cli: Minas Novas, lo-
cal i zmc las miccs povoa dos i lcc Sictiulial e Cacahoc - i ruo

N . 7.227 - 1)-cri-1i (li , 7 cIo rucalo dc- 192)3. - 1 )i-clara siclo c-ffc-i-
L00 c!i-ccrc-to o.	7.t70, cio i( ded	iccarço lindo, cc
crOa uimma	rural, nnst:c. cmii Iaits Sccceos,
nimuidicipici	(1('..........................

N.14. 7.228 - Decrc-to de 15 cli imolo cli 192(3, -Alcrc- umcrccd i Lo
smmpplenic-ii tar cli- 40:01)01000 á §vinca 20-A -13, 1 cc,
art. L°, (Ia lei 902, dcc 1995.......................

N. 7.229 - 1)-ereto cl- 18 cli maio do , 1926. - CrIa duas c-secc-
las amiibulantc-s i i o rnumciei1cidi cli- .Jc-quitiiiluouilca,
localizacl:is mios Povoados d( , Barri do .Jacicctho

Iicammc-u ... .................... .	..	.	.	.................................
N.	7.233- l)c-ccncto (li, 18 cl(' imuajcc cli- 1926. - CrOa umiici 2°

coeicla mista IdO clisl4let0 de SiLcc José do Passa-
Jic-ni. 011111 i i iilddi) cl-- )io i cicc'içiio	.	.	.......................

14. 7.231 - l)ccrcto cli - 18 de miuui o cli- 1926. - Marca cc lia
13 de junho proximduo vindouro para a i iustal!ição
dos distrietos cli- paz cIo 1lciricciitmi e Ubahy. cio-
mivarca &S. l c'raoeiseo ..............................

N. 7.232- 11-ereto dc- 18 cli- mutilo de 1626.-Mmrca o ri j a ii)) do
com-miL- mi-e pala ci icustcullaçíicc do distrieto lo-

dc Ccc lcccrci, cccmiiarca c li	0. .Joii.o il'El-Rey.
14. 7.233 - Decricto cli 28 dc- maio cl l 9213.-Approvcc os estmucic11,

plantas, Icroj i citos li- obras cl dirtc e orçam cct:c
Par;' ccomistu-uc iio la estIada dc iuutomoovc- iï do
Iliiá :L S. (Octhcc rIo, na c'tc-nsiio total dcc seSSdcuuti

5c)5 lçdldcmc-lrccs. t ri_cOO.-. e c Iiial d -mut:c melros..
14. 7.234 - 11-ir- lo (li , 28 (li , mum:c o cli- 1924. -- M:ire.i nidv:dimic-id-

li- is lias 27 cli' Jmumd!ccj cc 1. 0 de :dgcdsicd liroximilos
fcitcmros lira si- prociccier il elcjc3cc cli dcmui vccre:ciiccr
11	iiiatrucitcc dcc Jldcaetdci. mluunicdipio	cIo Cara-
'imu2im,	c	sU'd	uids)cdlld,(
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N. 7.235 - Decreto de 28 de maio de 1926. --- llai'ca o dia 15
do proxilno mez de junho, paraa justa ilação (lo
districto de paz de Itanliomi, comarca de Cara-
tinga............................................

N. 7.236 - Decreto de 29 de maio
.

	do 1026. - Abre o credito
supplemeuitar de 2.300:000$000 para os serviços
de eeb ri a- de rodag iii .........................

E. 7.237 - Decreto de 29 do maio (II 1926.	Concede aos se-
nhores Cesar Lino & Comp. privilegio para
construcção de uma estrada de ferro que, par-

	

tindo da vilia Raul Soares, vá 	foz do rio Mii-
tipõo............................................

E. 7.238 - l)ecreto de 29 de maio (te 1926. - CrOa um legar
dr adju neto no grupo escolar de Palniyra.........

Decreto de 1. de jaulio de 926. - Tr: nsl ere
pari o disricto do Taynlms, mau ici pio de
llocayuva, a escola rural, uni sta, de Sati La Clara,
do Iflesiflo muuei(plo............................

N . 7.210 -- Decreto de f de junho dl! 1926. - CrOa uma es-
cola mista no districto de Inhliiiilflri, muuicipio
deSeie Lagoas...................................

E. 7.241 Decreto dc 4 de junho de 1926. -- Abre o credito
especial (10 5.967:300 pari a execução dii
lei li. 877, do 19 de agosto de 925. Serviços de
exportação e defesa do café....................

N. 7.212 - Decreto de 4 de ninho de 1926. - Abre o credito
especial de 92::252$:5-2 para cccorrer ás despe-
sas com o pagamento ás Camaras Municipues,
dl differe a!iç de canibio e aros a seu favor......

E. 7.243 -- Decreto de 4 (lo junho de 920. - Abre um credite
especial (1 3.907:4521502 para cobri!' as despes as
feitas no exercicio de 192 ,5-com ii til iiificaçfio
sobro os Venci!! ei!) Os nie!isaes dos funcciouariOs
e empregados do Estado.........................

E. 7.211 Deerer (1 de 1 de unlo [e 1926. - Abre o credito
especial de 117:3131102, para cobrir a despesa
de pagamento ii .1 mqu im Teixeira de Sous:i, ex-
tl(esoure!rO tIo Estado..........................

IS. 7.245 -- Decreto lo 4 de j)mniio de 1926. -- Abre credites
Sapli ('montares no Vil (r de 1.976:401 ,$S30  a di-
versas verbas da Secretaria das F'i liiin(715 pari (5

exerciCi(( de 1925 ............................
E. 7. 246 - Decreto de 4 de junho do 1920. --Abro o credito espe-

cliii de 1.374:4285e7 lura cooperar coto mi Uilão
uia defesa do regime!! constitucional...........

N. 7.247 -.Decreto de 4 de junho de1926. - Abre os creditos
supplemcmitares no valor total de 2.040:386 162
a diversas verbas da Secretaria do Interior para
oexercicio de 1925..............................

E. 7.248 - Decreto di 4 de junho de 1926. - Abre o credito
a 1 (lO :177:2401836 para PJgalnefltO a (Pie

têm!! direito as Caixas do Aposentadorias e Pen-
sOes da ROde de Viação Sul-Mineira ti a Estrada
de Ferro Paracatmi ..............................

E. 7.249- Deareto de 4 de junho de 1926. - Abre credites
supplementares no valor de 637:7731187 a verbas
da Secretaria da Agricultura, para o exercicio
de	1925..........................................

E. 7.250 - Decreto de 4 de junho de 1926. - Urda duas esio-
las Iii istis ii!) d istricto (lo tI (1 iricenla , municipio
de Rio llraimce...................................

E. 7.251 - Decreto de 5 de junho do 1926. - CrOa o ensino do
oflicio no 1nstitnt0 João Pinheiro». . . . ........

	

E.. 7.232 - Decreto de 8 tio juntei de 1926.	CrOa uma osculei

xv

rural, mista, em Kauls, distrieto de São Subas-
luto do Rio Prelo, inunicipio de Comucelço....N. 7.253 - Decreto do 8 de Junho d L4 192)5. - Crês urna escola
atnbmmlaiute no municipio de SãoSão Francisco, loca.
lizads no povoado de Barreirjubo.............

E. 7.251 - Decreto de 8 Jimbo de 1926. - CrIa mais lima ca-
(leira no Grupo Escolar de Sete Lagõis.........N. 7.235 - Decreto de 11 de junho de 192)5. -Approva a Planta
dou terrenos desapropriados pelo data, o. 3 .0e2, e
o plano de oaptaçao de agi tas para o abasteci.dmonto a cidade de Alfenus.......................

N. i.250 - 1)ocreto de 11 de junho de 1926. - Approva os ('5-
tudos, plantas, projectos de obras de arte e orça.
monto para constracção da quarta (4.5) secção
do vinte (20) ltilometros da estrada para uutolu((-
Veis de Patrociuulo a Paracatu'.....................E. 7.237 - Decreto de li do junho de 	Indulta o ré u
Julio A!isalonj...................................N. 7.258 - Decreto de 13 (lo jumdio de 1 926.-Crêa um Jardimdo Infeiuicia mi cidag de l5esrbetcena............

N. 7.251) - Deere te de 11 (til junho de 1926. - Approva 
O Co-

(ligo do Processo Penal tIo Estado de Minas (;0-nLes
E. 7.260 - Decreto (lo IS de junho de 1926. - Urda dumas es-

colas rumes, mistas, sondo amuei no povoado de
Peilmj tal, (1 istricto de Lapa, mtinicipio de Si hei-
rã, e outra no povoesdis (le iluryti leu, distri GO) (le
PoinpO, niunicipio de Piteuigimv................N. 7.261 - Decreto do 18 de junho de 1926. - Urda (bis Ioga-
nos deidj unctos mio grupo escol ir de Theo1ihi 110
Ottoiu..................................................N. 7.262 - Deerietis de 22 de	192

	

junho de	6. - Approvei o re-
guletrn'!lto do Instituto te Ceg	s

	

os	. Reipheiet e..N. 7.26 l - Decreto lo 22 de j a tubo de 1926.'- A tire o (rred ti)s upplenaenbir de 2.000:0001000 á verba 1424 -
Me(teri:iI, do orçeimonto vigente...................7.2)51 - Decreto (te 22 (lo 1101(0 de 1926. - Marca o dia 1
(li' b4osto lo'0-il!lo faturo, to

,
iri a immsteilleiçeiolo distructo de paz de Jloeuialái	conueircei	

.
iii' Ci-•	 r.ituigei ...............................................IS, 7.565 - Decreto de 22 de JUIlho de 1926. - Approvi o repa--	 biu' uru iI ei Seertiri a dei Pol lidei................E.	7.266 - D,'irrto iii' 2:3 de imlmhin (1 1926. - '1'u'iu fere pari OO istu' ci o (bo Coroado mutu lei 1(10 lo Pita ligar, ae.,colei iiiistei ili	biotniuto de Domes de J oé((u	 s-	 l'odro,	limnepio (lo MeuihumuiriniE	 .............	7.367-- Deurt i) te 22 li junho lo 192)5. - Marca dia l(are(e eleição (til tini vi'roeiílor loto iltStl'lCt i) de S.

Lourenço, munmcipio de Brasilia e suei instaS
lição......................................................N. 7.268 - Decreta di' 22 lo jatm tio tio 192(3. - (biSei 111(1cm
(rolei rural, (1)11, uio licOr ro de Feijoal, mmluuici-I)mo tio Oum'o Fino., .........................................

N. 7 . 2 l0-2)ereLo do 25 lo j aimiio lo l926.-Crda, duas er(.las
rum'eie5 lmimste(4, lio IliUluicipio do S. Joáto Eepn-
Iflulc000 sendo unia ou logar denomiuneido eMeir-
gerui do Pomba, e outra em Anicetos..........E. 727 1-Decreto de 25 de junho dl' 1020.-Abre um credito
Sapldeineiitesr(li- 143:0t0lcoo, a verba 20111--,art	1.	dei lii 1)02, d	925..................IS . 7 ' 272 -D e creic ile :3 de julho de 191 6.-Approva as tem-
trucções Pires ei 1 iscahiz:içio , eimialyso o exporta-
tio do mna!ugeulioy ....................................
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E. 2 .273-Decreto de 9 de j iillio de 1926. -A bre uni credito
suppienientar de 1696850000 á verba 20- li - 2,
§ 1., art. i, da lei o. 902 de 1925	 .

E. 2 .274-1)ecreto de 9 do julho de 1928. -Urda duas escolas
niistis no 111111licipio de Caeté, solido unia 110
districto d qe Tauarassil e outra no povoado de
Engenho ..........................................

E. 7.275-Decreto de 9 de julho de 1925.-Urda urna 2. escola
rural, mista, 110 povoado de Casa Grande, 1110 -
cicipio de Qut»iui................................

E. 7.276-Decreto de O de julho lo 1926.-Marca o (lia 25 do
corrente, para a installaçilo cio districto de paz
de Tobaty, comarca de Araxá..................

E. 7.277-Decreto de 9 de julho de 1926.-Transfere para o
bairro di- Retiro, iiiiii)i(-il)io de itajubá, a es-
cola rural, 11110111, do bairro do .1 ur á, no mesmo
InUnicipi........................................

E. 7.278-Decreto de 1) de .1111110 ile 1926.- Tra isfere para a es-
1 tçito de Peripery, diSji't»o lo Capim Ilr1l000
111 U iiicipio de l'o,lro Leopoldo, a escola rural,
jitixta, de Chaves, inuliicipio de ll,:i.bira......

E. 7.279-Decreto de 43 de julho de 1926 .----A bre 11111 cre.litu es-
pecial de 32:400*000 para pagauncul Lo de d iffe-
rença de velcimem 1 os li dolu-gi tios de polici 1.

E. 7. 284J-1)i'creto de 13 di» jtillio de 1926. - Crdt (mina escola
mista cmii São Lourenço, iuiiiiilclq o tio ]lrauili:i..

E. 7.281-Decreto de 17 de julho de 1926.-Abre o credito mup-
plementar do 1.500:0004000, pari) os serviços de
estradas de rodagem.............................

E. 7.282-Decreto de 17 ile julho do 1926 -CrOa um,1 escola ru-
ral , 111151,11 » lO povoado de Oiro 911(1 de (11111»
nliaes , dist.ricto de Santo Amitoit lo tio It1illlbe
IJ1U ilicipio de Serro .............................

E. 7.283-Decreto de 11) di » julho 5 » 1926.-CrOa lilili Escola
uur:ti, iuis1i, no bairro tli C:ii'lioeira, districto
de Conceição dos Ouros, liii nicipio tie l'araiso-
Polis..................................................

E. 7.284--Decreto de 17 di- julho de 1926.-'l'rarisfere pira o diu.
tr 1 cto de Porto Si »guro, 1111111 C1 1)1(1 de P1 ringa,
o escola rural , mista, de Catiguá, muuiicipio de
SiiviliulopoliS.....................................

E. 7.285-Decreto de 16 iii » jui tio de 1926.- Urda 1111111 escola ru-
ral, 1015(11, 0111 Paiol, Iflunicipio de P:i ricitá »

E. 7.286-1 )ecri»t,o de 19 dc .111111(1 li- 1926.-Urdi uma escola ru-
ralrol mnisto, en S. Se bastião do Ani i, muno icip lo
deArtaá......................................

E. 7.287-Decreto de 47 de jimiluo de 1926 .-Approva o rogul li-
inento do Gaciutete de investigações e Capiumris.

E. 7.288-Decreto de 27 tio jidltti de 1926.-Crêa urna escola ru-
ral, mista, em Gandra, municipio de S. Do-
mingos (1(1 Prata.................................

E. 7.289-Decreto de 27 de julho dt » 1926.-Crêa uma escola rim-
rol, 1111501, liii 'staç o ilí» Caetano Lopes, muni-
(111(10 do Entro Rio,................................

E. 7.290-Decreto de 27 de julho ti' 1926. -CrOa tinia escola ru-
ral, mista, em itagua Ou, mitit nicipio de ti bebas-
LiSo do Parsiso ............... . ..... .............

E. » 7.291-Detreto de 27 tio jimilio de 1926.-CrIa tinia 2. 11 tetola
mi sto mIo tljt neto tio So tia Rita (lo Glorli
muiu icipiO ii( » SI uriatili...........................

N. 7.292- l)reruitti de 21» tit' julho de 1926.-Urda uma escola mis-
(li im tlist,ructo de 8 ,liise(li) Barroso, nmtmmocipi
110 Rio Jlr»tnco..................................
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E. 7.293-Decreto de 27 de julho de 1926.-CrOa duas escolas
ruraes, mistas, uio municii)io de Pedro Leopol-
do, sendo nun p nos no povoado de Mattos e outra O
deCochos.......................................

E. 7.291-Decreto de 27 de julho de 1926.-Tr,tmifire pnra o
povoado de A ssis, 110 111(1 nici pio de São 1)1.
mingos do Prata, aescol a 1111511 do district
de S:tmut'Auina do Alhié, do mesmo mnunicipio .

E. 7.295-Decreto de 27 (lo julho de 1926.-Converte em mistas
as escolas inascimI i mim e fenol fina (lo districto de
Barroso, municipio de 'l'iridentes..............

E. 7.296-Decreto de 27 de julho di 1920.-Approvo as instruo.
çi5es para concessão da «\ledallia Militar'».......

E. 7.297-Decreto de 29 dii julho (le i926.-Reorg	 çamiizi a Fora
Publica do Estado..............................

E. 7.298-Decreto de 23 de julho de i926»-Proiioye ollici:ies
porserviço de guerra............................

N. 7.299-Decreto de 29 de julho ile 1926.-Abre o credito sup-
p1 ornou tom di » 5)) 0008000, para occorrer ás des-
pes is com ii construcção de cadeias, for uns e
outros edificios .................................

E. 7.300-Decreto de 29 lo julho tte i926.-Aliprovi o Regula-
memito da Força l'ilblioa........................

E. 7.301-Decreto de 30 de julho de 192(1.-Converte elo mistas
os escolas masculina e ftoui ni na da Fabrica de
Cedro, eu VilIa Paraopeba, e crOa fIiilS unia es-
cola mio sto na unem uni local idade.................

E. 7.002-Decreto de 30 de julho de 1926.-Transfere o iogar de
adjuncto á escola masculina de Serra do Cama.
puan, mii imnicipio de Entre Rios, para a escola
rural, umdsta, da estação de Camapuan, do niesnio
mun icipio.......................................

E. 7.303-Decreto (1(1 3 de agosto de 1926.- Marca o terceiro (li).
mingo de abril prox mio futuro it ri st- proceder á
eleição de uni ereidcr pelo di stricto tio Lu41.o,
IOUII icipio de II oiltomimi e sima iustdla4 ,5o 30 dias
apósessa mesma eleição........................

E. 7.304-Decreto de 3 de agosto de 1 ;.)26.- Crêa dia, escolas
mistas na Fabrica de Cachoeira dos Macacos, em
SeteLagôas......................................

E. 9.305-Decreto de 3 de agosto de 1926.-CrOa tona escola ru-
ral • mista, em Araujos, uniu nicipi o de Santa. Maria
do Suussuhy...................................

N. 7.306-Decreto de 3 de agosto de 1926 -Urdi unia escola ru-
ral, mista, ii estação de Crockutt, mlmnic » pili de
OuroPreto .....................................

E. .207- De(-,reto de 3 de agosto de 1926. CrOa duos escolas riu-
moes, mistos, no mimnicipio de Lavras, sendo uma
110 bairro das ofhiciumas e. outra no povoolo do
Macmuco, districto de Itami mina...................

E. 7»30%-Decreto tie 5 de agosto de 1926. -Marco os dito 7 de
setembro e 15 de novembro proxinlos para si'. lImo.
ceder á ( , li-ição de vereadores do imiunicipio de
Síesqiits e lati) iitstdlação... ..................... ..

E. 7.309-Decreto de 5 de agosto de 192 '6.-M co o dia 7 de se-
tenibro PiON mio futuro para CC rocetier 1 eit-içao
do ou vereador pelo districto de Sant'Amiuia tio
Pai-ahso, troisferido do uii uiuici io de Ferros pIra.
ode Mesqtmita........ . ................. .........

E. 7.31 0-Deereh o de 6 dl) agosto de 1926.- Approva os estatutos
tia (liuinpitnhia Iiulumstriai I0orrnipiiense 1' aiiel.ori-
co o 011 fui uceiouiamemmto no lerri torto mi miro. -

IN.  7»311-15cra.to de 22 de agosto de 1926.-Approva o Regtult.
incuto do Serviço de Estatiob,hci Geral do Estado.

N. 7.31,'.> -l)Pereto de 30 de a'csto di » 10.........................
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N. 7.313-Decreto de 24 de agosto de 1926.-Approva o regula.
mento do Gabinete Medico Legal, ............

N. 7.314-Decreto de 24 de agosto do 1526.-Crêa tres esco]as ru-
caos, mistas, no rnunicipio de l'araisopolis, sendo
uma no bairro de Pinloslzinlio, unia no bairro de
Rodeio e uma outra rio bairro da Bdrra......

N. 7.315-Decreto de 24 de agosto de 1926.-Cra tirita escola su-
rui, mis ta, tia Esttição citi Muni iqniril	i, rauncipio
de Palniyru ................................................

N. 7.316-Decreto de 21 de agosto de 1926.-Crôa troa escolas
mistas no inunicipio de Guanlilies, s ndo uma
no districto de Jequitibá de Guaniiães, uma no
districto de Sapucaia de Guanbães, e urna outra
tio povoado de S. José do Jacaré..................

N. 7.317-Decreto de 24 de agosto do 1926.-Crêa uma escola am-
bulante em liagoary, rnunicipio de Sabinopolis,
e transfere parti a povoação denominada Ponto
de Maria Antonia, naqnelle mesmo naunicipio,
a escola rural, mista, de Passa Tempo, muni-

.....................................cipio de Serro.. 
N. 7.318-Decreto de 21 lo agosto do 1926.-Crêa unia escola ru-

ral, mista, no	 ipovoado de Jagiiartihy, muncipio
de Manhuassú.........................................

N. 7.310-Decreto de 24 de agosto de 1926.-Croa um logar de
adjuricto á escola nocturna, rural, de Sylves.
tre, municipio de Viçosa e outro á escola mista,
do districto de Coimbra, no mesmo municipio...

N. 7.320-Decreto de 24 de agosto de 19213.-Crêa duas escolas ru-
raes, no muuiciliio de Arassuahy, sendo uma
para o se-ao masculino, emS. João da Vaccaria,
e outra, mista, em Porto de ãlarianna........

N. 7.321-Decreto de 21 de- agosto de 19213.-Abro o credito espe-
cial. de 150:000000, para conclusão da construo-
ção e instailacão do llos1oitti guriol Ole Maciel,
na cidade de Patos.....................................

N. 7.322-Decreto de 24 de agosto de 1926.-Marca o segundo
domingo do abril tio 1927, para a eleição (lo una
vereador polo districto tio Vicuna, Inunicipio de
Conceição, cuja instaliaçã	 iaso se realizará 30 d
após ia mesma elelo-So........................

N. 7.323-Decreto de 25 de agosto de 1920L-A1iprova o Regu 
Ve.
la.

rnento tia Escola Superior de Agricultura e
teriniria do Estado..............................

N. 7.327-Decreto de 31 de agosto de l945.-Conccde á Escola
Normal de Queluz as regalias de oqulpartição á
Escola Normal Modelo........................

N. 7.328-D(,.creto do 31 de agosto tio 1926.-Cr(3a duas escolas
ruraes, mistas, no municipio de Pitanguy, sen-
da uma no povoado de Novaes, e ou:ria d
Capo Gran(le....................... no eCampo ...

N. 7.329-Decreto de 31 de agosto de 1920.-Crêa urna escola
rural, mista, no povoado de	 )Guidoval, district
de Sapé, municipio de Ubá.....................

N. 7.330-Decreto de 31 do agosto de 1926.-Trans(3ere pari
o Collegio da Imrnriculada Conceição, da cidade
cio Leopoldina, tia regalias de equiparação con(re-
didas ao curso normal do Gyrnuasio Leopoldi-
nense, da mesma cidade...... .........................

N. 7.331-Decreto de 31 de- agosto de 1926.-Marca dia para
eleição de tirai vtrea,ioor pelo ilistricto de Trindra.
de, mu niici pi ) do Mal actii, uda , bem corno para
Sota instili çiio............................................

N. 7.333--Decreto de 31ii de agosto de 1926.-31arcta o 'lia 7 do
proxiino mo-z de setembro, lura a instail ição da
conjurou do, Monte Carmeilo........................

N. 7.333 --l)eirrroto tio 31 0	agosto de 19213. -Cro-ta duas esco-
las rnistris á 1-li a .Jacitiiy, bairro dia Floresta,
rios),	Caji iii....................................

N. 1 .;l3 1-Decreto de 31 de a 5 cs10 dot 192(;.- êa o tia escola
i-oira.i, 000i ata, tia povoação denoirninad a Bali is,
districto tio liotruatita ruuriicipio de Antonio
Dias..............................................

N. 7.3:35- - Decreto: ole 31 de agosto de 19213. -Transfere a —mo-
la rural, iooista , de Alagias, ou nictpio lo Patos
pura o povoado de llooii Soi riresso, di stricto do'
Chumbo,	ntqiiolle oiiesiiio niuctiripio...........

N. 7:136-Decreto de 31 de agosto de 1926.----Trtinfer(', para a
povoação tio Lugoado, distrieto dia Cliunabo, mu-
li icipiO cio p atos, a escola anibonianto aortot ii-
ooiotnte localizada (iii liOlfl Soiec,sso, riaqueile
111(1 81110 niunicipio...............................

1 331-1)ecreto tio 31 do- agosto de 192(1. -Crêta errata e-eco-
ira masco li na no districto do Lagolniia, iiatrrii
cipio de Entro Rios..............................

N3 7 .:i38--Decreto do 31 de a podo de 192(1. -----Orla quatro es(-,O-
Ias mistas, rirursidus, á rua Pouso Alegre, do
bairro da Floresta, nesta Capital.................

E. 73:39 Decreto oie 31 de agosto de 1926.-'rroansfere a esco-
la rural, mista, de Xarquetodta, niuntcipio de
Tres Corações, para o bairro de Cotia, no luca-
rna municipio ........................... .......

N. 1.340-Decret0 de 31 de- agosto de 1926.--Crêia duas escolas
tio rnuulcipio de Peçtuntioi, sendo uma mascu-
lusa, ruo distrioito do 14'iaruolrs e nutra rural,
mista, rio povoado de Sem Barra, districto dia
caiai............................................

E. 7.3 li--Decreto de 31 do agosto de 192)3.-Crêoa uma escola
rural, mista, em Tatiteiros, municipio de Rio
Novo...............................................

E. 7312-Decreto de 31 tio aposto de i926-Rostabeioone a es-
nois rural, mista, da Boa Vi-'t-t, municipio de
São Gonçalo do Stpuctihy, e crIa uma cadeira
rural, mista, cru Santa Esrnonira, rnuuioipio de
Muziambinho.....................................

E. 7.313-Decreto de 31 ile agosto doo l 026. -CrIa duas escol as
rurais, iitlst:os, no minruici olo de Silviariopo' iS,
sendo untara no povoado do Vargem tirando e
outra no de São Peolro............................

E. 7.311-Decreto de 31 ole agosto de 19213.-CrIa treS 05001(5
rtsr:o-es, nu istras, s -cio uma em M neo m ho, districto
d;a cidade, roiu dci pio ole Surti, a Luziu; unia e-til
TIrite-ruo No a'-, ti itr icto oito 1 tapanhoacraní1ru, mii ii-
nicipio do Sirro; e uma outra cnn 5. José doo
'I'ronquei ra, ulistricto de Divino de (1 uanluiies, um-
noicipio de \'irginopolis..........................

E . 7.319-Dor-lo de 31 de agosto tio, 1926. -tróra mima escolta
rural, mista, ia) povoado de Vertoteilio, nluuieipit)
deMurialué....................................

E. 7.346-Decreto do 31 de agosto de 1026.-Supprtme a 4.
escolta rural, mista, do Cachoeira oitos Mrocacos,
municipio de Sete Ligôae, e o lograr ole adjoinoto
5 2. escola rural, mista, da mesma localidade.

N. 7.317-Decreto de 2 de setembro de 1926.-Dsclara sem ef-
feito a promoção do 2." tenente João Que-dos
Duches...........................................

N. 7.348-Decreto de 3 sete-rubro do, 1926.-Crê-os duas escolas
ruraes, mistas, no mnunlclpto da Thcophilo OtIuni,
sendo urna na estação do Pedro Versimani e outra
no povoado de Suganga......................
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N. 7.349-Decreto de 3 (Te setembro de 1920.	Concede á
Escola Normal anosia ao Gyninaslo de

equiparação á EscoUberabinha as regalias de eipão
Ia Normal Modelo............................

N. 7.350--Decreto de 3 de setembro de 1326.--Concede ao
Collegio Immaeuladb Conceição», de Formi-

ga, as	 r

	

regalias de equlpaaçilo á	rEscola Nomsl
Modelo....................................

N. 7.351-Decr«to de Ode setembro de 4926.----Approva o Re-
gulamento da SecretariaSegurançada Segurça e Assis
tenda Publica.................................

N. 7.352--Decreto de 6 de setembro cio 1926.-Approva < Pln-
ta geral da cidade de Beilo Horizonte........

N. 7.353-Decreto de 6 de setembro de 1926.-Approya OS 0011-
tas da Prefeitura da Capital, até o ia 31—.. (Te
agosto proximo findo............................

N. 7.351--Decreto de 6 de setembro <Te 1920.-Marca o dia 12
de outubro proximo	 apra a instalçiio

	

futuro	 la
do termo de Claudio..................................

N. 7.355-Decreto de 6 de setembro de 1926.---Maroa o dia 12
de outubro proximo faturo para a installaçlo dos
termo de Mirahy, Virginopol is, EIoy lleiicles, Luz,
Itabirjto, Guapé, Sabinopolis, Arcado e Gymiriin

N. 7.356-Decreto de 6 <Te setembro de 1926.-Abre o credito
especial ds 8:0001000, Para a primeira, instaliaçiio
do	 <lo osniuatrqon

.

	

Presidente do Estado,	ie
1920.1930.............................................

N. 7.357-Decreto de 6 do setembro de 1920. ---Torna ext<ii-
sivo aos cessionarios dos funecionai-ios publico.,,
do Estado, com restricção, os favores concedidos
a estes pela lei is. 510, de 22 de setembro de

nelo	 ep	. 2.7. de de janeiro d1909, e	dec.	09,	4	ir
1910........................................

N. 7.358-Decreto de 6 de setembro de 1926. ---Manda momo-
rar titulos dx divida do Estado, havidos de cxii-
ctores alcançados e em acertos de contas........

N. 7.359-Decreto de 11 de setembro de 1926.-Abre o credito
especial de 24:000-1000	 allaçáoni

	

para	st	dos Se-
cretarios de Estado.................................

N. 7.300-Decreto de 14 de setembro <1< 1926.-- Transfere para
o dia 10 do janeiro proximo futuro a installa-çiiu
dos termos judiciarios de Claudio, Mirishy, Vir-
gi nopol is, E loy Mendes, Luz, Itabirito, Gua pé,
Sabinopoiis, Arcado e Gymirirn ....................

N. 7.261 Decreto do 14 de setembro de 1926 ---Abre o credito
supplementar de 4.400:0001010 á verba n. 2111---
Material, § 1.0, e,art. 1.0, da lei ii. 902 d 15 ....lo
setembro do 1925.................................... 

N. 7.362-Decreto de 17 de setembro de 1926.-Abre uni credi-
to supplementar de 12.261:1531123 ás serbas 2-Jl,
3-13 e 5-B, da lei ii. 902, da 15 <Te setembro da
1925...................................................

N. 7.363-Decreto de 17 de setembro de 1926.--Approya o ad-
ditainento ao convenTo fiscal firmado em 7 de
agosto de 1923, entre os Estados <T	eroe-se Minas G
e Rio de Janeiro........................................

N. 7.364--Decreto de 20 de setembro do 1926.-Crêa o Depar-
tamento dos Serviços de Electricidade <iii (la-
pital......................................................

N. 7.365-Decreto de 21 <Te setembro de 1926.- -Mares prazo
á Citinara Municipal de Ferros para assignar
o termo de compromiss

o
 11 1. questão de limites

com os muuicipios de S. Domingos do Prata e
Antonio Dias, relativaineti te ao (listricto de
Mello Vianna....................................
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N. 7.366-Decreto de 21 de setembro de 1926.-Abre um cro
dito suppleinentar de 300:0108000 á verba ii. 23
da lei 902 de	1921..............................

N 7.367--Decreto de 4 de setembro de W6. - Dá ao curso
normal equiparado de Santa Rita do S:spioealiy a
denominação de Escola normal Santa Rita.. . -

N. 7368--Doer-lo de 27 de setembro de 1913.i. -Cone ode ter-
renos do Estado, em 1'ignelr 1, para exploraçis-)
de mica o pedras o 'rodas.....................

N. 7.36J-1)ecrcto (Te 30 do setembro do 1926.-Marca para o
dia 10 de, janeiro vindouro a installaçiio <lo ter-
mo do PerdOes. ...................................

N. 7 370--Dcirc-ta <Te 31) <Te setembro de 1926.-- Marca dia
para eleição de um vereador pelo diatricto dc
Trindade, municilio de Malacacheta I)cin como
paris a sua mnstaliaçilo...........................

N. 7.371 Deito de 1 de outubro dc 1923,-Abre o credito
supplementar de 20000$000, á verba ii. 14 da lei
ii. 002, (Te 15 de setembro de 1925...............

N. 7.372 -Decreto de 6 de outubro d<- 1923.-Abre creditos s<ip-
pleinentares ás verbas 10-13, Material, ns. 1 o
2; e 38, Eventuaes, da lei n. 902, de 15 de se-
tembrode 1925.................................

N. 7 , 3l3-Dearet.o de 6 de outubro do, 1926. --Com<vertc'- dia fe.
mm i na ix escola mii isto cio clistrieto <-lo Santos
'l'lierez os do Ilonito, niun lei pio de i'eç<sn lia.....

N. 7.374-- Decreto de 6 de outubro de 1926 .-Concede á Com-
panli ia Brasileiro <lo Mineração e Metal 1 urgia ix
reducçao a 200 réis por tonelada, do imposto de
e.xportaçíio sobre ininerios de procedenci. minei-
ros, 'spplicados nas silos usinas (om terrilorio no-
cional........................... ................

N. 7.375 Decreto <Te 6 de outubro de 1926-----Approva os estu-
<los e plantas do ram ti Martinho Campos-Pari
de Minas, da Estrada cio Ferro Paracatil......

Ni. 3.376--Decreto de 16 de outubro <lo 1913. --Abre o credito
especilil de 1:8628661 - para pagamento de a<1-
<Iiciono<.es da lei ix. 525, <Te 17 de agosto de 19,16

N. 7.377-Decreto Te 18 de outubro de 1926. - - Converto cio
mista is escola rural.m-isixul iria-, de Pacliecoo<,
ilUhiicilii<) (15 Minas Novas----------------------

36. 7.378--Decreto de itt lo 0< tubrode 1926. Abre o credito
da importancia de 16:8718171 para pagamento
de ad,licionaíos a magistrados...................

N. 7. 379--Di creto de 19 de outubro de 1.926.- Abre creditos
especiaes pa ros pacain eu tdi de ad citei ou ai cia lei
425, de agosto do 1906--------------------------

NN. 7.380--Decreto de 19 <lo ia-tu Oro de 1926 ---Abre um creia--
tu - uppiementar lxi 25000b000 ix vcba- 20-A-O, da
lei o. 902 de setembro de 11)25..................

N. 7.381--Decreto de 19 de outubro de,l92<3,-othre o credito
supplemerotar de 14:77,$95 19, ha mi. .13 -Moi.
trio-! --do. vigente lei orçoiiiie nt-xria..............

N. 7,382--Decreto lo 20 Te outubro de 19213. A ice o orpdito
especial de 450:000-100 poros e' nprestiuio :1.
Companhia E. F. S. GonOalo <lo Sospncu-hy, pci-
ad ioimi tainento de subvençii'i lcilometro.........

N. 7.383-- Decreto de 20 de cutubro da 1926. --Abre o credito
especial de 5:70 $000 poros pagoirnento da te-
presentaçiio ao Prefeito da Capital............

N. 7.381 -- Decreto de 23 de outubro de 192 13 --Abre uni credi
to supplementar de 46:168$300 á verba 12 11, li.
2, § 1 . 0 , art,1.° Saiem. 902, de 1925............
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N. 7.85-. 1)ecre, de 22 de outubro de 1926.-Abre 11111 Credito
extraorclinarjo de 317:6155500, para ocorrer a
despesas le istallaç5o e custeio da Escola de 1h
gen raçáo...	.	....................	................-.

N. 7.386---Decreto de .2 ele outubro (lo 1926.--Abre tun orei i-
te cxtraordinarjo do 29:807$030 para occorrer a
despesas de installaç5o e custeio do Instituto
São Raphael....................................

N. 7.387-Decreto de 23 de outubro de 1926.----Abre um credi-
to extraordinario de 300:00$000 para oco rrrr
adespes-.is com as	 iiias	onpedicforças exioar
horto tio Estado...................................

M. 7.388 --Decreto de 26 de outubro de 1926.--Abro o credito
da importancia de 3:528$665, para pagamento el.
addicionaes a professores primarios.............

N. 7.383---Decretj de 26 de outubro de 1926.---Abre o credi-
to supplencntar de 10:000-5000 à verba n. 6 B-Na-
terial -sub-congi'aação 4, da vigente lei crçamen
tarja...............................-- -..............

N. 7.330- Decreto de 26 de outubro de 1926---Abre credito,,
es l)(' v,lae d para pagaiuenlo da grah	ç	ificaão addc-
eional da lei a. 425, de 1906......................

N. 7.391--Decreto de 22 de outubro do 1926.-Abre um credi-
to especial de 300:000$000 para pagamento de
despesas de exercidos encerrados.................

N. 7.392-Decreto de de 29 de outubro de 1926.-'rêa unia
escola rural, mista, no	 jPovoado de Arauos,
municipio de Bom Despacho.......................

N. 7.393-Decreto de 29 de outubro do 4926.-CrOa (luas esco-
las raraes, mistas..................................

N. 7.391-Decreto de lO de outubro de 1926.-Abre o credito
especial de 4:000$010 para pagamento do ajuda
de custo a	 egislativodeputados ao Congresso L
do Estado............................................

N. 7.395-Decreto de 10 de novembro de 1926.-Abre o cre-
dito supplementar de 1.500:OOuS	para os000	ser-
viços de estradas de rodagem...................

N. 7.396-Decreto de 10 de novembro de 1920.-Crêa tres es.
colos masculinas annexas ao 12 0 Regimento de
Infantaria, desta Capital......................

N. 7.397- Decreto de lo de novembro de 1926. -- Transfere
para a cidade de Montes	 so-iClaros as escolas
ladas do bairro da Malhada........................

N. l.398-Decreto de 10 de novembro de 1926. -- Crêa uma es-
cola rural, mixta, no povoado de Samambaia,
iii unioipio de Nova Lima .......................

A. 7,339--Deoreto de 11 cio otiubro de 1926.-Abre o credito
snpplementar de 22:693$32 á verba n. 7, § 2.°
do art. l..° da lei n. 902, de 15 de setembro de
1125..............................................

N. 7.I00-1)eereto de 15 de novembro de l026.-Onmmutt a
Pena do reu José Francisco de Carvalho.......

A. 7.I0I-Deereto de 18 de novembzo de 1926--Abre um cre-
dito especial de 31:265$900, á verba 49-B-1 a
8, da lei 902, de 1925...............................

N. ';.402--  Decreto ele 26 de novembro de 1920.--Abre o credi-
to especial de 3.859:0225904, para os serviços
de construcção da E. F. Paracatá...............

N. 7.l03--Doreto de 26 de novembro de 1926.-Abre o ore-
dito supplementar de 454:088$055 á verba 5 - A
da Secretaria da Agricultura, para pagamento
do pessoal da E. F. Parsoatil..................

N. 7.101 -Decreto de 26 de novembro de 1926.-Abre um cre-
dito especial de 1.000:000500-3 para o serviço de
electricidade da Capital..........................

N. 7.405-Decreto de 26 de uOvernl)rO de 1926.---Abre um cre-
dito especial de 6:0005000 para a instailação do
Secretario de Estado dos Negocios da Ágr;cul-
tura..............................................

N. 7.406-Decreto de 27 de novembro (10 1926.Ahre creditos
snpplementares ás verbas 20-B e 21 A e B, da
lei n. 902, de 1925.... .........................

N. 7.407-Decreto de 27 de novembro de 1926--Abre o credito
supplementar de 20:6278555, a verba n. 8-A, sub-
consignações 1 e 2, da lei orçamentaria n. 90.',
de 15 de setembro de 1925............e..........

A. 7.408-Decreto de 27 de novembro de 1025.--Abre um cre-
dito especial de 100:0008000 a favor da Santa
Casa de Misericordia de Bebo horizonte.......

N. 7.10 1-Decreto de 27 de novembro de 1926.-Crêa uma
2a escola mista no districto de Cuna do Reino,
m

.
unidipio de Machado..........................

N. 7.410-Decreto de 30 de novembro de 1026.--Abre um cre-
dito supplementar de 60:000$000 á rubrica 35-6,
da lei n. 902, de setembro de 1026..............

N. 7.111--Decreto de 30 de novembro de 1026.-Abre o credi-
to extraordinarlO (5:036510:, para pagamento até
o fino do anuo de 1927, a gratificação ddicio-
nal de que trata a lei n. 425, de 17 de agosto
de1926..........................................

N. 7.412-Decreto de 30 de novembro de 926.-Proroga por
30 dias o prazo fixado para o juiz arbitro lia
questão de limites entre os municiplos de San-
to Antonio do Monte e Bom Despacho preferir
oseu	laudo....................................

N. 7.413--Decreto de 10 de novembro de l926.--Crêa uma es-
cola rural, mista no povoado de (Sotoveilo, lis-
tricto de Santa Maria, municipio lo Itabira.....

A. 7.414-Decreto de 30 de novenibro de 1926.--Crêa uma es-
cola rural, mista, no povoado de Gergelim,
nounicipio de Manga............................

N. 7.415-Decret o de 2 de dezembro de 1916.-Concede ao er.
Adolpho Schinidt Júnior, concessiniario da eon-
etrucçilo, uso e goso da estrada de ferro que par-
timido da cstço de Avmorés, da E. F. Viotoria
a Minas, vá até á cidado de S. Manoel do léu-
tom, a subvenção de doze contos de reis
(12:0008000) POt hiloinetro de estrada ei	trI-
lego..............................................

N. 7.416-Decreto de 2 de dezembro de 1926.-Abre o credito
especial de 141:1505000 para 1 agtniento aos lunc-
cionarios da Secretaria das Finanças, 'ia leu)-
ficação de que trata a lei o. 914, de 9 de agosto
do corrente anuo.................................

N. 7.41(1 A-1)ecretO de 3 de dezembro de 1926.-Abre credites
supplementares ás verbas 12 .2 e 13-4 da lei o. 902,
de 1925

A. 7.416 11--Decreto de 3 de dezeinhrode 1926.-Aba, para data
que fôr fixada opportumime.nte, ,L çstaliaão de
diversos termos judioiarios......................

A. 7.417-Decreto de 16 de dezembro de 1926.-Troriefere a
séde da comarca de Treiuedal para Espinosa....

N. 7.418-Decreto de 16 dezembro de 1925.- Marca o dia 2 de
janeiro p. futuro para a installaçíio da comarca
deBamobnliy. .............................. .......

A. 7.419-Decreto do 16 de dezembro de 1926.-bêt uma es-
cola rural, mista, no pnvoido de Macucos, aio
mnnicipio de Alto Rio Doce....................
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N. 7.420 -Decreto de 16 de dezembro de 1926.-Abre o credito
de 80:3664963, liecessario ás despesas decorrentes
do art. 206 d lei e. 912, d	de setembio de
1925..............	

e 23
.............................

N. 7.121-Decreto de 16 de dezembro de 1.926.-(jr6i unia es-
cola rural, mista, no pOVoa do denominado Fa-
zenda do Engenho, nionicipio de Ponte Nova.

N. 7.122 --Decreto de 16 de dezembro de 4926.-Tracsrere para
a fazenda do Pasto dos Reis, municipio de
Abuetá, a escola ambulante actualmente loca-
lizada na do Capacete, no mesmo municipio.

N. 7.123 --Decreto do 16 de dezembro de 1922.- Abre umcre-
dito suppleiuentar á verba o. 19, § 2.°, da lei
e. 902, d 'a 15 de setembro do 1925, do valor
de 35:0004000........................................

N. 7.-12i-liecreto de 12- de dezembro de 1926.-Abre o cri-
dito especial dc 5:0004000 para a manutenolo
de Ilolsa cio Fundos Pbli'as e Caniara Svti-
(llca.l do Estado de Mines Graes...............

N. 7.125-Decreto de 16 de dezembro de 1926.-Abre o credito
supplementar de 13:0004000 á verba n. 10-A, § 2°
do art. 1.° da lei e. 902, dede	 e15 de setembro d1925..............................................

N. 7.126 Decreto de 16 de dezembro de 1926.-Abre o credito
especial de 440:7534070 para pagamento á Provi-
dencia dos Servidores do Estalo de Minas Ge-
raes, do contribuiçito em 1925 para o fundo de
peculio da mesma Instituiço ....................

N. 7.127-- Decreto de 17 de dezembro de 1926.-DecL,re cern tf -
leito o decreto o. 7.056, de 11 tio dezembro de 1925.

N. 7.128-Decreto de 17 de tiozembro de 1926.-Cond á com-
paiihia Siderurgica Belgo-4Jintira dez mil (10.000)
hectares de terrenos tiovolutos para fabricaç(io lo
carvão de madeira........................................

N. 7.129-Decreto de 17 de dezembro de 1920.- -Transforma a
secção de Commercio e Estatistica da Directoria
da Industrio e Ccrnmercio da Socretaria dii Agri -
cultura, em secção de Contabilidade..............

N. 7.130-Decreto cio 2(1 de dezembro de 1926.-Abro o cre
dito especial de 2:5874616, para pagamento da
gratificação addicioual da lei n. 425, de 1906......

N. 7. t31-1ecret,o (lo 20 tio dezembro do 3926.-Abre o credi-
to de 1.489$996, para Pagamento de gratifi-
cação aciclicional da lei 425, ao 1.0 conferente
da Delegacia do 'J'liesouro de Minas, José Me-
coeI de Mascarenlias e Souza.........................N. 7. 112 - Decreto do 21 tio dezembro do 1926. -Crfs rim grupo
escolar nocturno, na cidade de Juiz de Fóra, com
a denominação de ''Estovam de Oliveira..........N. 7. 133 Decreto de 21 tio (lezeril tio tio lg26._Crea una 2.a
cola injeta 110 distriol o de Barra Longa, ruo iii ci-
Pio tio Ponte Nova..................................

N . 7.431- Decreto tIo :31 de tieztiitbro de l910.-Orla Itt's esco-
las ruraes, ni	

.

istas-, tios povoados de Senta Clara.
-

	

	São Tossi tr Silo Sebastiiio, no munidipio de Po-
racatú.....................................

N. 7. 1115- i)ecrot.o cio 21 de dezembro tio 1926.- -CriSe um jogar
tio adjuncto na escola mista, urbe tia, tio Ilotan a-
gri:s, na criede Juiz de do lt'tíra.................

N. 7.436 - 1 Ice reto cio :21 (10 tiez em iji-o (1( 1	o Re-
ga liii,tento da $ocr('t,m ria da Si . .....ga rança	-5 ssioreii-
cia Publica do Estado............................

7.137-Decreto de 21 de tiezc-mnhro de I930.--Approva TIO o-
gulamento Policirti do Estado.......................
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N- 713S_-fleCr0t0 de 23 de dezembro de 1926._-ApproVa as
instrucçeos para a requisição dr passes e treno-
portes por conta do Estado....................

N. 7.439_Decreto de 24 de dezembro de 4926.-Dá :
nação de Padre Correia tio Aluisida to gru-
po escolar do Caxamnhú ......	. .............. .

N. 7 . 710_Decroto de 24 de dezembro de 1926.-- ApproVa ao
normas gentes tio Conttibilltlati(! do Estado dt-
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LEI N1 11-DE 7 DE AGOSTO DE 1926
(Reforma Constitucionat)

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso
Legislativo, decretamos e promulgamos a seguinte lei

Art. 1.0 Substitua-se o 2. 1 do art. 19, da Constitui-
ção, pelo seguinte:

2.° Dando-se vaga do Presidente, será «eleito dentro
de90 dias o substituto que exercerá o mandato por quatro
annos.»

Art. 2.° Ao art. 49, accrescente-se
« 3. 0 No caso do paragrapho anterior. o «Vice-Presi-

dente concluirá seu mandato, «sendo eleito o substituto pelo
tempo que restar ao Presidente com quem tiver de servir.

Art. 3. 1 Substitua-se o ari. 50 por
«Art. 50. O periodo presidencial durará quatro annos,

não podendo ser reeleito o Presidente, nem o Vice-Presi-
dente, que houver exercido a Presidencia dentro dos ultimos
doze mezes.

Art. 4: Supprinia . se o - paragrapho unico do art. 51».
Art. 5. 1 Substitua-se o art. 63 pelo seguinte:
Art. 63. O poder judiciário será exercido por uni ou

mais tribunaes, juizes e jurados, na fórma que a lei deter-
minar.

Art. 6.° Accrescente-se ao art. 80:
«e o de novos e velhos direitos.
cParagrapho unico. A isenção de impostos concedida

a empresas ou sociedades não aproveitará ás pessoas dos
seus directores, agentes ou empregados nem a terceiros que
com elas tiverem transacção.

Art.7.° Ao art. 82 accrescente-se o seguinte
« 3. 0 A quota pertencente ás Camaras Municipaes não

poderá ser por elas aggravada. sob qualquer titulo »
Art. S.	Substitua-se o art. 99, pelo seguinte
«Art. 99. O Presidente e Vice-Presidene do Estado-

serão eleitos por suffrgio directo e maioria absoluta dos
votos recebidos. »

§ 1 . 0 A eleição realizar-se-á no primeiro domingo do
ultimo semestre do periodo presidencial, procedendo-se na
Capital á apuração dos votos recebidos nas secções elei -
toraes.

c 2 . 0 O Congresso fará a apuração na sua primeira
sessão ordinária si houver tempo.
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No caso contrario, se reunirá para esse fim noventa dias
depois da eleição.'

Substitua-9e no art. 99:
o2.°por3. 0 eo 3°—por § 40

Art. 9C Addite-se:
«Art. ... A concessão de aposentadoria aos fiinccio-

narios publicos que, ao ser promulgada a lei addicional n.
10, de 14 de setembro de 1920, contavam mais de dez annos
de seviço effectivo, será regulada pelas disposições da lei n.
7, de 14 de agosto de 1909, ficando, porém, a concessão da
aposentadoria por invalidez presumida, a juizo do governo,
que pesará sua opportunidade.

«Art. ... A acceitação de comniissão ou de cargo re-
munerado, municipal, estadual ou federal, bem como o exer-
cicio de qualquer serviço remunerado de ordem privada,
importarão a renuncia das vantagens de aposentadoria, sem
direito de voltar ao emprego deixado pelo fu iccionario.

Art. 10. O art. 66, §9.°, n. 3, ficará assim redigido
«de manifesta conveniencia ou necessidade da boa ad-

ministração da justiça na comarca, verificada eni processo
regular por lei ordinaria, por um tribunal composto do pre-
sidente do Tribunal da Relação e d2 dois desembargadores,
designados de tres em tres annos pelo Presidente do Estado.

Art. II. No art. 74, elimine-se todo o n. 1».
Art. 12. Accrescente-se ao art. 83:
centre as quaes a industria agricola.»
Art. 13. Additese
cArt. ... Sempre que as Camaras Municipaes votarem

impostos prohibitivos ou manifestamente contrarios á consti-
tuição e ás leis, qualquer contribuinte prejudicado poderá
recorrer para o Preaidente do Estado contra cobrança dos
mesmos, dentro do prazo de 30 dias depois de publicada a lei.

'§ 1 .' O recurso terá effeito suspensivo e sobre eLe o
Presidente do Estado proferirá decisão dentro de 30 dias, de-
pois de chegar á Secretaria do lnteiior o processo.'

«2.° Sendo dado provimento ao recurso, o Presiden-
te do Estado o encaminhará ao Congresso para que decida
definitivamente, importando o silencio deste, durante a ses-
são, em ratificação do acto do Presidente do Estado.»

cArt. .. . A ausencia do membro do Congresso durante
uma sessão legislativa, sem licença da respectiva Camara, im-
porta, ipso facto, a perda do mandato.»

« 1.1 Perde egualmente o mandato, salvo motivo jus-
tificado, a juizo da respectiva Camara, o membro do Congres-
so que não tomar posse na primeira sessão da legislatura
para que foi eleito».

c 2.0 No caso deste artigo e do § 1. 11, o presidente da
Camara respectiva fará immediatamente a devida communi-
cação ao Presidente do Estado, para que marque nova elei-
ção».
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«Art.... Os membros do Congresso perceberão sub-
sidio desde a data do reconhecimento»

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario.
Mandamos, portanto, a todas as auctoridades a quem o

conhecimento e execução desta lei pertencerem . que a execu-
tem e a façam executar e observar fiel e inteiramente como
neLa se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado
de Minas (]eraes.

Sala das sessões do Congresso Legislativo do Estado de
Minas Oeraes, em BeIlo Hori7onte, aos 7 de agosto de 1926.
—O Presidente do Senado, Diogo Luiz Almeida Pereira de
Vasconcelios, - O Presidente da Caniara, Eulier de Sailes
Coelho.-0 1 . 0 Secretario do Senado, Olympio Julio de Oli-
veira Mourão.—O 1. 0 Secretario da Camara, Claudemiro AI-
ves Ferreira. —O 2.0 secretario do Senado, Gabriel de Olivei-
ra Santos. O 2. 0 Secretario da Camara, Argemiro de Re-
zende Costa.

Registrada e publicada na Secretaria do Congresso Le-
gislativo do Estado de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, 7
de agosto de 1926. - O director, José »4ugi'tsto de Paula
Santos.

LEI N. 913—DE 9 DE AGOSTO DE 1926

Modifica o art. CtO dii lei 912, a- 2:1 de setembro d0 1925 approva os
11,-o ulaiiiintos da Escola li- PIii rio seis. 0yinn a ei o Min(-iro. , do 1n1i tu o
S. RspImisel - li ilo (oiis€rvmitorio Miiieiio mie MUSOOS. i' OOtlteIIl otiirml
disposições.

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

Art. l.° Fica essini modificado o art. 210 da lei n. 912
de 2:1 de setembro de 1925: Os escrivães do Tribunal da
Relaçlo, aém dos seus vencimentos, receberão unia quota
mensal de oitenta mil réis, destinada a expediente.

Art. 2. 0 E' da competencia do Presidente do Estado
ordenar, por decreto, ao promotor de justiça de uma das
comarcas mais proximaS que exerça as suas funcções na-
queila em que o r'spectivo promotor não possa conve-
nientemente fazei-o ou não esteja provido o cargo, ficando
nesta parte revogado o n. 8 do art. 273 da lei n. 912, de
23 de setembro de 1925.

Art. 3. 11 Na Capital haverá dois promotores de justiça»
dois escrivães do judicial e notas, dois escrivães de notas,
dois do judicial, dois privativos do crime, dois ofliciaes do Re-
gistro de lmmoveis, um escrivão de menores, sendo nessa co-
marca como em todo o Estado, funccionarios auxiliares o
Advogado Geral e seu ajudante.

1
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Art. 4,° Fica derogado o art. 272, n. 3, da lei n. 912.
de 23 de setembro de 1925.

Art. 5•0 Ficam approvados o dec. n. 7.101, de 30 de
janeiro de 1926, expedido com o regulamento reorganizando
o Oymnasio Mineiro; o dec. n. 7.200, de 9 de abril do
mesmo anno, expedido com o regulamento que adapta a Es-
cola de Pharmacja de Ouro Preto á reforma do Ensino pu-
blicada com o decreto federal n. 16.782 A, de 13 de janeiro
de 1923; e o dec. n. 7.292, de 22 de junho de 1026, publi-
cado com o regulamento do Instituto São Raphaei>.

Art. 6. Fica approvado, com a suppressão das férias
de junho, o decreto n. 7.198, de 8 de abril de 1926,
publicado com o regulamento que dá organização definitiva
ao Consei-vatrio Mineiro de Musica.

Art. 7o Esta lei entrará em vigor desde a nata de sua
publicação, revogadas as disposições eni contrario.

Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o
conhecimento e execução desta lei pertencerem, que a exe-
cutem e façam executar tão inteiramente como nelia se con-
tém.

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

Dada no Palácio Presidencial do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, aos 6 de agosto de 1920.

FERNANDO MELLO VIANNA

Sandoval Soares Azevedo

Publicada e seliada nesta Secretaria do Interior, no Es-
tado de Minas Czeraes, eni Beilo Horizonte, aos 9 de agosto
de 1926. -O director em exercicio, Rayinundo de Paulo Leu-
cissíino.

LEI N. 914 -- DE 9 DE AGOSTO DE 1926
1)0 V('II(I(I1('1IOS	(10	]U1/	lo	Iii'lIíe'r"S,	ii	 :lO	VelIelllI('lItç)i. (105

oIoe1lrioo o, o flifio;1 j o (lo lo' rato a Ii o. o76	1	e	oIltrn
0111 ri1	(l1SpOSi(lll

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

O Congresso do Estado de Minas Oeraes decreta:
Art. 1 o Serão de quinze contos de réis os vencinien-

tos do juiz de menores.
Art. 2. 1) Fica incorporada desde 1.0 de julho deste

anno aos vencimentos dos funccionarios publicas do Estado
a bonificação a que se refere a lei n. 876, cie 23 de janeiro
de 1925.

Art. 3•') Quando houver divergencia entre as Cantaras
Municipaes sobre limites dos territorics de sua jurisdicção e
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'não puderem 'chegar a accordo, nos termo; do art. 40, e
paragraphos da lei n. 843, de 7 de setembro de 1923. a que
tiver interesse solicitará intervenção do Presidente do

kEstado.
§ 1. 0 Neste caso, o Presidente do Estado fransmittirá

á outra Camara os fundamentos da pretenção e marcará á
mesma pra7o razoavel para responder e vir assignar termo
de compromisso, de accordo com os arts. 3. 11 e 4.° da lei
n. 830, de 7 de setembro de 1922.

§ 2.° O prazo não será maior de tres mezes e se conta-
rá da data da publicação do acto do Presidente do Estado
no orgão official.

§ 3. 0 Findo o prazo, si a Camara á qual fora este
assignado, não tiver cumprido o disposto no § 1.°, o Presi-
dente do Estado decretará procedente a pretenção da Cama-
ra provocadora da decisão, e mandará observar as linhas
llmitrophes reclamadas pela mesma, ad referendum do Con-
gresso, sem effeito suspensivo.

§ 4 0 O arbitro nomeado deverá proferir a sentença
dentro de 90 dias, sob pena de perder a conipetencia.

§ 5. 0 A Camara que tiver interesse na decisão deposi-
tará os enioltinientos do arbitro. e, se fôr vencedora, ficar-
lhe-á assegurada acç ão executiva a que se refere o art. 632,
da lei n. 831), de 7 de setembro de 1922, com direito de pe-
nhorar bens ou rendas suFicientes para seu reembolso.

Art. 4.	Os escrivães do judicial e notas, os de notas,
os do judicial, os officiaes do registro de immoveis, pagarão
por seus titulos de nomeação as seguintes quotas:

De comarca de 4.' entrancia 3:00000.
De comarca de 3. entrancia, 2:50X000.
De comarca de 2 11 entrancia, 2:0O0000.
De comarca de 1 .° entrancia e termos annexos........

1:500000.
Art. 5. > Os escrivães de paz pagarão de trezentos mil

réis a um conto de réis, marcados pelo Presidente do Estado
110 titulo.

Art. 6. 1 Aos escrivães que tiverem vencimentos pelos
cofres do Estado applicar-se-ão os preceitos do § 2. 11 da ta-
beila A, do dec. n. 1.381, de 25 de abril de 1900.

Art. 7.° Os successores, nomeados de accordo com o
art. 434. da lei n. 912. de 23 de setembro de 1925, pagarão
metade do sello devido pelos serventuarios effectivos.

Art. 8. 0 Os of0ciaes de justiça, e escreventes juramen-
tados pagarão por suas nomeações de cincoenta a cem mil
réis nos districtos de paz, nos termos annexos e nas comar-
cas de primeira entrancia; de cem a trezentos mil réis nas
outras comarcas e na Relação, marcados nos titulos respecti-
vos pela autoridade que fizer a nomeação.

Paragrapho unico. O coilector estadual poderá recla-
mar contra a quantia arbitrada, recorrendo para o Secretario
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das Finanças com os motivos da inipugnação Este resolveridefinitivamente

Art. 9. 0 Os deposjtarjos publicos e os avaliadores judiciaes pagarão de duzentos a quinhentos mil réis, marcados
pelo Presidente do Estado nos títulos de nomeação.

Art. lo. Os dist ribuidores contadores pagarão: nas co-marcas de 4. ,1 entrancia, 2:0001a00; na de 3., 1:5008000;nas de 2.a, 1:0008000; nas de 1a e nos termos annexos,5008000.

Art. 11. As nomeações interinas de auxiliares de justi-ça não durarão mais de um au no, Sendo por elias exigido oseilo, tomando-se por base metade do que deveria pagar ofuaccionarjo effectivo.
Paragrapho11j0 Quando a nomeação tiver de *durar

menos de um anno, cobrar-se -á o seilo em proporção com oprazo fixado no acto.
Art. 12. Nas permutas de officios pagar-se-á a diffe-rença do seilo que fôr devido.
Art. 13. O sello será cobrado por conhecjnienfo me-diante exhibição do acto de nomeação, no qual o agente fis-cal fará menção do pagamento.
Art. 14. Fica o governo do Estado autorizado a classi.,

ficar as directorias dos grupos escolares, de accordo com a
frequencja dos respectivos estabel ecimentos, em quatro grausfixando, ad refere,,du,n do Congresso, gratificações differen.
tes para cada classe, e auctorizado egualmenfe a abrir os
credjtos necessarios

Paragrapho unico. Farão parte da classificaçãõ maiselevada as d irectorias dos grupos escolares das estações hy -dro-mineraes que forem occupadas por homens.
Art. 15. Fica prorogada, até 3 . de dezembro de 4927,a gratificação especial aos professores normalistasque rege-rem escolas districtaes e ruraes, na fórma da li n. 891, de 8

de setembro de 1925.
Art. 16. Esta lei entrará em vigor desde a data de suapublicação, revogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem ocon hecimento e execução da presente lei pertencerem

que a cumpram e façam. cumprir tã:o inteiramente comoneila se contém.
Os Secretarios de Estado dbs Negocios do Ititerior, dasFinanças, Agricultura, Industrià,. Terras, Viação e ObrasPublicas a façam imprimir, publicar, e correr.
Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas

Oeraes, em Beilo Horizonte, aos 9 de agosto de 1926.

FERNANDO MELLO VIÀNNA.
&indovai Soares Azevedo.
.Ljafnia Pinheiro Chagas.
Du;.iel Serapião de Corva/lio..

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas (]eraes, em Belio Horzonte, aos 9 de agosto
de 1926.-- O director em exercido, Rayrnundo Ft'licis.virno de
Paula Xavier.

LEI N. 915 —DE 10 DE AGOSTO DE 1926
1 X5 () V(IiOiitiefltoS (li> 1)r í uto da Previ1n i dos Servidoi	l	Fi

do 1 is(a1 approva o 0o ligo do I'roc.cssa I'e iiil e coo Ldii UUI ias di
ps içiles.

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

Art. 1. () Os vencimentos do presidente da Previdencra
dos Servidores do Estado e do fiscal, aos quaes se refere o
art. 6,paragrapho unicoda lei n. 911, de 22 de setembro de
1925, e que lhes deveriam ser pagos semestralmente, não po-
derão exceder de 18 e de 12 contos de réis, respectivamente,
em cada anno.

Art. 2. o Fica approvado o Codigo do Processo Penal,
expedido com o dec. n. 7.259, de 15 de junho do corrente
anno.

Art. 3. Os cargos de directores de qualquer serviço do
Estado, de thesoureiros, ajudantes ou de fieis, não fazem par-
te dos quadros das Secretarias para o effeito do ao-
cesso e serão providos livremente.

Paragrapho unico. Aos ajudantes e fieis se applica o
disposto no art. 12 do dec. n. 5.187, de 24 de dezembro
de 1920.

Art. 4•0 Os collectores e seus escrivães poderão fazer
parte da Previdencia dos Servidores do Estado, tomando por
base do peculio a lotação das respectivas coliectorias.

Art 5 o Q peculio dos escrivães que não tiverem ven-
cimentos fixos terá por base o dobro do imposto pagos pelos
titulos de nomeação.

Art. 6.° O art. 68 do dec. n. 6.600, de 9 de maio de
1924, fica substituido pelo seguinte: - «O thesoureiro da
sociedade será de nomeação do Secretario das Finanças e
remunerado pelos cofres sociaes» -

Art. 7 0 O secretario da Previdencia dos Servidores do
Estado será de livre nomeação do Secretario das Finanças.

Art. 8.0 Serão de competencia do Secretario das Finan-
ças a licença, a nomeação e a exoneração dos empregados
da secção da Previdencia dos Servidores de Estado.

Art. 9.0 E' de livre nomeação do governo a substituição
do presidente da Previdencia dos Servidores do Estado.

Art. 10. Fica creada a Bolsa de Mercadorias, que será
annexada á de Fundos Publicos.

Art. 41. Os corretores accumularão as funcções de cor-
retores de Fundos e de Mercadorias, com uma só ffança.
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- Art. 12 O poder executivo, no decreto que expedir, regu-
lara, com precisão, as respectivas operações, podendo imptr
as penas de suspensão, até tres mezes e a de multa até me-
tade da fiança.

Ari. 13. Ficam approvaclos os decretos os. 7.093, de 28
de Janeiro; 7.110, de 5 de fevereiro, e 7. 25, de ,6 de maio.todos do corrente armo.

Art. 14. Realizar-se-ão, no terceiro domingo de abril de
1927, as eleições para renovação das Cariaras Municipaes,
dos Conselhos Deliberativos e para juizes de paz, fazendo se
o reconhecimento pela forma prescripta no art. 21 da lei
837, de 1922.

§ 1 .° A instaliação das Camaras Municipaes, do Conse-
lho Deliberativo e a posse dos juizes de paz dar-se-ão trinta
dias depois das eleições.

§ 2.1 Fica prorogado até a installação das novas Cama-
ras, Conselhos Deliberativos e posse dos juizes de paz, o
mandato das actuaes Carnaras. Conselhos Deliberativos e
Juizes de paz.

Art. 15. Ficam extensivas ás demais collectcrjas do Es-
tado e a criterio do governo, as disposições do art. 2. 1 da
W. n. 896, de 10 de setembro de 1925.

Art. 16. Só poderão ter auxiliares, pagcs pelo Estado,
nos termos das leis em vigor, as coliectorias cujas rendas fo-
rem superiores a duzentos contos de réis annuaes, ficando
mantidos os actuaes, até que se vetifiquem as respectivas
vagas.

Art. 17. Fica revogado or art. 6. 0 da lei o. 901, de 13
de setembro de 1925.

Art. 18. Esta lei entrará em vigor desde a data da suap
ublicação, revogadas as disposições eni contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencerem, uue a executem e
façam executar tão inteiramente como neila se contém.

Os Secretarios de Estac1 0 dos Negocios do interior, e das
Finanças a façam cumprir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ocraes,
em BeIjo Horizonte, aos 10 de agosto de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA,

Saiidoval Soaros de Azevedo.
Dja!ina Pitzlzcjro Chagas.

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior cio EsO-
do de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, aos 10 de Agosto
de 1926. -0 director, ÀrtIwr Engenio Ijzrtac?o.
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LEI N. 916—DE 3 DE SETEMBRO DE 19.6

• i •;1uiJ ivii ci n(t1to	lo (1 ir'ctor do •\rcii 1v	Publico Los dos directores
1' Soci . o (101 (II Ls(ado o C)flteUt outra , 1IJSpOSi(O(0

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

Art. 1. Ficam equiparados os vencimentos do dire-
• ctor do Arcliivo Publico aos dos directores de Secretarias de
Estado.

Pa.agrapio unico. A substituição do director do Archivo
por qualquer outro funccionario, não dá a este direito a gra-
tificação do substituido que, a juizo do governo, poderá per-
ceber vencimentos integraes.

Art. 2. Os vencimentos do Presidente e do fiscal da
Sociedade Previdencia dos Servidores do Estado, a que se
referem os art. 6.0 paragrapho unico da lei n. 911, de 22 de
setembro de 1925, e 1.0, da lei o, 915, de 10 de agosto do
corrente anno, não serão	inferores, respectivamente, a
12:000'000 e 8:0005000.

Paragrapho uníco. Os vencimen t os, cujos limites são fi-
xados no artigo supra, serão percebidos a partir de 22 de
-setembro de 1925.

Art. 3. 1' Fica o governo auctorizado a instailar a Esco-
la Supei ior de Agricultura. em Viçosa, a Escola Maternal, de
Beilo Horizonte, e a Escola de Regeneração, e fixar os ven-
cimentos do respectivo pessoal, submcttendo opportuiiamen-
te á apreciação do Congresso o acto, abrindo os necessarios
creditos.

Ar. 4. 0 Ficam approvados o decreto o. 6.990, de 24
de setembro de 1925, que baixou com o regulamento
dos Serviços de Imunigração e Colonização, o decreto n
7.081, de 16 de janeiro do corrente anno. que restabeleceu
e deu organização aos Servicos de Melhoramentos Mu-
nicipaes e os decretos ris. 7.297, 7.298 e 7.300, de 29 de
julho de 1926.

Art. 5•í A' medida que vagarem os logares de
amanuenses e auxiliares de escripta do Estado Menor do
Commando Geral, serão Preenchidos por praticantes civis,
contractados pelo Secretario da Segurança e Assistencia
Publica.

Art. 6. Fica approvado o contracto celebrado entre o
Estado e o Banco de Credito Real, em 11 de junho do cor-
rente atino, creando a Carteira Agricola.

Art. 7. 0 Fica creado o cargo de director da Revista do
Ensino, com os vencimentos de 1.0 official, subordinado á

• ga Secção da Secretaria do Interior.
Paragrapho urilco.. A primeira nomeação será livrcmen-

1e feita pelo governo.
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Art. 8. 0 O governD fca auctoriado a abrir os creditos
que julgar necessaros para cumprimento desta lei, a qual
entrará em vigor desde o dia da sua publicação.

Art. 9. 11 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o

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

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior, das
Finanças e Agricultura, Industrias, Terras, Viação e Obras
Publicas a façam imprimir, publicar e correr.

Dado no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Oeraes, aos 3 dias do niez de setembro de 1926.

FERNANDO MELLO VJANNA.

Sandoval Soares Azevedo
hjolma Pfnhero Chagas.
Daniel Seroip i ão de Carvalho.

LEI N. 917—DE 3 DE SETEMBRO 1926
Au Ctoi cii :1 tbrri uro de credito para pigamen to d- addicionaas ii que se

cifre a lei o. 425. de 11 de agosto do 191)6

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus reprcsen-
tantes, dtoretou, e eu, em seu noite, sancciono a seguinte
lei:

Art. tl.° Fica o governo auctorizado a abrir o necessa-
rio credito para pagar o addicional da lei n. 425, de 17 de'
agosto de 1906, a que tem direito:—des.le 6 de junho de 1923.
a 31 de dezembro de 1926, na importancia de 632S850, a d.
Maria Amelio Rocha, professora da escola feminina di dis-
tricto de Dattas, no municipio de Diamantina;—desde 17 de
novembro de 1924 a 31 de dezembro de 1926, na importan-
cia de 1:400S663, ao official da Força Publica, capitão Pedro
do Livramento, e desde 9 de julho a 31 de dezembro de 1925,
na importancia de 309.600, ao official da Força Publica, te-
nente Quirino Alves de Barros.

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.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas.
Oeraes, em Belio Horizonte, aos 3 dias do mez de setembro
de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.
Sandoval Soares Azevedo.
Djalma Pinheiro Chaczs.
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Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Oeraes, aos 3 dias do mez de setembro de
1926.-0 ditector, Arthur Eugenio Furtado.

LEI N. 918—DE 4DE SETEMBRO DE 1926

Fixa o subsidio do Presidente dc Estado para o qu triennio de 1926-1930,
bem corno dos membros do Congresso Legislativo e contém outras
disposições.
O povo do Estado de Minas Oeraes, por seus represen-

tantes, decretou, e eu, em seu nome, sanccioflo a seguinte
lei:

Art. 1.-' Será de sessenta contos de réis o subsidio au-
nual do Presidente do Estado, no quatrienr.io de 1926 a
1930.

Art. 2. 0 A representação do Vice-Presidente fixada
pela lei n. 517, de 6 de setembro de 1910, fica elevada, no
mesmo periodo, a quantia de 30:000000 annuaes.

Par grapho unico. Si o Vice-Presidente do Estado ac-
cumular mandato electivo, ou estiver em exercicio do cargo
de Presidente, não perceberá a quota de representação du-
rante o tempo em que exercer quIquer destas funcções.

Art. 3. Os membros do Congresso Legislativo perce-
berão o subsidio de cent e cincoenta mil réis diarios, du-
rante as sessões ordinarias e eKtraordinarias.

Art. 4. 0 A ajuda de custo dos membros do Congresso
é fixada em um contos de réis, (1:09(`SO O),

Art. 5.° Os vencimentos dos Secretarios de Estado se-
rão, cada um de 36:000000 arinuaes e os de Director da
Imprensa Ofricial, de 24:000$000, sem direito á quota de re-
presentação.

Paragrapho unico. O Prefeito da Capital perceberá, a
titulo de representação, como membro do governo, a quan-
tia de 18:00),- 000 annuaes.

Art. 6.° Fica o governo auctorizado a abrir o credito
de 21:0 0000 para despesas da primeira instailação dos Se-
cretarios de Estado, a serem enipo e sados a 7 de setembro
de 1926.

Paragrplio unico. A medida de que cogita este artigo
é extensivrc ás substituições que se derem, por motivo de
vaga, dentro do quatriennio presidencial, abrindo-se em cc-
casião opportufla o respectivo credito.

Art. 7.° Esta lei entrará em vigor desde a data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-
nhecirnento e execução desta lei pertencerem, que a cum-
prim e façam cumprir tão inteiramente como neila se con-
tém.
1i Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e das

Finanças a façam imprimir, publicar e correr.
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Dada no Palácio da Presjdencja do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, aos quatro dias do mez de setem-
bro de 1926.

FI::RNANDO MELLO VIANNA
Sandnval Soare; Azevedo
Djalma Pinheiro Chagas

Seliada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas (ieraes, em Beilo Horizonte, aos quatro dias de
mez de setembro de 1926.-0 director, irtlwr Eigenio Fur-tado.

LEI N. 919—DE 4 DE SETEMBRO DE 1926

R;Vigoru O 111.	da 1'I TI.	41 de 1 la unI oUro de 1911	lesdobrando euduae a	ar	ria do 1 Iteri: 1 1 a t;Iin	L1Ir:Is lpodes

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

Art. 1 . 0 Fica revigorado o art. 1.° da lei ri. 643, de-
1 .' de outubro de 1914, na parte que manda desdobrarem
duas a Secretaria do interior, com as modificações constan-
tes da presente lei.

Art. 2.	A nova Secretaria creada em virtude desse
desdobramento denomina-se Secretaria de Estado da
Segurança e Assistencia Publica e comprehende os servicos.
de policia, assistencia e saude publica, ora subordinadas á
Secretaria do Interior.

Art. 3 , 0 A Secretaria de Policia, a directoria de Hygie-
rie e Saude Publica e os serviços e repartições relativas á as-
sisteticia publica ficam transferidos para a nova Secretaria de
Estado, com o pessoal respectivo e sem augmento de des-
pesa.

Art. 4. 1 Fica extincto o cargo de Chefe de Policia
competindo ao Secretario de Estado da Segurança e Assis-
tencia Publica, suas attribu	 cições e as do Seretario (10 Inte-
rior, na parte attinente aos serviços transferidos, assim como
os vencimentos do ecretario de Estado, ficando os venci-
rnentos do official de gabinete equiparados aos dos officiaes
de gabinete das outras Secretarias de Estado.

Art. 5.° Fica o governo do Estado auctorizádo a orga-
nizar e instailar a Secretaria de Estado da Segurança e Assis-
tencia Publica, expedir o regulamento desta e o da Secreta-
ria do Interior, bem como providenciar no que fôr neces-sano para esse fim.

Art. 6 . Ficam creados mais tres cargos de delegados
auxiliares na Policia do Estado, com os mesmos vencimentos
dos actuaes, fazendo-se o provimento desses cargos quando:
o g overno julgar opportuno ou Conveniente.:
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Paragrapho unico. Os delegados auxiliares exercerão
suas funcções nos logares que lhes forem designados pelo
governo do Estado.

Art. 7. 1 Fica o governo auctorizado a abrir desde já. o
cre ito preciso para pagamento de vencimentos aos funccio-
riarios da Secretaria da Camara dos Deputados, de accordo
com as portarias de 22 e 29 de julho de 1926, da respectiva
Mesa, já approvados pela mesma Caniara.

Art. 8.0 O art. 465, do Regulamento baixado com o
dec. n. 7.200, de 9 de abril de 1926, não comprehende os
institutos referido, no art. 24, da lei n. 657, de :11 de
setembro de 1915, e no art. 11, da lei n, 895, de 10 de setem-
bro de 1925.

Art. 9,° O governo mandará admittir a registro na re-
partição publica competente os diplomas expedidos pelas
Escolas Superiores do Estado que tiverem funccionando de
accordo com a Iegisiaçdo vigente, podendo exercer a fiscali-
zação que julgar conveniente.

Art. 10. Pelas certidões de interesses das partes, extra-
hidas de livros e papeis das coliectorias, qualquer que seja
o tempo a que se referirem, perceberão os coliectores, por
inteiro. os emolumentos de tres mil réis.

Art. li. Da data da publicação desta lei, os escrivães
privativos do crime concorrerão ao rateio das custas em
que decahir o Estado nas acções criniinaes.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor desde a data de sua
publicação, ficando o Poder Executivo auctorizado a abrir
credito até 20:C00S000 (vinte contos de réis), para pagamento
das despesas de pessoal e material, resultantes desta lei, no
exercício corrente.

Art. 43. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto. a todas as auctoridades, a quem o

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

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

Dada no Pal a cio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Bello Horizonte, aos quatro dia do mez de' setem
bro de 1°26.

FERNANDO MELLO VIANNA.
Sandoval Soares Azevedo.
Ejolrna Pinheiro Chagas.

Seliada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Oeraes, em Belio Horizonte, aos quatro dias
do mez de setembro de 1926.-0 director, Arthur Eugenia
Fartado..
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LEI N. 920—DE 4 DE SETEMBRO DE 1926

.tpprova us desp 5 (S do exrcfo de 1925. consCu,it€, das contas verificadas
na Secretaria das Finanças

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

Art. 1.0 São approvadas as despesas do exercício de
1925, constantes das contas verificadas na Secretaria das
Finanças, definitivamente fixadas em 162.363:933$301, coni
prehendendo:

a) Os dispendios em razão das tabeilas da lei ri. 875.
de 25 de setembro de 1924 e dos creditos supplementares
extraordinarios e especiaes, abertos na importancia de.,...
54.570:829$93570:829$93 1;

b) A restituição dos deposifos da divida fluctuante na
importancia de 10.898:969$655 a saber:
Ernprestimos economicos ...................................	. . 9ll:l1193S
Depositos diersos ........................................
Bens (10 ansertes ........................... ............... 19:	 8So2
Caixa Beneficente da Força Publica ....................... 145:O(i51t52
Caixa Beneficente da Força Pu l)licu com carteira predial. 15:3331332
Previdencia dos Servidores do Estado e as contribuições e

COUilOS .......	............................. .... ... . 499:34Oi7S9
Provido no ia (les Servidores do Estado 0/ os co, presi imos. .	19:836$765
Prevideucia dos Servidoi es do Estado c/ carteira predial ..

	.
1.399: 068i200

Cauções ............................ ............. ... ... . .
	

.6O4:OUOiO4
Fiunças ..................................................... . ..

..
............ 9s:1381550

Fianças e cauções antigas.....................18:533.835
Emprestimo do Cofre de Orphams ............. ..................................

Somm.s .............................................	10.598:91911355

c) O liquido dos supprimentos ao exercicio de 1924,
no valor de 3.661:8388764;

d) As entregas ás C maras Municipaes, durante o exer-
cicio uo valor de 13.978:IOÇ$310;

e) Os depositos em bancos, no total de 18.671 :932$13;
f) Os saldas do exercício em poder dos exactores, mu-

nicipalidades e responsaveis, na iniportancia de .........
7.313:641634.

Art. 2. 0 Ficam approvados os creditos supplementares,
extraordinarios e especiaes, constantes dos decretos do Poder
Executivo, de ris. t.404, de 24 de novembro de 1923; 6.577,
de 14 de abril de 1924; 6.630, de 4 de julho oe 1924; 6.788,
de 3 de fevereiro; 6.805 e 6.807, de 28 de fevereiro; 6.880, de
9 de maio; 6.881, 6.886, 6.859, 6.904 e 6.95, de 12, 14, 15,
29 e30 de maio, respectivamente; 6.923. de  de junho; 6.941,
6.942, 6.95, 6.951 e 6.955, de 1.0, 11, 18,21 e 28 de agosto,
respectivamente; 6.973, 6.076, 6.980, 6.982, 6.9b3, 6.984,
6.994, 6.995, de 8, 11, 15, 21, 22, 23 e 25 de setembro de 1925,
respectivamente; 7.002, 7.005, 7 011 e 7.014, de 8, 10 e 16
de outubro, respectivamente; 7,023, 7.029, 7.036 e 7.039, de
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3, 7, 13 e 14 de novembro respectivaiiiente; 7.046, 7.054, de
2 e 11 de dezembro de 1925; (.124, 7.125, 7.135 e 7.141, de
12, 23, e 20 de fevereiro; 7.241, 7.242, 7.243, 7.241, 7.245,7.246, 7.247, 7.218 e 7.249, de 4 de junho de 1926, abertos
para supprir a deficiencia de creditos orçamentarios e despe-
sas auctorizadas.

Art. 3.° A receita e recurso do mencionado exercido
de 1925, fixados em 162.363:933$301, são reconhecidos e con-
firmados, conlprehendcndo•

a) A renda ordinaria arrecadada, confotme os para-
graphos da lei ri. 876, de 25 de setembro de 1924, na impor-
tancia de 120.7Ô2:707S2,2 e a cxtraordinarja arrecadada de
accordo com os paragraphos da mesma lei, na iuiportancia
de 20.326:8335600;

b) Os depositos cm dinheiro, colhidos de:

Eniprestimos	 ...........ec o nonilcos.......4.618 059SY)0

	

Depositos diversos................. .... ....
......	

..1765:7925565
Bens de ausentes................... .... 51:100-,357
Caixa Beneficente da Força Publica .....263:01549i'
Previdencia dos Servidores do Estado c con-

	

tribuições e peculios ..................	62873S$236
Previdencia dos Sei vidores	 /do Estado c de

emprestiino.....................123:722$O76
Previdencia dos	

... . ..
Servidores do Estado--Car-

teira predial ....S6:57l673

	

Cauções......... ..... . . . .... .
.... . ..

.

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

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

1 .010:479$049
Fianças ... ............124:3135747

	

No total de ............. ...........	8.671:793$220

c Os recebimentos das nlunicipaEdades, no valor de
10.22Ó:590S1 19;

d) O liquido dos supprimentos recebidos do exercido
de 1926, no valor de 2.376:009$044,

Art. 4.° Os saldos demonstrados no balanço, em poder
dos Bancos e a debito de exactores e diversos respoilsaveis,
serão transportados para o exercido de 1926, para o effeito
de serem aqueiles movimentados nas respectivas contas cor
rentes, e estes, quando liquidados, recolhidos e escripturados,
sob a epigraphe—Indemnizações.

Art. 5. As rendas deste exercicio, provenientes de mi-
postos de lançamentos que não tenham sido arrecadados,
fardo parte da divida activa do Estado, e, como tal, serão
escripturadas no exercício em que se effectuar a cobrança.

Art. 6.° Fica approvado o balanço do activo e passivo
que revela a estimação dos valores componentes do patrinio.
nio do Estado e as responsabilidades ao mesmo vinculadas,
constantes das seguintes parceilas.

1.. --2
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Do activo:
Proprios do Estado .. .................... 249.331:796183

	

Divida activa ......... ...................	74.053:7530558

	

Valores do Estado ... .......... ... ......	17.653:750$7S6

	

Amortizações da divida externa ...........	9.894:713O)
Titulos da divida externa... ..............28.414:54$199

	

Municipalidades .................... ......	23,281:677,5614
Previdencia dos Servidores do Estado - e

Predial. . .... ... ..................1 .399:068200
Caixa Beneficente da Força Publica car-

	

teira predial................. ... ....	15:333S332

	

Bancos no paiz e no extrangeiro.........	T7, 843:983$060

	

Exactores. .................... ..........	9.317:SSS$098
Diversos responsaveis....................3.7S1:'95$738

No total de.. . . - ..............494.902:593$068
Do passivo:

Divida externa fundada....................116.12 :340$0fl0

	

Divida interna fundada ..................	57.óS5:2OO$(iO
Divida fluctuante.......................	23. 810:0õ.$7 14

	

Divida convertida ........................	2.376:000$(JO0

	

Emprestinios iuunicipaes ..................	..051:492$037

	

Exercicio de 1926 ............ ...........	2,376:OÜ9044

	

No total de ..........................	203.423:1u3$795
Com a differença a favor do patrimonio

	

de ...................................	291 .479:489273

Art. 7,0 Fica o governo auctorizaclo a abrir, no cor-
rente exercicio, o credito de 300:000$000, para pagamento de
despesas de exercicios encerrados de verbas que não ha-
jam deixado sobras e que não possam ser satisfeitas pelas de
exercicios findos do vigente orçamnto.

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução desta lei pertencerem que a 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 Falacio da Presidencia do Estado de Minas
Oeraes, em Beilo Horizonte, aos quatro dias de setembro
de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.
f)jalma Pinheiro Chagas.

Seliada e publicada nesta Secretaria das Finanças do
Estado de Minas Oeraes, em Beilo horizonte, aos quatro
dias de setembro de 1926.-0 director da Despesa, Jienri-
que flarbosa da Silva Cabral.
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LEI N. 921—DE 24 DE SETEMBRO DE 1926

Alter:t a Ienominaç5o do (listrictos

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

Art. 1.0 Os districtos de Mucambo e Jacaré, no munici-
pio de Januaria; de Borda do Rio, municipio de Inconfiden-
cia; de Tapaty, município de Paraisopolis; de Pi'raça, muni-
cipio de Jequery; de Itinguy, município de Arassuahy, e de
Felippe dos Santos, municipio de Ouro Preto, passam a deno-
minar-se, respectivamente: Levinopolis, Itacaramby, Ibiahy,
Capivary, Piscamba, Santa Rita do Arassuahy e Lobo Leite,

Art. 2.° O ninlucipio de Indayá voltará á antiga deno-
minação de Dôres do Indayá.

Art. 3. 11 A séde do districto de Japóré, do municipio de
Manga, fica tranferida do povoado de São Caetano para o
de Inflama.

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

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

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

Dada no Palacio da Presidenc ja do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, ao vinte e quatro dias do mez
de setembro de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Lrancisco Luiz da Silva Campos

Publicada e seilada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas (ieraes, em Be10 Horizonte, aos 24 dias de
setembro de 1b26. - O director, em exercício, (Joldino firqsj-
leiro.

LEI N. 922—DE 24 DE SETEMBRO DE 1926

Auctoriza a a ertu r:t de credito para pagalucuo dc, adilcional de 10 O

diversos r(( (1CelO(:I rios.

O povo do Estado de Minas Oeraes, por SC115 represen-
tantes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguintc
lei

Art. 1.— Fica o overno auctorizado a abrir o Ileceasa-
rio credito para pagar o addicíonal de 10 o/ da lei ri. 425, de
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17 de agosto de 1906, a que têm direito: a d. Maria Pia de
Oliveira, professora em ltamarandyba, de 18 de junho de
de 1024 a 31 de dezembro de 1927, na importancia de......
721$380; a d. Maria Candida da Conceição, professora em
Cattas Altas, munjcipio de Santa Barbara, de 8 de Janeiro de
1926 a31 de dezembro de 1927, na importancia de 367$555; a
Leandro Gomes da Silva Werneck, professor em S. Caetano
do Chopotó, municipio de Alto Rio Doce, de 6 de agosto de
1920 a 31 de dezembro de 1927, na iiiiportancia de 1:268»125;
a d. Maria Carlota Rios, professora aposentada em Matto-
sinhos, niunicipio de S. João d'EI-Rey, de 16 de dezembro
de 1922 a 13 de junho de 1925, na iniportancia de 529$546;
ao dr. joão Baptista Ferreira Veiloso, professor da Escola de
Pharmacia de Ouro Preto, de 4 de outubro de 1923 a 31 de
dezembro de 1.927, na importancia de 2:7245980; a d. Anna
Candida de Paiva Reis. professora do grupo escolar de Ma-
chado, de 19 de dezembro de 1920 a 31 de dezembro de 1927,
na iniportancia de 1:750733; a Americo José Qonçalves, por-
teiro da Delegacia do Thesouro de Minas Oeraes, de 2 ou-
tubro de 1925 a 31 de dezembro de 1927, na importancia de
)435834; a Antonio Nelson de Moura. director do grupo es-
colar de lndayá. desde 6 de julho de 1925 a 31 dezembro de
1927, na importancia de 9S5C0.

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

nhecimento e execução desta lei ncrtencereni, que a cumpram
e façam cumprir tão inteiramente conio nelia se contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Oeraes, em Beilo Horizonte, aos 24 dias do mez de setembro
de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesleu de SÓ Pires.

Sellada e publicada iiesfa Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Oeraes, cru Hosizonte, aos 24 de Setembro
de 1926.—Servindo de director, Gaidino Brasileiro.

1_El N. 923—Da 24 DE SETEMBRO DE 1926

A11(Ooriz:1.a ,1,rrlui-:i Te	file. 1	a.r1os PIrS 111Zlfll(flt0 (iR gr:,tiflei
,-5o elO icoioii:O ds 1 e	4i. 1 li de ti.ioeto de 1906, a diversos fit iic-
0(011 (ri OS.

O povo do Estado de Minas (Jeraes, por SCIIS represen-
tantes, decretou, e eu, eni seu nome, sancciono a seguinte
lei:

Art. 1. " Fica o governo auctorizadl) a abrir o necessa-
rio credito para o pagamento da gratificação addiccional da
lei n. 425, de 17 de agosto de 1906, a que têni direito:

1—Ao sr. desembargador Floracio Andrade, relativamen-
te ao período de 18 de outubro de 1925 a 31 de dezembro
do corrente anuo na importancia de 2:6685247;

1I—Ao sr. desembargador Francisco de Castro Rodri-
gues Campos, relativamente ao período de 18 de outubro de
1925 a 31 de dezembro do corrente anuo, na importancia de
2:319$321;

111—Ao sr. dr. Sabino de Almeida Lustosa, juiz de di
reito da comarca de Lavras, relativamente ao p eriodo de 26
de fevereiro de 1923 a 31 de dezembro do corrente anno,
na importancia de 3:247$566;

1V—Ao sr. dr. José Leandro Baracuhy, juiz de direito
da comarca de Araxá, relativamente ao periodo de 29 de ju-
nho de 1925 a 31 de dezembro do corrente anuo, na impor-
taneia de 1:243$265;

V—Ao sr. Benjainin Flores, professor do Externato do
Oymnasio Mineiro, relativamente ao período de 28 de agos-
to de 1921 a 31 de dezernbroo de 1927, na importancia de
2:369.332;

IV --Ao sr. Anierico Gonies de Souza, funccionario da
Imprensa Official, relativamente ao período de 31 de janeiro
de 1923 a 31 de dezembro de 1927, na iniportancia de......
2:587$616;

Vil--Aos srs. João Libano Soares e João Goursand de
Araujo, chefe de secção e segundo official da Secretaria das
Finanças, a partir, respectivamente, de 14 e 1. " de outubro
de 1925 a 31 de dezembro de 1927, na iinportancia de......
3:523$661;

VIII—Ao sr. dr. Guido Cardoso de Mezezes e Souza,
juiz de direito da comarca de Itapecerica, relativamente ao
periodo de 4 de maio de 1926 a 31 de dezembro de 1927,
na importancia de 5565950;

IX—Ao sr. Manoel José do Carmo, director do grupo
escolar de Manhu lssú. relativamente ao periodo de 10 de
setembro de 1922 a 31 de dezembro de 1927, na iniportancia
de 2:158$848.

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

cimento e execução da presente lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nelia se contém,
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Os Secretaries de Estado dos Negocios cio Interior e das
Finanças a façam imprimir, publicar e corer.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas (Se-
raes, em Beilo Horizonte, aos 24 dioa do niez de setembro
de 1926.

ÀNTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.
Francisco Lifz da Silva Campos.
Oudesteu de Só P / res.

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Oeraes, em Belio Horizonte, aos 24 dias de
setembro de 1926. - Servindo cio director, Galdino itrasi-
leiro.

LEI N. 924—ew 24 DL EILM11 1R0 DE 1926
1i. a ajuda de O/tufO l iriluir i eti 1 t	lo Ore- lei te d Eat5lo e

coiteni oulrue dielosiçoes
O povo do Estado de Minas (ieraes, por seus represen-

tantes, dscretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte
lei:

Art. 1.0 Fica fixada em oito contos de réis, (8:000000)
a ajuda de custo da primeira insta1laço do Presidente do
Estado, e approvado o dec. n. 7.2,56, de 6 de setembro de
1926.

Art. 2.° Fica o governo auctorzado a abrir desde já o
credito preciso para pagar a ajuda de custo a que se refere
o art. 206 da lei 912, de 23 de dezembro de 1925.

Art. 3 ° Fica o govervo aectorizado a instailar es ter-
mos judiciarios de Perdões, Manhuniiriin e Guarany. crea-
dos pelas leis ns. 663, de 18 de setembro de 1915, e, 879, de
24 de janeiro de 1925, abrindo para esse fim os nccessarios
creditos.

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

nhecimento e execução desta lei pertencerem, que a cuni-
pram e façam cumprir to inteiramente como neila se contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, aos 24 dias do niez de setembro de 1926.

ANTONIO CARLOS Rinei go DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
Guder teu de Só Pires.

Seilacia e publicada nesta Secretaria do luterior do Es-
tado de Minas Geraes, em Relio Horizonte, aos 24 de se-
tembro de 1926. —Servindo de director, Golc!ino llrasileiro.
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LEI N. 925—DE 24 DE SETEMBRO DE 1926

Fixa os V(fleinientos (los mueistr ]os e membros do Ministerjo Putllo
do Estado

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

A partir de 1,0 de janeiro de 1927, serão os seguintes os
vencimentos dos magistrados e membros do ministerio publi-
co do Estado:

Desembargador do Tribunal da leIaçío, trinta contos de
réis (30:í 00$0o0) annuaes; juiz de direito da comarca de
quarta entrancia e juiz de menores, quinze contos e seiscentos
mil réis (15:600$000) anuuaes; juiz de direito de comarca de
terceira entrancia. quatorze contos e quatrocentos mil réis
(14:40í)006) annuaes; juiz de direito de comarca de segunda
entrancia, treze contos e duzentos mil réis (112o0$000), an--
nuaes; juiz de direito de comarca de primeira enfrancia, doze
contos de réis 12:00/$e0o) annuaes: juiz municipal da co
marca da Capital do Esta1o, doze contos de réis (12:0001)00)
annuaes; juiz municipal da comarca de 4•& entrancia, nove
contos e seiscentos mil réis (9:600SC0u) annuaes; juiz munici-
pal de comarca de terceira entrancia, oito contos e quatro-
centos mil réis (8:400000) annuaes; juiz municipal de comar-
ca de segunda entrancia e termos judiciarios annexos, sete
contos e duzentos mil réis (7:200$003), annuae; Procurador
Geral do Estado, trinta contos de réis (30:000a000 annuaes;
promotores de justica de comarca cio quarta entrancia, oito
contos e quatrocentos mil réis (8:400000) annuaes; promotor
de justica de comarca de terceira entrancia, sete contos e
duzentos mil réis (7:200$000) annuaes; promotor de justica de
comarca de segunda entrancia, seis contos de réis (6:000$000)
annuaes; promotor de justiça de comarca de primeira entran-
cia, cinco contos e quatrocentos mil réis (5:400$9CO) an.
nuaes.

Art. 2. 1 A partir da mesma data, o advogado geral e
o consultor juridico do Estado lerão os vencimentos de vinte
e quatro contos de réis (21:000$000) anruaes; o ajudante do
advogado geral do Estado terá os vencimentos de doze cori-
tos de réis (12:000$000) annuaes; e o auxiliar juridico da Se-
cretaria da Agricultura, Viação e Obras Publicas, os de....
18:000$000 (dezoito contos de réis) annuaes.

Art. 3•0 Nos vencimentos fixados na presente lei fica
incorporada a gr.tificaço de 10 / a que se referem os arts.
256, da lei n. t175 de 19 de setembro de 19 1 3, e 1 . 11 da lein. 425. de 17 deego sto de 1909, que já perceberem os ma-
gistrados e membros do ininisterio publico que tiverem sa-
tisfeito as condições exigidas nessas leis.
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Art. 4.° Ficam revogadas para os magistrados, nieni-
bros do ministerio publico e outros funccionarios, cujos ven-
cimentos são elevados e fixados nesta lei, os arts. 236, da lei
ri. 375. de 19 de setembro de 1903, e 1.0 da lei n. 425, de 17
de agosto de 1906.

Art. 5. 0 Ao consultor juridico do Estado e ao ajudante
do advogado geral competem tambeni as attribuições defini-
das em o ri. 3. do art. 27S da lei li. 912, de 23 de setembro
de 1925.

Art. 6.0 O juiz de direito, competente para o alistamen-
to eleitoral, fará a divisão dos distiictos em secções eleito-
raes, para o quatriennio de 1927-1930, na primeira quinzena
do mez de junho de 1927, observando quanto ao mais o que
está estabelecido no art. 0.° e seguintes do regulamento ap-
provado pelo dec. n. 4.877, de 22 de setembro de 1917.

Art. 7.° Ficam elevados a 400() (quatro mil réis) e ao
maxinio de 20$000 (vinte mil réis), as custas a que têm di-
reito os officiaes de justiça, nos termos respectivcuielite, do
art. 3. 1 , e § 2., da lei n. 854, de IS de setembro de 1923.

Art. 8 . 0 Fica o governo do Estado autorizado a rever
o regulamento da Junta Commercial de Minas Geraes, e a
introduzir nelle as disposições que julgar convenientes ao
bom fimnccionamento e aos serviços dessa instituição.

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

conhecimeto e execução desta lei pertencerem que a cnn-
pram e façam cumprir to inteiramente como nelia se con-
têm.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Oeraes, em Belio Horizonte, aos 24 dias do niez de setembro
de 1926.

ANTONIO CARLOS RI BEIRO DE ANDRADA.

J'rancico Luiz da Silva Campos.

Gudesleu de Sã Pires.

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior cio Esta-
no de Minas (ieraes, em Belio Beilo Horizonte, aos 24 de se-
tembro de 1926--Servindo de director, Galdino Brasileiro.
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LEI N. 926-DE 2. DE SETEMBRO DE 1926

E.i1iirL os	 PIpPdort do , Ltboratorio-, d' PvE'a e
oU!imi	e 1	r:t	1rur.O d;	 j:i Ç,r, n a	Modeloodelo d	(pitai a os

do 1H1'iOIIOtO) de 21101 (tl'	101 CIO E\t('rflCttí) do Ev111tio Mineiro ,
((OIElU 011 OIS (ljSJ)((0iVll.,

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

Art. 1. Ficam equiparados os vencimentos da prepa-
radora dos Laboratorjos de Ph ysica e Chinjica e Historia Na-
tural da Escola Norm:d Modelo da Capital aos do funcciona-
rio de egual categoria do Externato do Gymnasio Mineiro.

Art. 2. Fica o governo auctorizado a despender até a
quantia de 1 .OE0:Boo0 para a construcçõo do Palacio da
Secretaria da Segurança e Assistencia Publica no terreno dis-
ponivel ao lado da Secretaria da Agricultura, ficando tani-
bem auctorizado a vender em hasta publica os predios onde
funccionam actualmente aquella Secretaria e o Commando
Geral da Força Publica, abrindo o necessario credito para
esse fim.

Art. 3. Appiicam se á Faculdade de Pharniacia e Odon-
tologia de Itajubá as disposições do ait. 21, da lei ri. 657, de
41 de setembro de 1915. e do art. 5•I da lei n. 919 de 4 de
setembro ele 192;.

Art. 4. Nas ausencias e nos impedimentos, o director
da Receita erá substituido pelo subdirector da extincta Di-
rectoria da Fiscalização, emquanto aquelie cargo udo se va-
gar. não lhe cabendo. porém, a obri gaçso de chefiar secção
alguma.

Paragrapho unico. Nifalta 011 ausencia do sub-dire-
ctor será o director substituido pelo chefe de secção que fôr
designado pelo Secretario das Finanças.

Art. 51 Fica o governo auctorizado a reformar o ensi-
no priniario e normal do Estado e a rever os regulamentos
do secundario.

§ 1 -	No exercido desta auctorização poderá o gover-
no crear e suppriniir cargos, rever tabellas e fixar vencimen -
tos, ad- referendum do Congresso.

§ 2.	Continúa em vigor o art. 9., da lei n. 895, de
16 de setembro de 1925.

§ 3.° A expressão -ensino primario» coniprehende e
abrange o ensino manual ou techni..o e o profissional.

Art. 6. Fica o governo auctorizado a abrir, desde já,
o credito até a quantia de 1ft960$000, para pagamento do
excesso de despesa verificado na Verba n. 6, consignação B,
sub-consignacso 4, da lei n. 902, de 15 de setembro de
1925.

Art. 7.	Revogam-se as disposições em contrario.
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Mando, portanto, a todas as auctoridadcs a quem o co-
nhecimento e execução desta lei pertencerem, que a cum-
prani e façam cumprir to inteiramente como neila se con-
tém.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior, das
Finanças e Segurança e Assistencia Publica a façam impri-
ruir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Oeraes, em Beilo Horizonte, aos 24 dias do mez de setem-
bro de 1926.

ANTONIO CARLOS Rinei go DE ANDRADA

Francisco Luiz d' r, Slva Campos
Gude' teu de Só Pires
José Francisco Rias Fortes

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Oeraes, em BeiJo Horizonte, aos 24 de se t em-
hro de 1926.— Servindo de director, (7a1dino Brasileiro.

LEI N. 927—DE 25 DE SETEMBRO DE 192t

(o t,)e(1,	j Stil,, Car	,J,	\fi .erjeer,ia,	de	11110	TI ( , rz (	)'}) ) j\IiI() (1)

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

Art. 1.' Fica assegurada á Santa Casa de Misericardia de
B. Ilo Horizonte, por quatro annos, a subvenção annual de
cincoenta contos de reis 50:000$000).

Art. 2.° Fica o governo do Estado auctorizado a adean-
tar á mesmo Santa Casa, por conta dessa subvenção, a som-
nia de cem contos de (!OOOO( $OUD, para conclusão de uni
novo pavilhão para enfermos, podendo abrir para esse fim o
credito necessario.

Art. 3•0 A Santa Casa de Misericordia de Belio Hori-
zonte deverá obrigar-se a attender promptamente ás tequi-
siçes das auctoridades policiaes da Capital, quanto ao servi-
ço de assistencia hospitalar, e a sujeitar-se á fiscalização da
Directoria da Saude Publica do Estado.

Ari. 4.° Revogam-se as dispoiçoes em co rtr:rio.
Mando, portanto, a todas auctoridades a quem o conhe-

cim'iito e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
façam cumprir tão inteiramente como neila se contém.
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Os Secretarios de Estado dos Negocios da Segurança e
Assistencia Publica e das Finanças a façam imprimir, publicar
e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em BelIo Horizonte,aos 25 dias do nicz de setembro de
1920.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA
José Fraizc isco Bias Fortes
Giulesleu de Só Pires

Publicada e seilada fie ta Secretaria da Segurança e As-
sistencia Publici do Estado de Minas Qeries, em Beilo hiori
zonte, aos 25 de setembro de I26. O director, 4ntonjAffiIz5o de Maracs

LEI N. 92$ ---DE 27 Di SE i [MURO I)E 192ú
Traçt es ii1oiteet,e e' ]i'Irit,e,i	..Jod do o- 1:1 i'trio e 5. Oo,,ealodo MeL)	,	iii O' i )d	lO et,	d z O	500 LOC 1 0 1 	m	i, ris-ri, o li. 3i, lo :,rt.. 5.	Is lei n. sai. 1	[3.

O povo do Estado de Minas Oeraes, por seus rcpiesen
tantes. decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei:

Art. 1 . 11 Os limites traçados no P. 39, do art. 5.o, dalei n. 843, de 7 de setembro de 1923, entendam-se ' sem pra-
juizo de districto de S. José da Lagôa, que conservará as
divisas antigas com o municipo de Antonio Dias.

Ait. 2. 0 As divisas entre os districtos de paz de S. José
do Canastrão e S. Goncalo do Ahaefé, creado pe l a ultima lei
de divisão administrativa da Estado situados ambos no ninnii-
cipio de Tiros, serão pelo rio Áhaeté, nc trecho eni que é
ponto de contacto entre estes dois districtos.

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

nhecimento e execução desta lei perteticereni. que a curti-
prani e façam cumprir tão inteiramente como neila se conténi.

O Secretario do Estado dos Ne'ocios do Interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada e passada no Palacjo da Presidencia do Estado de
Minas Gemes, eni Bello Horizonte, aos 27 dias do iiiez de se-
tembro de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA
Fraucisco Luiz da Silva Campos

Publicada e seilada neota Secretaria do menor do Esta.
do de Minas Oeraes. emBelio Horizonte, aos 27 dias do mez
de setembro de 1926. --O director cru GaldinoBrasileiro.
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LEI N. 929 —DE 27 de SETEMBRO DE 1926

Auctorizi o govrio. o e revertte te e ' rcicio di	uittitu ti. dO -
zes de tirito tvuis:s. e 1ei	ar-tites coinicce di eiitrtt,icit egitO ti

de uiilt1ueit claiuelitis em tu já tinlitiu tido t\4rcicio	Ileci ivo fl&eet

cargo,	otiftiii outras liptsiids

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

Art. 1.0 Na reversão ao exercicio da ma gistratura dos
juizes de direito avulsos, poderá o Poder Executivo designar-
lhes comarca de entrancia egual a de qualquer daquelias em
que já tenham tido exercicio effectivo nesse cargo.

Art. 2. 0 Os juizes de direito de que trata o art. 302, da
lei n. 91-2, de 23 de setembro de 1925, que fica revogado, são,
desde já e para todos os efeitos, considerados de entrancia
egual á das comarcas nas quaes têm exercicio.

Art. 3.° Fica o governo auctorizado a applicar desde já,
nas comarcas em que entender necessario e sejam sédes de
estancias hydro-rnineraes, o disposto no final do art. 8.0, §

n. 9, letra!, da lei n. 745, de 20 de setembro de 1913,
podendo arbitrar a respectiva verba.

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

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

O Secretario de Estado de Negacios do Interior a faça
imprimir publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raeo, em Belio Horizonte, aos 27 dias do niez de setembro
de 1926.

ANTONiO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silli'a Campos

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Oeraes, em Beilo Horizonte, aos 27 dias do
mez de selCIui)rO de 1926. - Servindo de director, (Jaldino
Brasileiro.

LEI N. 930 - DE 27 DE SETEMB 110 DE 1927

Fiz doeiSo 1 seociaçilo dc S. V noite de Pido, de Morde Aterre, tIO cdiii -
cio velho de cadeia publica dtii j ieili cidade, i' á Municipolid:ttlo de
Ci a nh0os o antigo prdio onde tu iccionti vi o grupo escolar.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte
lei:
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Art. 1.° Fica doado á Associação de S. Vicente da
Paulo, de Monte Alegre, afim de ser nellc instaliada um asy.
lo, o edificio velho da cadeia publica daqueila cidade, per-
tencente ao Estado.

Art. 2.0 Fica eguahnente doido á municipalidade de
Guanllães o antigo predio onde funccionava o grupo escolar,
na rua Areão de propriedade do Estado, com o terreno que
o cerca, para neile ser instaliado o Mercado Municipal.

Art. 3.0 Os referidos predios reverterão para o Estado
quando não sejam approveitados para os fins da doação.

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

nhecimento e execução desta lei pertenc.rem que a cumpram
e façam cumprir tão inteiramente como neila se contém.

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, aos 27 dias do niez de setembro
de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco Luiz da Silva Ca'npos.
Gud(eu de Sd Pires.

Scllada e publicada nesta Secretaria tio Interior do Esta-
do de Minas Oeraes, eni Uclio Horizonte, aos 27 dias do
mez de setembro de 1926.-- Servindo de Director, (JaldinoBiasileiro.

LEI N. 9i1, DE 27 DE SETEMBRO DE 1926
Ixa a Clespcso e oiça a receita para o crercicio de 1927

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

CAPITULO 1

Da Despesa
Art. 1 . E' u, governo auctorjzado a despender, no cxer-

cicio de 1927,  a importancia de cento e dois mil oitocentos e
qucionta contos, oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e
vinte e um réis (102.840:881S621) COfli OS serviços do Es-
tado, pelas quatro Secretarias, na fôrma abaixo:

§ 1.' Pela Secretaria do Interior:
1) Suhdjo ao Presidente do Estado	60:000$000



2) Gabinete da Presidencia:
Pessoal	 62:280$000
Material	 40 :000000

3) Despesa com o Palacio Presiden-
cial:

Pessoal	 18:000$000
Material..	 136000$000

4) Representação do Vice-Presidente
do Estado...........

5) Subsidio aos senadores.....
6) Secretaria do Senado:

Pessoal.	 118:770$000
Material. . . .	 17:860$000

7) Subsidio aos deputados......
8) Socretaria da Camara dos Depu-

tados:
Pessoal. . .	 140:6248000
Material. . . .	25:560$000

9) Ajuda de custo aos membros do
Congresso...........

10) Secretaria do Interior:
Pessoa1.....519:9008000
material	 $0 :000O00

11) Justiça de 2 . instancia:
Pessoal .....460
Material. . . .	16:960',W00

12) Justiça de 1. i,istancia:
Pessoal .....8.058:{__5'20$000
Material. . . .	97:000000

13) Ministcrio Publico:
Pessoal..............

14) Ensino Primario:
Pessoal . . . . .	13.216:6798080
Material.	.	2.450:0008000
Subvenções .. 	26:800$000
Manutenção da

Escola Mater
foi (Ia Capital	0:000$000

15) Ensino Normal:
Pessoal .....254:948S400

	

Material. . .	7:200000

102:280$000

184:000$000

30:000$000
226:800í000

J.36:630$000

453:600$000

166:184$000

72:000$000

599:900$000

482:6$GS000

3.155 :820S000

753:620$000

15.753:479$080

262:148$400
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16) Ensino Secundarjo;
Pessoal .......562 :889$000
Material.	 225 :$ í)7.080	 788:196$080

17) Ensino Artistico	Conservato-
rio de Musica
Pessoal .....114:400$000
Material. .	 4:000000	118:400000

18) Ensino Superior;
Pessoal	 94:915$500
Material. . .	26:000$000
Subvenções. .	260:000$000	380: 9155O()

19) Ensino Profissional - Escolas
complementares;

Pessoal. ..............21:06000O
20) Fiscalização do Ensino e inspe-

cção medica escolar:
Pessoal ..............540:66GO0o
Material. . . .	8:500000	549:166$000

21) Fiscalização federal do Ensino. .	36:000000
22) Arehivo Publico Mineiro:

Pessoal	 40:089$000
Material. . .	6:400000	46:489S0o0

23) Serviço Eleitoral . . . . . . . .	10:000$000:000000
24) Empregados em disponibilidade	100:000S000
25) Publicações e encoinmendas 

n..Imprensa 0ff jciai........492:000S000
26) Transportes e comniunicações.	 72:000$000
27) Subvenções............... . .16:O00000
28) Exereicios findos ........20:000$000
29) Everituaes da Secretaria, . ,	 80:000$000

25.169 :374060
§ 2.° Pelo. Secretaria da Segurança e Assistencia Pu-

blica:
1) Seoretaria da Segurança e Assis-

tencia Publica:
Pessoal ......506: 624$000
Material. . . 	134:000,-,'000	640:624$000

2) Delegacias de Policia:
Pessoal .............823:850$000
Material, . . 	15:000'W0	838:850$000

3) Diligencias policiaes.......100:000000
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930:9808000

1.121:7.143000

966: 15,)'$(300

135: 100$000

9.975 :305500

1.413:6748000

4) Guarda Civil:
Pessoal	•	754 9:C;SOSí)
Material. .	.	176 :0008000

5) Prisões:
Pessoal. .... 235 :7448000
Material.	 886:0008000

6) Penitenciarias
Pessoal.....110 :653S600
Material. . .	155:500P000

7) Escola de Regeneração:
Pessoal.....35 :1 OOSOOC)

Mc»:erial . . . .	100:00080()0

8) Força Publica:
Pesecal.....8. ice :SOSSSOO
Material. . . .	1.509:000`,000

9) Serviço de }lygiene:
Pessoal- ....509:5318000
Material. . 202:6008000
Pi'ophylaxia
ml......500:000$000

Serviço de lepra
e doenças ve-
nereas. . . .	120:5408000

Serviço perma-
-	nente de hy-

giene nos nes-
nicipios. . . .	81:G008000

10) Assistencia o Alienados de Mi-
nas Geracs:

Pessoal ..... 331 :8878200
Material. . . .	 857:900s000

11) Soccorros Publicos........
12) Transportes e communicações.
13) Subvcnções............
14) Publicações e encommendas na

Imprensa Officiai........
15) Instituto São Raphael da Capital:

Pessoal .....4 ii :9508000
30:0008000

§ 3. Pela Secretaria das Finanças:
1) Divida fundada:

Divida interna............
2) Secretaria das Finanças:

Pessoal.	 965:517S000
- Material.	. .	239:000$000

3) ' Gabinete do Advogado Geral do
Estado:

Pessoal	 74:370$000
Material. . . .	2:000$000

4) Delegacia cio Thesouro de Minas:
- Pessoal.	 348:350$000

Material. . . .	36:100$000

5) Arrecadação pela fronteira:
Venci mentosporcent age ns e diaiias

6) Fiscalização de Rondas e do Pa-
trimonio:

Pessoal. ....344: 955$000
Material. . .	1:5008000

7) Imprensa Offieial:
Pessoal. ....1.332:053S032
Material. . .	986:0008000

8) Coilectorias;
Pessoal.....2. 974 :0368000
Material. . . .	21 :000$000

9) Estradas de Ferro:
Porcentagem sobre arrecadação

de impostos........................
10) Junta Commerciaj:

Pessoal...........
11) Feiras de gado

Pessoal	 26:1008000
Material. . . .	10:0408000

12) A posentados e reformados:
Aposentados. .	80$ :U 5$050
Reformados.. .	332:2068776

13) Juros de em prestimos, dopoito
e cauções......................

14) Publicações e encomrnenda:; na.
Imprensa Official..,,.,,,.

15) Causas da Fazendo.........
L. —3

1.189: 787S200

300:0008000
181 :5008000
516:000$000

50:000$000

73:950$000

17.733:668$300

11.851:580$000

1.204:517$000

76:3700O0-

384 :450000

964:518$000

346:455$OO

9.318:053$032

2.995:0368000

1.800:0008000

37:702000

36:440S000

1.1-11 :0flS25

1.490:5028903

230 :000S000
60:000'-'>000



Scguros
Restituiçdes. ...........
Exercicios findos.........
Despesas eventuaes........
Fiscalização da Loteria......
Transportes e cornmunicaçõeS.
Auxilio para calçamento e hygie-
no da Capital.........

Differenças de cambio, juros e
descontos...........
Defesa do café........
Bolsa de Fundos e Camara Syn-
dical . . . . . . . . . . . . .

Representação ao Prefeito da Ca-
pital..............

Custeio do Serviço de Electrici-
dade da Capital.......

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

24)
25)

26)

27)

34	 - 35 -

§ 4.' Pela Secretaria da Agricultura:

1) Secretaria da Agricultura:
Pessoal. ....1.267 :858$200
Material. . .	149:000$000

2) Obras Publicas:
Pessoal. ....201 :600$000
Material. . .	4.350:000$000

3) Estradas de rodagem:
Pessoal . . . . .	121:660$000
Material. . .	2.600:000$000

4) Rêde de Viação Sul-Mineira:
Pessoal . . . . .	7.918:946$400
Material. . . .	6.699:963$900
Caixa de Apo-

sentadorias e
Pensões. . . .	236:973$400

& Estrada de Ferro Paracatú:
Pessoal. ....1.860 :000$000
Material. . . .	 740:000$000

6) Fiscalização de Estradas:
Pessoal . . . . .	113:430$000
Material. . . .	 3:000$000

7) Transportes e communicações.

80:000$000
400:000$000

50 :000$000
20:000$000
20:000$000

400:430$000

600:000$000

250:000$000
'6.800:000$000

7:200$000

18:000$000

2.600:000$000

27.172:296$761

1.416:858$200

4.551:600$000

2.721:660$000

14.855:883$700

2.600:000$000

116:430$000

174:992$000

8) Immigração:
Pessoal	 27:370$000
Material. . .	395:000$000

9) Nucleos coloniaes:
Pessoal	 98:310$000
Material. . .	385:500$000

10) Navegação fluvial.......
11) Institutos agricolas:

Pessoal .....125 :884$000
Material. . .	292 :400S000

12) Apprendizados agricolas:
Pessoal	 68:880$000
Material. . .	172:000$000

13) Escola Superior de Agricultura:
Pessoal	 50:000$000
Material. . .	450:000$000

14) Fazendas da Ganielicira. Diniz e
da Baleia:

Pessoal	 25:121$000
Material. . .	90:260$000

15) Defesa agricola:
Pessoal	 51:600$000
Material. . .	30:000$000

16) Serviço do Algodão........
17) Subvenções e aupdlios.....

18) Hortos florestaes:
Pessoal.....	 176:220S000
Material. . . .	115:000$000

19) Acquisiçãj d machinas agricolas
20) Medição e divisão de terras:

Pessoal.	 473:980S000
Material. . . .	 41:620$000

21) Defesa de terras e maltas:
Pessoal.. . .	49:847$000
Material. . . .	2:000$000

22) Cornmissão Geographica e Geolo-
gica:

Pessoal .....449: 634$000
Material. . .	77:500$000

422 :370$000

483:8108000

50:000$000

418:284$000

240:880$000

500:000$000

115:381S000

81:600$000

100:000$000
79:900$000

291:320$000

610:000$000

515:6008000

51:847$000

527:134$000



23) Serviço Meteorologico:
Pessoal.	 196:290S600
Material. . .	80:000$000

24) Estancias Hydro-minercs:
Pessoal	 43:880$000
Material . .	1:2008000

25) Terrenos diamantinos:
Pessoal	 11:760$000
Material. . . .	1:200$000

26) Serviço de Minas e Rios:
Pessoal	 33:190S000
Material	 9:000$000

27) Defesa Pastoril:
Pessoal . . . .	62:472S000
Material . . .	470:0008000

28) Postos Zootechnicos .......
29) Importação e selecção de reprodu-

ctores..............
30) Serviço Anti-ophidico .......
31) Propaganda e expansão economica
32) Exercicios findos..........
33) Eventuaes ............
34) Serviço de Estatistica:

Pessoal	. .	136:0008000
Material	. .	34:0008000

25) Publicações e encommendas na
Imprensa Official .....

Total geral ..........

276:290$600

45:080$000

12:960$000

42:190000

532:472$000

60:000$000

200:0008000
36:0008000

300:0008000
20 :000S000
50:000$000

170:0008000

95:000s000

32.765:5428500
102.840:8818621

CAPITULO II

I)a. ïeccita

Art. 2.° Para o mesmo exercicio de 1927 a receita do
Estado é orçada em cento e dois mil novecentos e setenta
e cinco contos e quinhentos mil réis (102.975:5008000) pro-
venientes da arrecadação de impostos e outras rendas dis.
criminadas nos paragraphosLeguintes

- 36 -	
- 37

§ i. - Renda Oi'(l1a5iU

1 - Renda de impostos:
1) Direitos de exportação:

a)ad-valorem	35.000:0008000
b) sobre-taxa do

café .....1.800:0008000
C )	sobre-taxa do

manganez	150:0008000

2) Imposto territorial ........
3) Imposto de industrias e profissoes
4) Imposto de bebidas ........
5) Imposto de transmissão "inter-vi-

vos •' ...............
6) Imposto de transmissão "causa-

mortis" ............
7) Imposto de novos e velhos direitos
8) Imposto do selio:

a) Seilo adhesivo
e por verba .	2.000:0008000

b) Selo de diver-
sões ......400:000000

e) Selio de aguas
mineraes . . .	80:000$000

9) Imposto sobre passagens ferro-via-
rias................

10) Imposto de estatistica ......
11) Impostos addicionaes:

a) 10 addicionaes sobre novos e ve-
lhos direitos, transmissão co usa-
niortis, pasagens em estradas
de ferro, industrias e profissões,
consumo de bebidas alcoolicas
e transmissão "inter-vivos"

b) 1	de taxa de viação .
II - Rendas patrimoniaes:

12) Arrendamento de terrenos dia-
mantinos ............

13) Arrendamento de proprios do Es-
tado ..............

14) Dividendo de titulos e juros de
apolices pertencentes ao Estado

III - Rendas industriaes:
15) Renda da Rêde Sul-Mineira
16) Renda da Estrada de Ferro Para-

catu' ..............

36.950:000$000

5.500:000$000
3.800:0008000
6.025:000$000

5:900:000$000

2.200:000$000
2.000 :000S°fl0

2.480:0008000

1.500:000$000
30:000$000

2.052:5008000
600:0008000

20:0008000

50:0008000

400:000$000

13.000:0008000

150:000$000
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17) Renda da Imprensa Official:
a) Assignaturas

do "Minas Ge-
raes"	 180:000$000

b) Publicações
pagas	 220:000$000

c) Producção do
estabelecimento	1.000:000$000

18) Renda de estabelecimentos do Estado:
a) Estabelecimen-

tos de ensino .	638:000$000
b) Estabelecimen-

tos agricolas .	40:000$000
c) Estabelecimen-

de assisteicia	50:000$000

19 Renda da loteria:
a) Contribuições

fixas	 650:000$000
b) Quota de 60J

dos lucros . . .	1.000:000$000	1.650:000$000

20) Renda do Serviço de Electricidade
da Capital ...........

§ 2.° Renda Extraordinara
21) Emprestimos diversos:

a) Juros de em-
prestimos mu-

nicipaes . . .	2.000:000$000
b) Amortizações

de emprestimos
municipaes . .	220:000000

e) Juros e amor-
tização de em-
prestimos di -
versos  . . . .	53 :0005000

22) Venda de machinas agriias, se-
mentes, vaccinas e matr'aes

23) Venda de terras, lotes colonioes e
proprios do Estado ......

24) Quotas de fisctlizaçiío .....
25) Cobranças da dividd activa:

a) Orçamentaria	800:000$000
b) Garantia de

juros	 300 :000$000

3 -

26) Reposições ..............450 :000$000
27) ndernnizaç	..........500 :000000
28) Multas ..............300:000$000
29) Entradas de origens diversas	 500:000$000
30) Imposto de defesa do café	 6.800:000'000

102.975:500$000

CAPITULO III

Disposições gemes

Art. 3.° E' o Presidente do Estado auctorizado:
1 - A abrir creditas supplementares ás seguintes verbas

do art. 1 . 0 , caso verifique não terem tido dotação suffici-
ente: § 1.', flS. 11, 12, 13, 14, 26, 27 e 29; § 2. 0 , ns. 2. 3, 4,
5, 8, 9, 10, 11, 12 e 14; § 3. 0 , ns. 1, 7, 14 e 18; § 4.', ris. 2,
3, 5, 7, 9, 13, 21, 22, 24, 34 e 35.

1 - A realizar, como antecipação de receita, operações
de credito liquidaveis dentro do exercicio e não excedentes
á terça parte da receita orçada.

III - A despender, dos saldos que forem sendo apura-
dos, no correr do exercicio ou por meio de operações de cre-
dito, até a impoitancia de 21.975:000$000 com os serviços
assim discriminados:

a) Apparelhamento da Rêde Sul-
Mineira ............7.500 :000$000

b) Construcção da E. F. Paracatu'	2.500:000000
c) Serviço geologico .........750 :000000
d) Immigração e fundação de nu-

cleos coloniaes .........2.500:000$000
e) Estradas de rodagem ......3.000:000$000
f) Ensino agricola ..........500:000000
g) Serviço de navegação fluvial,

sendo 1.450:0008000 (mil qua-
trocentos e cincoerita contos de
réis) para o rio São Francisco;
50:000000 (cincoenta contos de
réis) para o rio Paracatu' e
25:000$000 (vinte e cinco contos
de réis) para o rio Sapucahy	1.525:000$000

h) Serviço de força, luz e viação na
Capital .............3.000:000$000

i) Estações thermaes e mineraes	500:000$000
j) Serviço geographico . . . . . .	200:000$000

Art. 4.' Durante o exercicio de 1927, fica reduzido a
1 12 00 (um meio por cento) o imposto de exportação do
ouro.

1.400:000$000

728:000$000

3.500:000$000

?.270:000$000

000 :000Sf00

450:000$000
70:0608000

1.100:000$000
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Art. 5.° 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-
urani e façam cumprir tãà inteiramente como nelia se
contém.

U Secretario de Estado dos Negocio--- das Finanças a
faça imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo horizonte, aos 27 de setembro de 1926.

ANTCNO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

(1( Sé Pires,

Seilada e publicada na Secretaria das Finanças do Es-
tado de Minas Geraes, em Belio Horizonte, aos 27 de setem -
bro de 1926. - O director da Contabilidade, em exercicio,
José de Las-Casas.

LEI N. 932, DE 27 DE sETE:IBRo DE 1926

Auctoriza o Governo do Estado a resgatar a divida da Prc-
feitura cIa Capital, perante o Banco cio Brasil; a garan-
ir, até 5.000:000,5000, operações de credito que forem

realizadas pela Prefeitura cia Capital, no exorcicio de
1927; a reorganizar o serviço de obras publicas, estra-
dae dc rodagem e de ferro, e outras; a abrir os creditos
das íniportancias de 13:000$000  para pagamento ao sub-
director da Secretaria do Senado; de 1:4898996, para
pagamento de adclicionaes ao sr. José Manoel de Mas-
caronhas e Sousa, e de 5423024, para pagamento de ad-
clielonace a ci. Maria Barbosa de Magalhães; a prose-
guir a construcção de um caes nas duas margens do
rio I-'arahybuna, em Juiz de Fóra, e a despender até
100:0008000 na conservação de monumentos historicos
Q artisticos 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. o Fica o Governo do Estado auctorizado a res-
gatar a divida contrahida pela Prefeitura da Capital, pe-
rante o Banco cio Bracil, na importancia de mil trezentos e
trinta e cinco contos de réis (1:335:000$000), com a respon-
sabilidade do Estado, podendo antecipar o pagamento dos
titulos existentes e para esse fim abrir o credito riecessario.

Pa'agrapho unico. O Governo do Estado entrará em
recordo com a Prefeitura da Capital sobre o modo de in-
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demniZar o Estado da despesa decorrente dessa operação.
Art. 2.° Fica eg Lialmente o Governo do Estado aucto-

rizado a garantir operações cio credito até a importancia de
cinco mil contos do réis (5.000:000$000), que forem reali-
zadas pela Prefeitura cia Capital, no exercicio de 1927, para
obras publicas.

Art. 3.° Fica o Poder Executivo auctorizado a reo-
ganizar os serviços de obras publicas, estradas de roda-
gem e de ferro, e outras, a cargo dos engenheiros do Esta-
do, dando-lhes fórma mais efficiente e aproveitando melhor
esses profissionaes nos fins do interesse publico, devendo
fazel-o sem augmento de despesa que ora se faz com o qua-
dro de engenheiros fiscaes (L. estradas de ferro, com o de
obras publicas e COili os contractados.

Art. 4.° Fica o governo auctorizado a abrir o credito
especial de tres contos de réis (3:0008000), para pagamen-
to ao sub-director da Secretaria do Senado Mineiro, corre-
spondente aos mezos cio outubro a dezembro de 1926, na
fórma cia resolução a. 20, do Senado, de 21 de setembro
de 1926.

Art. 5.° Fica o Governo auctorizado a abrir o necessa-
rio credito, para pogamento do adilicional da lei n. 425, de
17 de agosto cio 1906, a que tem direito o sr. José Manoel de
Mascai'enhas e Sonsa, 1.. conferente (Ia Delegacia do The-
souro de Minas, a partir de 25 de outubro de 1925 a 31 de
dezembro de 1927, a importancia de um conto, quatrocentos
e oitenta e nove mil novecentos e noventa e seis réis .....
(1:4898996).

Art. 6.° Fica o Governo auctorizado a abrir um credi-
to de quinhentos e quarenta e dois mil e vinte e quatro
réis (5428024), para pagamentc a cl. Maria Barbosa de Ma-
galhães, Professora do grupo eseolar de Itabira, do addieio-
nal a que se refere a lei n. 420, de 17 cio agosto de 1906,
relativa co periodo de 18 de março de 1926 a 31 de dezem-
bro de 1927.

Art. 7. Fica o Governo auctorizado a proseguir na
construccão, já iniciada, de um cáes, nas duas margens do
rio Parahybuna, na cidade de Juiz de Fóra.

Paragrapho ci nico. Nesse serviço e complementares
até sua conclusão, ciesperiderá annualmente a quantia de
duzentos contos d réis (200:000$000), consignando verba
no orçamento; e, quando não, ficando auctorizado a abrir
os creditos necessarios.

Art. 8.' Fica o governo auctorizado a despender até
cem contos de réis (100:0008000), na conservação dos mo-
numentos historicos e artisticos cio Estado de Minas Geraes,
correndo esta despesa pelos saldos orçamentarios.

Art. 9.' Esta lei entrará em vigor desde a (lata de sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.
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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.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior, das
Finanças e da Agricultura, Industria, Terras, Viação e
Obras Publicas a façam imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Belio Horizonte, aos 27 dias de setembro de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteu de Sã Pires.
Augusto Vianna do Castelio.

Seliada e publicada na Secretaria da Agricultura do
Estado de Minas Geraes, em Belio Horizonte, aos 27 de se-
tembro de 1926. O director da Viação, Lourenço Baeta
Neves

LEI N. 933—DE 27 DE SETEMBRO DE 1926

\ugrnenta de vinte e cinco por cuito e imposto sobre as casas do bebidas
alcoolicas e contém outras disposições

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

Art. 1.0 Fica augmentado de vinte e cinco por cento
o imposto sobre casas de bebidas alcoolicas.

Art 2. 0 Fica creado o imposto annuai sobre casas de
armas de fogo e munições, e sobre as de artigos para jogo
que não seja de cultura physica, de accordo com a tabelia
seguinte: Armas e munições, por atacado, um conto de réis
(1:000$000,; armas e munições, a varejo, seiscentos mil réis,
(6008000); munições, a varejo, trezentos mil réis (300$000);
artigos para jogo, por atacado, trezentos mil réis (300$000);
artigos para jogo, a varejo, cem mil réis (100$000).

Paragrapho unico. O imposto será arrecadado antes de
qualquer acto de commercio sobre os artigos supra aliudi-
dos, sob pena de multa de 50o/.

Art. 35 Ficam sujeitos ao imposto de diversões os bi-
lhetes de entradas para jogos de sfoot-bail», touradas, rinhas
de gailo, corr da de cavailos e outros jogos sportivos.

Art. 4.° Fica revogado o art. 5. 1 da lei n. 841, de
de outubro de 1922, no que dispõe sobre calculo para paga-
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jncnto do imposto devido na transmissão intervivos do todo
ou de parte de propriedade ou immovel situado no Estado,
que se fizer sob a fórma de transferencia de acções de sacie-
dade aflOflyma ou outra especie.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução da preente lei pertencerem, que a
cunipra.m 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 Paiacio da Presidencia do Estado de Minas
Geraes, em Beilo Horizonte, aos 27 de setembro de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Gudestei de Sã Pires.

Seliada e publicada na Secretaria das Finanças do Esta-
do de Minas Oeraes, em Bello Horizonte, aos 27 de setembro
de 1926.--O director da Despesa, Henrique Barbosa da Silva
Cabral.

LEI N. 934-.-. DE 27 DE SETEMBRO DE 1926

Veda a remoção de gado de qualquer especie atacado de febre aphtosa,
dentro do territorio do Estado

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

Art. 1. Fica vedada a remoção de gado de qualquer
especie atacado de febre aphtosa ou de qualquer outra moles-
tia contagiosa, de um ponto a outro, dentro do territorio do
Estado.

§ 1.° Sobrevindo alguma epizootia durante a viagem, o
dono ou encarregado que estiver conduzindo o gado, ficará
obrigado a interrompei-a, recolhendo-o convenientemente
isolado nas immediações do logar onde se achar.

§ 2. No caso do paragrapho antecedente, compete
ainda á pessoa encarregada do rebanho communicar o facto
ao presidente da Camara, em cujo municipio estiver, para
que este o leve ao conhecimento das auctoridades competen-
tes, estaduaes ou federaes, afim de serem tornadas as neces-
sanas providencias, para limitação e debeilação do mal.

Art. 2. Nas estradas de ferro de propiiedade do Esta-
do, fica terminantemente prohibido o embarque de gado affe-
ctado; nas vias ferreas da União ou de empresas particulares
o governo tornará extensiva essa prohibição, mediante accor
do com os respectivos proprietarios.
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§ 1 . Sendo algumas das niolestias de que trata a pre-
sente lei, reconheciveis pela simples inspecção, como no caso
da febre aphtosa, que ataca simultaneamente muitos animaes,
os funccionarios das estradas de ferro deverão agir de accOr-
do com esse criterio obstando o embarque do gado sus-
peito.

§ 2. Nos casos de duvidas, poderão ainda recorrer á
Secretaria da Agricultura, aos postos veterinarios que forem
estabelecidos de accordo com a lei n. 795. de 1920, ou a
qualquer outra repartição competente, federal ou muni-
cipal.

Art. 3•0 A's vias ferreas estaduaes cabe ainda a obriga-
ção de mandar proceder, com rigoroso cuidado, á lavagem
e desinfecção dos vagões, sempre que forem utilizados para
conducção do gado, devendo esta medida tornar-se extensiva
ás demais, tainbem mediante accordo com os respectivos
proprietarios.

Art. 4. Fica estipulada a multa de um conto de réis pela
inobservancia do art. 1., que poderá ser levada ao conhe-
cimento da Secretaria da Agricultura para os devidos efteitos
por qualquer interessado, em cuja zona esteja sendo condu-
zido o gado doente, cabendo ainda aos infractores a respon-
sabilidade pelos prejuizos causados em virtude da propaga-
ção da molestia, exceptuando-se, porém, os casos dos § 1.0

e2.° do art. 1.0.
Art. 5 Os dispositivos desta lei deverão ser divulga-

dos pelas Camaras Municipaes e pelos escrivões de paz, por
meio da imprensa local, onde a houver, ou por editaes nos
logares do estylo.

Art. 6.0 O governo fica auctorizado a regulamentar a
presente lei.

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

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

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas
Oeraes, em Belio Horizonte, aos 27 dias de setembro de
1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Gudesteu de Sã Pires
Augusto Vianna do Castelio.

Seliada e publicada na Secretaria das Finanças do Esta-
do de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, aos 27 de setembro
de 1926.-0 director da Despesa, Henrique Iiarlosa da Silva
Calral.
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LEI N. 935—DE 27 SETEMBRO DE 1926

»jp3c sobre creaÇfiÇ) de	biblioflice,,trio (10 Tribunal da Relaç5o s
con tin ia trao cl sposiços

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

Art. 1. 0 Fica creado o logar de bibliothecario do Tri-
bunal da Relação, com o vencimento annual de tres contos e
seiscento s mil réis (3:600$00o).

Art. 2. 0 Em cada coliectoria do Estado haverá um li -
vro especial para inscripção dos devedores do imposto ter-
ritorial.

§ 1 0 Deste livro serão extrahidas as certidões para a
cobrança executiva das dividas activas e do exercicio refe-
rentes áqueile imposto.

§ 2.0 Os coilectores terão attribuiçõet para extrahir as
certidões a que se refere o paragrapho anterior.

Art. 3. 1 A restituição de impostos, multas, cauções ou
qualquer contribuição, paga mediante conhecimento, só será
feita á vista do proprio conhecimento ou de documento que
faça prova plena nos termos do Codigo Civil.

Art. 4•0 Os inspectores e fiscaes de rendas terão attri-
buição para representar em juizo a Fazenda Estadual, nos
executivos fiscaes e inventarios, podendo promovei-os e se-
guir todos os seus termos.

Art. 5.° Fica extensivo ao director da Imprensa Offi.
cial o dispositivo do art. 4, da lei n. 427, de 29 de agosto
de 1906.

Art. 6. 1 Fica considerado como de utilidade publica a
Escola de Conimercio, anncxa ao Gymnasio Paraizense, de
S. Sebastião do Paraizo.

Art. 70 O districto de Martinopo is, no niunicipio de
Uberabinha, terá as seguintes divisas: Começa na barra do
corrego do Mateiro, em divisa com o districto da cidade, até
a mais alta cabeceira do dito corrego do Mateiro; deste
ponto segue em rumo recto ao marco de pedra com as mi
ciaes O E, existente á margem esquerda da estrada de auto
moveis, que da cidade de Uberabinha vae a Martinopolis,
local em que se cravará outro marco de pedra; deste marco
segue pela estrada afóra, em divisa com o mesmo districto
da cidade, até o entroncamento da estrada que vae para o
cruzeiro dos Peixotos, onde será coilocado outro marco de
pedra; deste ponto o marco segue em linha recta a uma quê-
da d'agua (Itambé), pouco abaixo da casa de Antonio José
de Freitas, vulgo Antonio Generoso; no corrego d2nomina-
do Paraná; desta cachoeira ou itamhé dividindo ainda com o
districto da cidade, segue o corrego Paraná abaixo até a sua
affluencja com o rio das VellHs; deste ponto, dividindo com
o municipio de Araguary, desce o rio das Velhas até a sua
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juncção com o rio Uberabinha; deste ponto, dividindo com
o municipio de Tupacyguara, sóbe o rio Uberabinha, ate o
ponto que termina aquelie municipio; dahi continuando a
subir o rio Uberabinha, dividindo com o districto da sede
do municipio, segue até a barra do corrego do Mateiro,
onde teve inicio a divisa.

Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

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

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

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, aos 27 de setembro de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco Luiz da Silva Campos.
Onde teu Pires.

Seliada e publicada nesta Secretaria das Finanças do Es-
tado de Minas Oeraes, aos 27 de setembro de 1926.---0 dire-
ctor da Despesa, Henrique Barbosa da Silva Cabral.

LEI N. 936, DE 27 DE SETEMBRO DE 1926

Auctoriza o governo a reformar o regulamento da fiscalização das rendas
do Estado, a remodelar a Sociedade Previdencia dos Servidores do Es-
tado, e contém outras disposições.

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

Art. 1.0 Fica o governo auctorizado a reformar o regu-
lamento da fiscalização das rendas do Estado, podendo au-
gmentar o numero de fiscaes necessarfos ao respectivo
serviço.

Art. 2.0 Fica egualmente auctorizado o governo a re-
modelar a Sociedade Previdencia dos Servidores do Estado,
rever seus estatutos e dar nova organização aos seus serviços,
expedindo para esse fim novo regulamento.

Art. 3. 1 Nos feitos regulados por lei federal e proces-
sados pela justiça do Estado, será exigido o selio estadual.

Art. 4. 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 co ntém.
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Os Secretarios de Estado dos Negocios das Finanças e
do Interior a façam imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, aos 27 dias de setembro de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Gudesteu de Sa Pires.
Francisco Luiz da Silva Campos.

Seliada e publicada na Secretaria das Finanças do Esta-
po de Minas Oeraes, em 27 de setembro de 1926.- O Dire-
ctor da Despesa, Henriqde Barbosa da Silt'a Cabral.

LEI N. 937—DE 27 DE SETEMBRO DE 1926

Auctoria a construcçito de estradas de rodagem

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo auctorizado a mandar
construir as seguintes estradas de automoveis; a) de Rio
Branco a Viçosa, passando pela séde do districto de S. José
do Barroso, seguimrnto natural da estrada de Juiz de Fóra a
Rio Branco; b) de Ouaxupé a Jacuhy; c) de Conquista a Dei-
ta; d) de Morro do Pilar a Peçanha, passando por Ouanhães
e S. Jogo Evangelista; e) de Curvello a Tiros, passando por
Abaeté.

Art. 2. 1 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

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

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Industia, Terras, Viação e Obras Publicas a faça emprimir,
publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, aos 27 dias de setembro de
1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Augusto Vianna do Castelo.

Sellada e publicada na Secretaria da Agricultura do Es-
tado de Minas Oeraes, em Belio Horizonte, aos 27 de se-
tembro de 1926. - O director da Viação, Lourenço Bacia
Neves.
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L11 N. 93—DE 30 DE SETEMBRO DE 1920

13/; iepeil o 1 ammçSo la 'leiç3 o (lo vereadores O	!/,O de pa7 Par o
quatriennio de 1927 a 1)30 e contem outao dis1Josiçiie/»

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

Art. 1 0 Na apuração da eleição de vereadores e juizes
de paz, para o quatriennio de 1927 a 1930, e no reconheci-
mento de poderes dos membros das novas Camaras Munici-
paes enas demais formalidades decorrentes, será observado o
que está estabelecido na legislação vigente.

Art. 2. 1 As mesas eleitoraes que têm de servir no qua.
triennio de 1927 a 1930 serão eleitas no dia 24 de junho de
1927, observando-se o processo e formalidades em vigor.

Art. 3. As eleições para senadores o deputados ao
Congresso do Estado, vereadores municipaes e juizes de paz
aos districtos que se realizarem até o dia 24 de junho de
1927 serão processadas perante as actuaes mesas eleitoraes.

Art. 4.° As Camaras Municipaes do Estado poderão
votar o orçamento da receita e despesa para o exercicio de
1927 até a segunda quinzena do mez de novembro, inclusive,
em reunião ordinaria OU extraordinaria, suspendendo-se,
nesta parte, a restriccão estabelecida pelo artigo 1 .° da lei n.
763, de 10 de setembro de 1920.

Art. 5. As incompatibilidades do artigo ló, da lei n.
2, de 14 de setembro de 1891, são extensivas áqueiles que
tiverem contracto em vigor ou fizerem parte de sociedade
ou firma que tenha contracto em vigor com a Camara Muni-
cipal.

§ 1 •0 A incompatibilidade de que trata este artigo não
comprehende os possuidores de acções de sociedades ano-
nymas, que não exerçam cargos na directoria, nem os nieni-
bros de sociedades recreativas, literarias e de instrucção e
beneficiencia.

§ 2. 11 Os vereadores que forem parentes consaguifleos
ou affins, até o terceiro grau, de pessoas que tenham con-
tracto em vigor ou façam parte de sociedade ou firma que
tenha contracto em vigor com a Camara Municipal, não po-
derão tomar parte na votação de materia que interesse aquel-
les contractos, firmas ou sociedades.

Art. 6. 0 Fica revogado o artigo 26, da lei n. 837, de
26 de setembro de 1922.

Art. 7•0 No periodo de prorogação, a que se refere o
§ 2.0, do artigo 14, da lei ri. 915, de 40 de agosto de 1926,
terá exercicio o juiz de paz que estiver servindo no ultimo
anno do quatriennio.

Art. 8. 1 Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação
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Art. 90 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nilecimento 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 da Presidencia do Estado de Minas
Oeraes, em Juiz de Fóra, 30 dias do mez de setembro de
4926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

Fiancisco Luiz da Silva Campos.

Seliada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta -
do de Minas Geraes, em Belio Horizonte, a 1. 0 de "utubro
de 4926.-0 director, Armar Eugenio Furtado.

LE1 N. 939—DE 30 DE SETEMBRO DE 1926

1terflIn quo a cl sorciçiio de ju13;'s do õirelQ ola r Q
cás eu que t érn exe201c10 o cantdm outr; O

O povo do Estado de Minas Oeraes, por seus repre-
entantes, decretou, e eu, em seu nome saneciono a seguin-

te lei:
Art. 1.0 A classificação dos juizes de direito obedecerá

desde já, e para todos os effeitos, á das comarcas em que
têm exercicio, revogado o disposto no art. 392 da lei n. 912,
de 23 de setembro de 1923.

Art. 2. 1 Nas coniarcas em que for sendo provido o 3•0
cartorio de escrivão do judicial e notas, nos termos do arl,

n. 8, da lei n, 12, de 23 de setembro de 1925. poderá
o governo designar o respectivo serventuario para official de
protestos de letras, notas promissorias, duplicatas e outros
títulos de dividas.

Paragrapho unico. Fica creado na comarca de Juiz de
Fóra, o officio privativo de protesto de letras, notas pro-
missorias duplicatas e outros titulos de dividas.,

Art. 3.° Na comarca de Juiz de Fóra, será mantido o
cfficio privativo de orphãos e ausentes e renovado o seu
provimento, quando vago pela renuncia, desitencia ou fal-
lecimento dorespectivo serventuario.

Paragrapho unico. O governo, se 'dgar convcnienta,
poderá desdobrar em dois o referido offieo.

Art. 40 No inventario, quando as partes, inclusive os
representantes dos iP"pazos cda Fazenda Estadoal, se c3n-

L.-4



50

formarem expressamente, por termos nos autos com a seu-
tençaque julga a liquidação, não é necessario o decurso
do decendio, de que trata o art. 997 do Codigo do Processo
Civil.

Art. 50 O supplente do delegado de policia que esti-
ver em exercicio do cargo, em falta ou impedimento do ef-
fectivo, terá direito á metade dos vencimentos que este per-
cebe.

Paragrapho unico. Quando na séde da comarca ou
Prefeitura Municipal estiver em exercicio delegado especial
nada perceberá o supplente.

Art. b.° Ficam revogados os arts. 3 e 12 da lei n. 862,
de 9 de setembro de 1925.

Art. 7•0 O Poder Executivo poderá ampliar a qualquer
comarca ou rnunicipio a jurisdicção dos delegados de poli-
cia, sempre que o exigir a ordem publica ou conveniencia
do serviço, percebendo, neste caso, o delegado mais 50°10
dos vencimentos que competirem ao delegado substituido.

Art. 8. 0 Esta lei entrará em vigor na data da sua pu-
blicação.

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

conhecimento e execução desta lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir, tão inteiramente como neila se con-
tém.

Os Secretarios de Estado de Negocios do Interior, Se-
gurança e Assistencia Publica, a façam imprimir, publicar e
correr.

Dada no Palacio da Presidencia doEstado de Minas Ge-
raes,em Juiz de Fóra, aos 30 dias de setembro de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco LN1Z da Silva Campos
José Francisco Bias Fortes

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es-
tado de Minas Geraes, a 1.? de outubro de 1926.-0 dire-
ctor, Arthur Eugenio Furtado.

LEI N. 940—DE 30 DE SETEMBRO DE 1926

Determina corno passará a ser publicada ii «Revista do Ensino» e contém
outras disposições

O povo do Estado de Minas Oeraes, por seus represen-
tantes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte
lei:
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Art. 1. 0 A (Revista do Ensino' , passará a ger publica-
da nos termos dos arts. 479 a 486 do Regulamento do En-
sino PrimariO, approvado pelo dec. n. 6.655, de 19 de agos-
to de 1924.

Art. 2.° Fica extensiva ao curso commercial annexo
ao OymnasiO Carangolense, de Carangola, a auctorização
constan te do art. 10 da lei fl. 752, de 27 de setembro de 1Ç19.

Art. 3•0 Ficam revogados os arts. 5. 0 da lei n. 726,
de 30 de setembro de 1918, 348 e 349 do dec. n. 6.655 de
19 de agosto de 1924; e 136 do dec. fl. 7.101, de 30 de ja-
neiro de 1926.

Art. 4. » Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
caçO.

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a a quem o

conhecimento e execuço desta lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como neila se con-
tém .

O Secretario de Estado dos Negócios do Interior a faça
imprimir e Correr.

Dada no Palacio Presidencial do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, aos 30 dias de setembro de 1926.

ANToNIo CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

Francisco Luiz da Silva Campos

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Es.
tado de Minas Oeraes, em Bello Horizonte, em 1. 0 de ou-
tubro de 1926.-0 director, Arthur Eugenio Furtado.

LEI N. 944—DE 1.0 DE OUTUBRO DE 1926

Crêa quarenta logares de delegado regionaes, modifica dispositivos da lei
n. 912, de 23 de setembro de 4925, 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 Ficam creados, na policia do Estado, quarenta
logares de delegados regionaes, que serão exercidos por dou-
tores ou bachareis em direito.

§ 1.0 O governo dividirá o Estado em quarenta circum-
scripções policiaes para o exercicio desses delegados, desi-
gnando as respectivas sédes, que poderão ser transferidas no
interesse da ordem publica.
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2 .0 Os delegados regionaes e os auxiliares terão os
vencimentos de 12:000000 (doze contos de réis) annuaes,
além da diaria de 10'000 (dez mil réis), que lhes será abona,
da quando em serviço fóra da séde.

§ 3. 0 Aos delegados de policia auxiliares e regionaes
é vedado o exercicio da advocacia.

Art. 2.0 A disposição do artigo anterier e seus paragra-
phos entrará em vigor depois de regulamentada pelo Poder
Executivo, ficando revogado o artigo l. 0 e seus paragraphos
da lei n 552, de 18 de agosto de 1911.

Art. 3. 11 Fica revogada a ultima alínea do artigo 103, da
lei n. 912, de 23 de setembro de 1925, que exige para nomea-
ção de promotor de justi ça que os doutores ou bachareis em
direito tenham pelo menos uni anno de residencia no Estado.

Art. 40 Os juizes de direito poderão ser removidos a
pedido, independentemente do lapso de tempo a que se re-
refere a letra a do artigo 37 da lei n. 912, de 23 de setembro
de 1925, que fica revogado nesta parte.

Art. 5. 0 Poderão ser nomeados juizes municipaeS os
doutores ou bachareis em direito que tiverem dois annos de
pratica forense, ficando dispensada a exigencia de ser no Es.
tado a que se refere a ultima alínea do art. 48 da lei n. 912,
de 23 de setembro de 1925.

Art. 6.° Na séde das circutnscripçães policiacs servirá
com o escrivão do respectivo delegado regional o escrivão
privativo do crime da comarca.

§ 1.1 Si essa séde fôr ferino judiciario, no município
sem fôro ou districto, sevirá o escrivão de paz da cidade,
vilia os districtos.

§ 2.° Aos escrivães privativos do crime das comarcas
que forem séde de delegacias regionaes será abonada uma
gratificação de cincoenta mil réis mensaes para despesas do
expediente.

Art. 7.1 Os delegados regionaes são obiigídos a per-
correr, em cada trimestre, os municipios de sua circumscri-
pção, providenciado directamente e pessoalmente s re o ser-
viço policial, inspeccionando as delegacias e subelegaciaS
de policia, dando ás auctoridades policiaes dos njunicipiOS
e districtos instrucção para o bom desempenho de SCU cargo.

Art. 8 . 0 Na regulamentação de lei creando as delega-
cias regionaes, poderá o governo estabelecer uma gratificação
de cincoenta mil réismensaes ás delegacias de policia dos
municípios, a titulo de expediente, abrindo, para isso, o pre'
ciso credito.

Art. 9° Ficarão mantidos os delegados de policia di-
plomados em direito, nas comarcas da quarta entrancia, perce-
bendo os vencimentos de 12:000$000 (doze contos de réis) an-
nuaes, sendo-lhes, por egual, vedado o exercido da advo-
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Art. 10. Lata lei entrará em vigor desde a data de sua
iicaÇãO, revogadas as disposições em contrario.
Mande, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nheCiflhe1t0 e execução desta lei pertencerem que a cumpram
e façam cumprir, tão inteiramente como neila se contém.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior, da
Segurança e AssiStencia Publica e das Finanças a façam im-
primir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presdencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, 1. de outubro de 1920.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

José Franclsco Rias Fortes.
Francisco Luiz da Silva Campos.
Gudesteu de Sá Pires.

Sellada e publicada nesta Secretaria de Estado da Segu-
rança e Assistencia Publica, em Belio Horizonte, 2 de outu-
bro de 1926.-0 director, Ántonio Affonso de Moraes.

LEI N. 942—DE 1. DE OUTUBRO DE 492t

Fix e (aeiza a Forca Pab c  para o excrcicio de 1927

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

Art. 1. o A Força Publica do Estado de Minas Geraes,
para o exercicio de 1927, compor-se-á de 4.005, homens,
assim discriminados : Conimando Geral, seis batalhões de
infantaria, uma companhia de sapadores e bombeiros; unia
compa hia escola; dois pelotões de metralhadoras; um esqua-
drão de cavalaria; serviço de saude.

Art. 2. o Para manutenção da Força Publica, fica o po-
der executivo auctorizado a despender no referido exercicio
a iniportancia ce nove mil novecentos e setenta e cinco con-
tos trezentos e cinco mil e quinhentos réis (9.975:305S500),

de accordo com a tabeila n. 4.
Art. 3. 0 A composição do Commando Geral, das uni-

dades da tropa e do Serviço de Saude obedecerá aos qua-
dros annexos e seus effectivos poderão ser elevados em
caso de mobilização.

Art. 4.° 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-
cacua.
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pram e façam cumprir to inteiramente como neila se con-
tém.

O Secretario de Estado dos Negocios da Segurança e
Assistencfa Publica a faça imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em l. de outubro de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco Bjas Fortes.

Seliada e publicada nesta Secretaria de Estado dos Ne.
gocios da Segurança e Assistericia Publica, em Belio Hori-
zonte, aos 2 dias de outubro de 1926.-0 director, Antonio
Affonso de Moraes.
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59 los. Sargentos	 .
142 2os. Sargento9. . .

	
.

135 3os.	Sargentos.....................................
:112 Cibos.................................................
274 Anspessadas......... . ................................
91 Soldados signaleiros .......................... ........
20 Musicos de 1. 1 classe..................................
20 Musicos de 2.	classe.... ................................
20 Musicos de 3 • 1 classe....................................

2787 Soldados...............................................

3) Pessoal contractado:
Professor de musica (5.0 bat.)
Veterinario do Esq. de Cav

2$80C	1022000
2H40(	876$000
2$00	730$000
2W00;	7305000
280 : (	730$000
isso"_,	657$00()
2$00C	73 $000
ISS( O	65741)00

5818300
1$500	547$500

4•50W00
2:3000O

60 :29$0Ot
124:392$000
98:55041000

227 :760$000
200: 020S000
59:787$000
14:60041000
13:14000O
11:68W-£00

1 .525: 82S500

4:5008000
2:310$000

4) Etapas:
De 5$00() para 342 inferiores, de 48500 para20 ninsicos
de 1 classe, de 4H00 para 20 musicos de 2. classe,
de 3,5500 para 20 musicos de 3. classe e 312 cabos e
de 3$000 para 274 anspessadas, 91 soldados signaleiros
e 2.787 soldados.......................................

5) Gratificação a 3.600 praças reengajadas a
.
'20") .......

6) Ajuda de custo a officiaes em diligencia................
7) Gratificações a praças em transito de accordo com (i,

art. 103 do Regulamento da Força Publica..............
B) Material:

1) Fardamento para 3.866 praças........................

4.561:770$000
219: 000000

-	 5:000$000

309:000$000

700:000$000

Vencimentos

PESSOAL	 -

Por dia	Por anno	Total

2) Calçado para 3.866 praças.............................
3) Compra e concerto de armamento.......................
4) Compra de mnniço...................................
5) Compra e concerto de eqiiipaniento.................
6) Forragem e ferragem 	tratamento dos aniniaes........
7) Remonta dos animaes do Esquadrão e dos ofticiae

montados,_..........................................
8) Objectos de expediente...............................
9) Conservação e limpeza dos quarteis...................

10) ll1uininaço e serviço telephoiiico dos quarteis dos bata-
lhões.................. ........................................

11) Enterramento.............................................
12) Aquartelamento......................................
13) Conservação da linha de tiro.......... ................
11) Auxilio ao Hospital Militar............................
15) Companhia de Bombeiros, matetial e remonta.......

-	2S0:000$000
-	 20:0001000

10:000$000
-	 5:000000
-	 140:000$000

(J'

-	 30:00041000 —1

-	 40:O00000
-	 30;000S000

10:000$000
9:00 $000

181 :00041000
1:00041000

20:0008000
30:00041000

SOMMA ...................................... 1	_-	-	1	9.975:30541500
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Cominando lioral

VENCIMENTOS

PESSOALPESSOAL	 Mensaes	 Anrivaes
de

cada um	De cada um	De todos

COMMANDO GERAL

Estado Maior:
1 Tenente Coronel Chefe.............................
4 Major Intendente Geral...........................
1 Capitão Auditor....................................
3 I. Os Tenentes Aludantes........... ... ..... .......

Estado Menor:
12 1 •os Sargentos Amanuenses........ ..................
6 Sargentos Auxiliares de escripta-....................
4 Cabos Ordenanças..................................
4 Soldados Serventes.................................

32	Sonuria, ......... ... ....... .... ..............

01
1:09
	13:1405000	13:140$000

	

9:840000	9:840$000

	

7:860$000	7:860$000
545$000
	

6:54C$000	19:6203C00

234$000
	

2:847000	3'j:164$000
222S00()
	2 701$000	j6:2C6$00()

165$000
	

2:007$500	8: 030fl 00
135$000
	

1:642$500	6570S000
-	 115:430$000

6 cavailos
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cada uni



7:860S000
6:5408000
5:880$000
2:847$000
2:701000
2:701S000
2:7018030
2:5555,'_U
2:555$000
2:00785C0
2:C07$500'
2:0078500
2:007$50U
1:822$000
1:825$000
1:752S00,0
1:6425500

7:860$000
6:5405000

11:7608000
2:847S000
2:7015000
2:7015000
8:103$000
2:555S000
7:6658000

12: 458000
4:0155000

18:0678500
2:007$500

16:425$W0
10:950s000
5:2565000

82:125$000

203:623$000

5455000
4905000
234$000
222000
222$000
2225000
2j0$000
2l0500
1655000
1655000
i65000
165S000
150$000
150J00
144$000
1355000

545$000 6:540$000

234$000 2:847$000

222$000 2:701$000

222000 2:701$D00

210$000 2:535$000

165$000 2: C07$500

165$000 2:007$500

165S000 2:007$500

1505000 1:825$030

144$000 1:7328000

135$030 1:6412$001

1353000 1 :642000

1355000 1:642S000

6:540$000

2:847$000

5:402$000

2: 7015030

5:110$030

8.030$000

2:0078500

2:007$500

7:309$000

1: 7520JJ0

2):565$000

19:7105003

3:2855000
962575000

1Capíto Commandante.
ii.° Tenente...........
2 2 0s Tenentes...........
1 1 .0 Sargento..........
1 2.° Sargento intendente
1 2 0 Sargento mechanico
32.° Sargentos.........
113 . o  Sargento motorista.
3 3. Sargentos . .......
6 Cabos ................

Cabos mechanicOs.....
9 Cabos motoristas......
1 Cabo corneteiro.......

Anspessadas motoristas
6 AnspessadaS...........
3.Soldados corneteiroS..

531 Soldados..............

100	Somnia...........

11.0 TenenteComman-
dante.............

1 1.0 Sargento adjun.
cto..............

2 2.°S Sargentos chefes
de grupo........

12.1 Sargento inten.
dente............

3, 03 Sargentos.......
4 Cabos chefes de pé-

ça ...............

1 Cabo ferrador......

4 Cabo armeiro......
4 Anspessadas atirado-

res ................

1 Soldado corneteiro.

18 Soldados serventes..

12 Soldados coriductores

2 Soldados ferradores.
- 39	Somma... .... ...

Conipanhia. de	1oreS e Roinbe1r0

ANNEXA AO 1. 0 BATALHÃO

Vencimentos

A
Pessoal	

n nuaes
Mensaes1	-

de
cada um1 De cada 1 De todos

um

- 61 -

Le1otão de Metra1Liadora

ANNEXO AO 1.0 BATALHÃO

Vencimentos

Pessoal	 Annuaes
M ens ae s
de cada

um	De cada De todosum

2 Cavalios
10 Muares



Pessoal
Annuaes

De todos

De todosDe cada
um

Mensaes Annuaes1 

de De cada
cada uml um

Pessoal	Men-
saes de
cada
uni

1:0958 13:140$000

8208 9:8405000
6558 7:860.U(U
55$ 6:540$00'
490$ 5:880$00u

246$ 2:9938000
234$ 2:847$0t 1

234$ 2:847$000

22$ 2:701$000

2408 2:555$000
165$ 2:007$50U
165S1 2:007$500

13:14' '$000
9:8405000
7:860000
6:5405000
5:880$000

2:993$000
2:84S0O0

5:6948000

10:804$000

2:555$000
2:0075500
2:007$500

655S 7:S6OS000	23:5805000
545$ 6:5408000	19:6205000
490$ 5:88o5000	35:28 S000
234$ 2:847$000	8:541$000

222$ 2:701$000	8:103$000
2228 2:701S00C	32:412$000
2105 2:555800C	45:990$000
165$ 2:007S500	72:27050(0
150$ 4:825$00(	65:7008000
144$ 1:7528000	10:512$000
144$ 1:752800t	io:512$000
135S 1:6425' 00	832:747$500
-	-	1.237:435$500

1:095S000 13:140$000

820$000 9:840$00()
82050(0 9:840500u
655$000 7:60$0 O
545500 6:5408000
490$000 5:8808000

2:

234S000 2:847$00(

234$000 2:847$00

222$000 2:704$000

210$00( 2:555$000
165000 2:097$500
165$000 2:007$500

13:140$000

9:840$000
9:840$000
7:8605000
6:54080(0
5:8808000

2:993$000

2;847$000

5:694$000

10:8045000

2:555S000
2:007$500
2:007$500

655$000 7:860$000
5455000 6:54()$000
490$000 5:880$00
234$000 2:847$000

222$00 2:7015000
2225000 2:701$000
2108000 2:555000
165$000 2:007$500
1508000 1:825$000
144$ 00 1:752$000
1í45000 1:7525000
135800	1:6425500

23:5905000
19:6205000
35:2180$000
8:5418000

8:103$000
32:412$000
45:990S000
72:270$000
65:70(5000
10:52$000
10:5l2$000

684:9228500
.099 :450s500

7 Cavailos
12 Muares

2.

1 Lavalios.
2 Muares.

- 62 -	 - 63 -

lík
	 30 IIIaEaIIião

Verkimentos
	 !Vencimentos

1 Tenente Coror.el Com
mandante...........

Estado Maior
1 Major fiscal...........
1 Capitão ajudante......
1 1.° Tenente secretario.
1 2.° Tenente intendente

Estado Menor
1 Sargento ajudante....
11 .° Sargento intendent€
2 1 . Sargentos amanu

enses...............
4 2. <>s Sargentos amanu

enses...............
1 3 ° Sargento corneteiro

mór...............
1 Cabo corneteiro......
1 Cabo tambor..........

Companhias:
3 Capitães commandan-

tes ................
3 1.°S Tenentes.........
6 2.08 Tenentes........
3 1 . Sargentos........
3 2. 0 S Sargentos inten

dentes.
 2.°s Sargentos........

18 3• s Sargentos........
36 Cabos................
36 Arispessadas..........
6 Soldados corneteiros..
F Soldados tambores...

507 Soldados.............
Somma.............

ITenente Corone
Comniandante.....

Estado	 :Maior
1 Major fiscal..........
1 Major aggregado....
1 Capitão ajudante..
1 1 . 0 Tenente secretario
1 2. 1 Tte. intendente..

Estado Menor:
1 Sagento ajudante...
1 •0 sargento inten-

dente............
2 1.08 Sargentos ama-

nueiises.............
4 2.1 Sargentos ama-

nuenses .... ................
13.° Sargento come.

teiro-mór...........
1 Cabo corneteiro.
1 Cabo tambor.........

Companhias:
3 Capitães c	 no m m a .

dantes..... . .........
3 106	Tenentes .............
6208 . Tenentes	..
3 18. Sargentos.........
3 215 . Sargentos inten.

dentes...............
12208. Sargentos. ........
18	Sargentos .......Sar.
36 Cabos...........
36 Anspessadas..........
6 Soldados corneteiros
6 Soldados tambores.

.............417 Soldados. 
566 .	Somma.........



Pessoal

lTte. Coronel Command.

Estado Maior:

1 Major fiscal............
1 Major aggregado.......
1 Capitão ajudante.......
11. 0 Tenente secretario..
12. 0 Tenente intendente.

Estado Menor:

1 Sargento ajudante......
11. 0 Sargento intendente.
2 1°s Sargt. amanuenses
4 20s. Sargts. amanuenses
13. 0 Sarg. corneteiro-mór
1 Cabo corneteiro.........
jl Cabo tambor............

Companhias::

3 Capitães cornmandantes
3 1°s, Tenentes..........
6 20s. Tenentes ............
3 1's. Sargentos........
320s. Sargts. intendentes

1220s. Sargentos........
183°s. Sargentos.........
36 Cabos.................
3b Anspessadas....
6 Soldados corneteiros...
6 Soldados tambores.....

504 Soldados..............

53	Somma...........

7Cavallos.
2 Muares,

	246$ 2:9935000	2:993$000

	

2345 2:S47.000	2:847400

	

2345 2:8475000	5:694$000
222s 2:7015000 1u:804000

	

210$ 2:555000	2:5555000

	

2:1075500	2:0075500
165	2:007$500	2:0075500

Vencimentos

Annuaes
Men.

le cada De cada	De todosum um

1:095$ 11.140$0001 13:140$000

9:8405000
9:840W00
7:860$000
6:540$000
5:S80S000

9:84(,£-000
9:8405000
7:8ó0S000
6:5405000
5:8805000

8
8
6
5'
4(

6:540000
5:5805000
0:847$i 00
2:7O1$(OU
2:7G1$000
2:555$000
2:0075000
1:825$000
1:7525000
1:7525000
1:6425500

23:58N$000
19 :620000
3:2S0$00O
8:5415000
8:103S000

32:412$000
45:990$000
72:270$O0
65:700$000
10:51251:00
10:5125000

827:820$0o0

1.243:348$000

655$
545$
490$

222:
210
165
150
144
144
135

65

5. 0 Batalhão

VENCIMENTOS

PESSOAL	1	 1
Men. 1

de cada'
1 um

-
1 Tte. coronel command.. 1:0955 13:110$00 1)	13:140$000

Estado maior

1	ajor fiscal. ........... ..S20$ 9:S4OSO3C	9:S40$!00
1 Capitão ajudante ..........635a 7:Sób$000	7:860$000

i.° Tenente secretario	 6:540$00L	6:540$utJ0
11 . 0 Tenente intendente	5455 6:54500C	6:540$000

Estado menor
i Sargento ajudante. ......26	2:9935000	2.99350(10
41 . 0 Sargento intendente	234$ 2:S4$000	2:847$(101)
2 1.()s Sargentos amanuens	24$ 2:8475000	5:694$oO0
4 2. Os Sargentos amanuens	222h 2:70 $000 10:804$C00
1 3.° Sarg. corneteiro-mór	210$ 2:5555000	2:5555000
1 Cabo corneteiro...........165$ 2:0075500	2:007$000
i Cabo tambor ........... .i6S 2:007$500	2:037$000

mCopanhias
3Capites comniandantes	65$ 7:860$000 23:5805000
3 1.° Tenentes ............ ..5155 6:5405000	19:620500o
6 2.00 Tenentes. ........... .490$ 5:8805000	35:280$00()
3 1.°' Sargentos .......... ..234	2:8475(,00	8:5415000
3 2. —; Sarg.. intendentes	202$ 2:701500.	8:103$L00
9 2.° Sargentos ...... .....222$ 2:701 S001,	24:309501)0

18 300 Sargentos ........... ..210$ 2:55$00t	45:99050(0
36 Cabos .................. ..1655 2:00T5500	72:270501:0
36Anspessadas........150$ 1:8255000 65:700$000
6 Soldados cometeis.	144$ 1:7025)00 10,512$000
6 Soldados tambores. .......144$ 1:752$000 10:5125000

2lô Soldados ................ ..135$ 1:642$500 354:7805000
mBanda de usica

11.0 Sargento mestre ........231$ 2:8475000	2:8475000
2.1' Sarg. contra-mestre.	222$ 2:70151100	2:7015000

løMusicos de 1. a classe...	195$ 2:372$500 23:7255000
lOMusicos de 2.a classe...	174$ 2:1175000 21:1705000
lOMusicos de 3 11 classe...	153$ 1:8615501	18:6155000

393	Somnia .............-	-	 821:083$000

8 Cavalios.
4 Muares.

ANNUAES

De cada1 De todosu iii

-64—

,1.0 Batalhão



545$000

234$000

22250001

227$000

210$000

465S000

165$009

165$000

1505000

144$000

135$000

135$000

135500o

2:701$000

2:55581100

2:0075500

2:007S500

2: (j07$50t)

1:825$000

1:752S000

1:642$500

1:642S500

1:642-50()

2:701S000

5: 11 0s000

8:0308000

2:0375500

2:0075500

7:3008000

1:752$000

9:565$000

9:71000()

3:2855000

ó:257$000

6:540$000 6:540$000

:847$000 2:8478000

2:701$0001 5:402S000

Companhia Escola

Annexa ao 5. 0 Batalhão

Vencimentos

Annuaes
Pessoal

Me n saes
de

cada um De cada De todos
um

67-

l'elotio de inetrailiatioras
ANNEXO AO 5.° BATALHÃO

Vencimentos

	

Pessoal 1	Annuaes
Mensaes 

de	f

cada um De cada 1 De todos
um

1 Capitão comniandante..
1 Primeiro ten nte........
2 Segundos tenentes......
1 Primeiro sargento.......
1 Segundo sargento inten-

dente................
1 Segundo sargento mestre

de arma..............
1 Segundo sargento mestre

de gymnastica........
3 Segundos sargentos ins-

tructores..............
2 Terceiros sargentos mes-

tres de arma, adjunctos
2 Terceiros sargentos mes-

tres de gymnastlia, ad-
juctos ................

3 Terceiros sargentos ins-
tructores..............

8 Cabos monitores........
9 Cabos instructores......
1 Cabo corneteiro.........
9 Anpessadas instructores.
1 Anspessada corneteiro ...
1 nspessada tambor.....
4 Soldados corneteiros. ...
4 Soldados tambores...

60 Soldados ..............

1151	Somma.............

655'000 7:8605000 7:860800
545$000 6:540$000 6:540.1'\'000
4908000 5:880$000 11:760S000
234$000 2:47$000 2: 8'i

222$000 2:7015000 2:701$000

222$000 2:701$000 2:701$000

222$000 2:701$000 2:7015000

222$00() 2:701$000 8:10$000

210$000 2:555$00() 5: 1105000

21n$000 2:555$000 5:110$000

210s000 2:55$00()	:1i 05O00
16$000 2:007$500 16:060$000
1(;$00() 2:007$500 18:067'500
1655000 2:007$500 2:007$500
150$00e 1:8255000 16:42S000
15081 00 1: i25000 1: 82Te000
1505000 1:825-000 1:5255000
144000 1:752$000 7:008$000
1445000 1:752$000 7:0085000
135$000 1 :642500 98:50'000

1:874$000

1 1 . 0 Tenente Comnian-
dante...............

1 1.° Sargento ajudante

22. s Sargentos chefes
de grupo..........

12. 0 Sargento intenden-
te...................

23.0 Sargentos........

4 Cabos chefes de peça..

1 Cabo ferrador........

4 Cabo armeiro.........

4 Anspessadas atiradores.

1 Soldado corneteiro. ...

18 Soldados serventes....

12 Soldados conductores..

2 Soldados ferradores...

50	Somma ...........

2	Cavalios
10	Muares



1:095$000

8208000
6558000
5158000
4905000

246$000

2348000

2318000

2225000

2)05000
1658000
165$01 0

'13:140$000

9:8408000
7:8605000
6:5405000
5:8808000

2:993$000

2: S47$000

2:S478000

2:7018000

2:5555000
2:0075500
2:007$509

13:140$000

9: 840500O
7: 8608090
6:5408000
5: 8S981 00

2:993$00

2:847$000

5:694$000

10:8048000

2:555$000
2:0078500
O :0075500

6555009
5458000
4908000
2345000

2228000
222'000
2105000
1658000
i scseoo
1445000
144$000
135$000

7:S6'5 CO
6:5408C00
5: S808000
2:847500J)

2:7015000
2:7015001)
2:5555000
2: 007$500
1 :8258000
1 :7520D9
1 :752S 00
J:642$000

23:5505020
19:6205000
35:280' ' ' 003
8: 541000

8: 1035000
32:4125000
45:990S000
72:2708000
65:7008009
10:5125000
10:5125000

773:6178500
1.l78:3055500

10
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6. 0 Hats1hão

Vencimentos

Annuaes
Pessoal	Mensaes

de
cada um De cada

	De todosum

enente Coronel
Commandante.....

Estado Maior
ajor fiscal.........
apitão ajudante....

Tenente secretario
° Tnt. intendente..

Estado menor:
argento ajudante...

Sargento inten
dente.............
is Sargentos ama.
nuenses...........

.° Sargentos ama-
nuenses...........

.° Sargento corne
teiro-mór.........

:abo corneteiro.....
;abo tanibor.......

Companhias
:pites c o m m a ri-
dantes ...........
.° Tenentes.......
.°' Tenentes.......
• °s Sargentos......
.° Sargentos inten-
dentes............
.osSargentos......

Sargentos......
abos.............
Lnspessadas ........
oldados corneteiros.
oldados tambores..
oldados............

Som tu a.........

Pessoal

Capitão Commandante..
1 .0 Tenentes............
2. Tenentes...........

11 . 0 sargento............
1 2 . 0 Sargento intendente..
12. O Sargentos...........
1 2. 0' Sargento veterinario.
3°S Sargentos..........
Cabos...............

[Cabo ferrador..........
1 Cabo clarim............
[Cabo picado ...........
Cabos instructores......

1 Cabo corrieiro...........
E Cabo veterinario......
Cabo enfermeiro........

i Anspessadas.............
E Anspessada ferrador.....
1 Anspessada clarins......
Soldados clarins..

3 Soldados ferradores.....
[Soldado enfermeiro......
1 Soldado veterinario.....
3 Soldados corrieiros.....
1 Soldado conductor......
Soldados picadores......
Soldados apren. de clarim

) Soldados................

A n nu ae s
Me ns ae s

de
cada uni De cada De todos

uni

653S00017: S605000 7:860$00
5455000 6:540$000 43:0808000
4905000 5:8808000 11:76080()0
2348000 2:847$000 2:8478000
222$0 02:7018000 2:70l8000
22280)10 2:7018000 10:8045O))O
22280002:7018000 2:7018000
21(50000:555500)) 12775$000
1658100 0:0078500 32:1205500
1658000 2:007S330 2:0078500
1658000 2:007S500 2.0075500
1658000 2:0078503 2:0078500
1658000 2:00[$500 0:0078500
1658000 2:0078500 2:0078500
16550002:0075500 2:0078500
1658000 2:007$500 2:007$500
1508000 1:825$OOÇ) 29:200000
1505000 1:8255000 1:8255000
1508000 1:825:5000 1:8258000
1448000 1:7025000 10:512$000
1358000 1:642S500 4:0278500
1355300 1:642S500 1:6428500
135$000 1:6428500 1:6425500
135$000 1:6425500 4:9278500
1355()00 1:642$500 1:6425500
1355000 1:6425509 6:570$000
1358000 1:642$500 3:2858000
135$00011:6428500 64:2508000
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EsquadiLO k CIH-ift

Vencimentos

ir

i

1

2

4

1
3

3

3
6
3
3

12
36
36

6
6

3f)
470
611)

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

480 Cavalios

4 Muares
7	Cavallos
2	Muares



Vencimentos

	

Mensaes	Annuaes
de

cada uni
De cada um De todos

	

1: 09:' 	13:140SC0í) 13:1400(0

	

S20	9:810$000 9:84C$()00

	

S2O	9:840S000 9:840'OHO

	

6555	7:860i0 H0 47:160'000

	

)'I5$	6:540$000 ó:540$000

	

545	6:540$(00 6:540o000

	

490$	5:8805000 5:880$Ofl0

	

2:48	2:8475000 2:8478000

	

2345	2:84780001 2:87"$OOO

	

24$	2:847S000j 2:8478000

	

2348	2:847$001 2:8478000

	

210$	2:555S000 2:555S000

	

1658	2:007S500 2:0078500

	

165$	2:0078500 1 8:0305000

	

1655	2:007$5001 4:0155000

	

165$	2:007$5001 2:007$500

	

150	1:825$0001 9:125$000

	

1505	4825$000 1:8258000

	

135	1:6425500 3:285$000

	

135	1:62155001 S:212800

Pessoal

Tet. Coronel e Director
do flispital i Ia u

1 Major medico auxiliar
1 Major med. aggregado
6 Capitães medicos .........
1 1.0 Tet. pharrriaceutico
1 1 . 0 Tenente cirurgião

dentista.............
1 2.' Tenente intendente-

secretario...........
1	Sargento amanuense
1 1. 1 Sargento intendente
1 L° Sargento enfermeiro

mór................
1 1. 1 Sargento pratico de

pharmacia..........
1 3. Sargento pratico de

dentista.............
1 Cabo fiel do Intendente
4 Cabos enfermeiros.
2 Cabos prats. de pharm.
1 Cabo cosinheiro......
5 Anspessadas ajudantes

de enfermeiros........
1 Anspessada ajudantede

cosinheiro........
2 Soldados porteiros.
5 Soldados serventes.

381	Somnia...........
J	- 1	

-	1151:3905500

0)	 0)
CD

- 0)
1-.

.	 Vencimentosr	Classificação
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Ser'iço tie aH(1e	 J{euiiiio do pessoal

Colnmando Geral ............ .32	6

1 . o BatalhãO ...........	554	S

Companhia de Sapadores e
Bombeiros ................ ..100 -

Pelotão de metralhadoras,	50	2

2.° Batalhão ................ ..655	7

30 Batalho ..................566	7

40 Batalhão ..................652	7

5° Batalhão ................ ..393	8

Companhia escola ........... ..115	7

6.0 Batalhão ................. ..619	-

Esquadrão de Cavaliaria.	180 180

Serviço de Saude..........	38

SOMMA. ......... .4.005 234

Palacio da Prs lenoia oiii Juiz de 1"ra, 1

AN'L'ONlO CAIIL.S

José Francisco

-	115:4308000

4 1.105:096S000

203:620$000

10	96:2578000

2 1.237:4358500

2 1.099:4508500

2 1.242:3488000

4	821:083$000

2	231:874$000

- 1.178:305$500

4	344:957$500

-	151:3908500

40 7.923:5078500

de( )uluhro de 19('.

I000IRO DE ADRADA

Rias Fortes
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LEI N. 943 —DE 1 . 0 DE OUTUBRO DE 1926

Auctorica o governo , t regulamentar o piixafllento dxc sabvcnçaee a eecaiele.
inentos de ensino e de bítfieeiici,a entrar oro acordo com o Banco
cio Credito Real de Mi n;m G roce Pala lhe t riinrerir o serviço da Caixa
Econonuca co lista o e dá outras providenei as.

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

Art. 1. 1 Fica o governo auctorizado:
1 a regulamentar o pagamento das subvenções a esta.

belecinientos de ensino e de beneficencia;
II a entrar eiri accordo com o Banco de Credito Real de

Minas (]eraes para lhe transferir o serviço da Caixa Econo-
mica do Estado;

111 a reorganizar a Imprensa Official, sem augmento
de despesa, podendo elevar as assignaturas do Minas Oeraes»
a 3$090 para o sfunccionarios;

IV a rever os contractos dos Bancos de Credito Real
e Hypothecarío e Agricola de Minas Geraes, de modo a que
preencham melhor os fins para que foram creados, no to-
cante ao credito agricola e territorial;

V a expedir novos regulamentos dos serviços publicos
sem augmento de despesa;

VI a despender dos saldos orçanientarios verificados a
importancia de quatro mil contos de réis (4.000:000$000), em
emprestimos ás Camaras Municipaes, de accordo com a lei
n. 546, de 27 de setembro de 1910;

Vil a abrir desde já, o credito de 14:774950, para pa-
gamento do excesso de despesa verificado na verba n. 8 B
do art. 1.0, § 1 . 0 , da lei n. 902, de 15 de setembro de 1925;

VIII a restituir á Camara Municipal de Manhuassú o
sa l do que se verificar no acerto de contas por occosião da
rescisão do contracto de emprestimo que o Estado tem com
o municpio, abrindo para esse fim os necessarios creditos;

IX a despender pelos saldos verificados no correr do
exercicio actual ou do futuro até a importancia do dois mil
contos de réis (2.000:000$), para a construcço do leprosario
modelo no municipio de Araguary;

X a despender até a importancia de vinte contos de reis
(20:000$000), para adquirir a bibliotheca e o archivo mu-
sical de Francisco Escobar, correndo essa despesa pelos sal-
dos orçamentarios;

XI a despender annualmente para a construcço do
Palacio do Congresso a importancia de quinhentos contos
de réis (500:000$04), correndo essa despesa pela verba obras
publicas da Secretaria da Agricultura;

Art. 2. 1 Fica o governo auctorizado a abrir os seguintes
creditos:
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1 . 0) para pagar ao desembargador Francisco de Assi
BarCellos Correa a gratificação addicional da lei n. 425, de
17 de aOSt0 de 19)6, a partir de 14 de dezembro de 1923
até 31 de dezembro do corrente anuo, a importancia de

2. 0) na irnportancia de 1:000$000 para pagamento do
que de menos foi requisitado pela verba fl. 8, § 1. 0 , art, 5.1
da lei 798, de 25 de setembro de 1920;

3,01 na inlpOrtanCia de 2:000S000 para pagamento do
que de 'menos foi requisitado pela verba i 9, § 1 • 0, art 1.0
da lei 875. de 25 de setembro de 1924, e pelo art. 4.° da lei
ssb,de 25 de setembro de 1923 e dec. fl. 6.357, de 22 de
outubro de 1923;

4.°) na importancia de 1:000$000 para pagamento do que
de menos foi requisitado pelas verbas abertas pelos decretos
n. 6.746, de 17 de dezembro de 1924 e 6.751, de 23 do
mesniO niez e anno;

Art. 3,0 Fica o governo auctorizadoa abrir os seguintes
creditos supplernentares para occorrer a despesas necessa-
rias á Secretaria do Interior, até o fim do corrente exercicio

A' verba 10-B - Material n. 1 - 10:003$ 1 ;09; n. 2-
5:0005000.

A' verba 3S - Eventuaes-30:003000.
Art. 4 ° Além da verba de 518:000$000 constante do

n. 13, do § 2. 0, cio art. 1.0, da lei orçamentaria, fica o
governo auctorizado a despender dos saldos apurados du-
rante o corrente exercicio, em subvenções aos hospitaes de
caridade, asylos, maternidades, institutos de ensino e asso-
ciações de damas de caridade, abaixo descriminadas e ou-
tros estabecimentos congenees, a iniportancia de 500:006$000:
1—Hospitaes: Santa Casa de Bello Horizonte e Maternidade
annexa; de Juiz de Fóra e Maternidade annexa; Abre Cam-
po; Aguas Virtuosas (S. Vicente de Paula); A l ém Parahyba;
(S. Salvador); Antonio Dias; Ahbadia de Pitanguy; Arassuahy
(Hospital de Tuberculosos); Abaeté, Araxá, Alfenas, Aras-
suahy, Araguary, Alto Rio Rio Doce, Ayuruoca, (S. Vicente
de Paula); Barbacena, Brazopolis, Bomfim, Baependy, Bom
Successo, Bocayuva (S. Vicente de Paula); Bambuhy, Bel-
lo Horizonte (5. Geraldo); Carangola, Caldas, Curvello
(Hospital de S. Antonio); Curvelio (Hospital da lmma-
culada Conceição); Bom Despacho, Beilo Horizonte (S.
Vicente de Paula) Campestre, Cataguazes, Caeté, Chris-
tina, Cabo Verde. Campo Bello, Campanha, e Pavilhão
de Tuberculosos annexo; Cappeliinha, Caratinga, Campos
Geraes, Cassia, Caxanlbii, Conquista, Diamantina (Hos-
pital de Caridade Santa Izabel); Diamantina (Hospital N.
S. da Saude; Dores da Boa Esperança, Divinopolis, Entre
Rios, Formiga, Fortaleza, Grão Mogol, Ouaranesia, (juaxu-
pé, Guarará, Ouanhes, Indayá, Itamarandyba, Itapece-
cerica, Itajubá, Itaóna, Itabira, (Sagrado Coração de Jesus
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da Lagoa), Itaúna (S. Vicente de Paula); Ifuyutaba, Itinga,
Hospital de S. Vicente de Paula); Itambacury, Inconfidencia,

(Hospital S. Vicente de Paula); Itabira (Hospital de N. S.
das Dores); Jacutinga; Januaria, Jaguary, Jequitinhonha, La-
vras, Leopoldina, Lima Duarte, Montes Claros (S. Vicente
de Paula); Marianna, Mar de Hespanha, Minas Nova, Ma-
chado, Mirahy (S. Vicente de Paula); Monte Santo, Mercês,
Matheus Leme, Malacacheta, Nova Lima, Oliveira, Ouro
Preto, Ouro Fino, Passos, Pará de Minas, Ponte Nova, e
Maternidade annexa; Poços de Caldas, Palmyra, Paraopeba,
Peçanha, Piumhy, Pouso Alegre, Passa Quatro, Pitanguy,
Pequy, Pedra Branca, Paracatú, Paraguassili, Paraisopolis,
Prados, Perdões, Pouso Alto, Queluz. Rio [spera, Rio Preto,
Rio Preto (Hospital de S. Vicente de Paula'; Rio Branco,
Rio Novo, Sabará. São Domingos do Prata. Santa Luzia do
Rio das Velhas, São João Nepomuceno, S. João d'El-Rey, e
Maternidade annexa; S. João d'El-Re y (Sociedade S. Vicente
de Paula do Rosario); Serro, Sete Lagoas, São Gonçalo do
Sapucahy, S. Sebastião do Paraizo, Santa Rita do Jacutinga
(município de Rio Preto); Santa Rita do Sapucahy, Santa
Quiteria, Sacramento S. Francisco, S. Caetano do Chopotó
S. João do Matipoó, S. João Evangelista, S ylvestre Ferraz,
Silvianopolis, Tres Corações, Turvo, Theophilo Ottoni, Ta-
quarassú, Ubá, Uberaba, Uberabinha, Viçosa e Varginha.

2) Asylos: Asylo Affonso Penna, da Capital; Asylo S.
Luiz, de Caeté; Asylo de Diamantina; Asylo de ltambacury;
Asylo de Macahubas; Asylo de Bom Pastor, de Beilo Hori-
zonte; Asylo S. Vicente de Paulo, de Águas Virtuosas; Asy-
lo de lnvandos, de Carangola; Asvlo Santo Antonio, de
Dianiantina; Asylo S. Vicente de Paulo, de Estrella do Sul;
Asylo de Mendigos, de Juiz de Fóra; Asylo João Emilio, de
Juiz de Fóra; Asylo S. Joaquim, de Conceição do Serro; Asy-
lo da Velhice Desamparada, de Ponte Nova; Asylo Maria
Theresa. de S. João d'El-Rey; Asylo S. Francisco de Assis,
de S. João d'El-Rey; Asylo Santo Antonio, de Uberaba;
Asylo S. José, de Alienas; Asylo de lnvalidos, de Oliveira;
Asylo de Mendigos, de Formiga; Asylo Dona Anua Carnei-
ro, de Além Parahyha; Asylo Santa Isabel, de Itajubá; Asy-
lo S. Vic 'nte de Paulo, de ltanhandú; Asylo N. S. da Con-
ceição, do Serro; Asylo de Orphãos Desamparados da Imma-
culada Conceição, de Jaboticatubas; Asylo S. Vicente de
Paulo, de Uberaba; Asy lo N. S. do Perpetuo Soccorro, de
Santa Barbara; Asylo S. Vicente de Paulo, de Alfenas; Asylo
S. Vicente de Paulo, de Mar de Hesanha; Asylo dos luva-
udos D. Maria Adelaide, de Brazopolis; Asylo da Sociedade
de S. Vicente de Paulo, de Monte Carmelio; Asylo S. Vi-
cente de Paulo, de Ouaxupé; Asylo da Sociedade de S. Vi-
cente de Paulo, de Uheiabinha; Asylo da Sociedade de S.
Vicente de Paulo, de Sacramento ; e A.sylo S. Vicente de
Paulo, de Palmyra.
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3) Orphariatos: Orphanato de Barbacena, Orphanato
de Carmo do Ro Claro, Orplianato de Campanha, Orpha-
naio de Marianna, Orphanato Santo Antonio, de Ouro Pre-
to Orphaflato Santa Isabel, de Ouro Preto; Orphnato
Sant'Antla de Passa Quatro, Orphanato N. S. de Nazareth,
de Queluz; Orphanato N. S. da Conceição do Serro; Or-
hanato Santo Antonio, de Curvelio; Orphanato N. S. de

Lourdes, de Pouso Alegre; Orphanato S. Miguel, de Marian-
na OrDhanato N. S. das Dôres, de S. Domingos do Prata;
Orphanato Santo Eduardo de Uberaba; Orphanato Santo An-
tonio, de Belio Horizonte; Orphanato N. S. das Dôres, de
Itabira; Orphanato D. Silverio. de Cataguazes.

4) Diversos: Sanatorio de Tuberculosos, de Januaria;
Recolhimento de Tuberculosos, de Theophilo Ottoni; \sso-
ciaçãO Protectora da Infancia de Diamantina; Instituto Pas-
teur, de Juiz de Fóra; Liceu de Artes e Officios, de S. João
d'El-ReY; Dispensario Eduardo de Menezes, de Juiz de Fóra;
Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia, de Juiz de
Fóra; Associação das Damas de Caridade, de Poços de Cal-
das; Associação Beneficente dos Irmãos Artistas. de juiz de
Fóra; Coliegio N. S. Auxiliadora, de Cachoeira do Campo;
Escolas profissionaes : «Delfim Moreira», de Pouso Alegre;
de Artes e Ofticios, de S ylvestre Ferraz; Profissional Femi-
nina, da Capital; Lyceu de Artes e Officios, de Diaman -
tina; Instituto de Pomicultura, de Sylvestre Ferraz; Lyceu
de Artes e Officios, de Ouro Preto; Gyrnnasios: D. Silve-
rio, de Sete Lagôas; Carangolense, de Carangola; Coliegio
S. José, de Arassuahy; Escola Veterinaria e de Zootechnia,
de Juiz de Fóra; Sociedade Beneficente dos Funccionarios
Publicos, de Juiz de Fóra; Maternidade Therezinha do Me-
nino de Jesus, de Juiz de Fóra.

Paragrapho unico. As subvenções constantes deste arti-
go serão distribuidas proporcional mente ao numero de leitos
occupados por indigentes, de as\lados, de alumnos desvali-
dos e de pessoas pobres effectivamente assistidas.

Art. 5•0 As subvenções e auxílios constantes desta lei'
qne não forem requeridos dentro do primeiro trimestre do
anno seguinte, ficarão caducos.

Art. 6. 0 Esta lei entrará em vigor desde a data de sua
publicação, revogadas 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.

Os Secretrrios de Estado dos Negocios da Segurança e
Assistencia Publica, Interior, Finanças e Agricultura a façam
imprimir, publicar e correr.
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Dada no Palácio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, em 1.0 de outubro de 1926-

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA.

José Francisco fias Fortes.
Francisco Luiz da Si/tu Campos.
Gudesteu de Sã Pires.
Augusto Víanna do Cast:l1o.

Publicada e seliada nesta Secretaria da Segurança e As-
sistencia Publica do Estado de Minas Oeraes, em Beilo Hori-
zonte, aos 2 dias de outubro de 1926.--0 director, Jnonio
Affonso de Moraes.

LEI N. 941—DE 2 DE OUTUBRO DE 1926

Deroga o art , 1, 	lo ii. 8O ti" 7 de ottemt ro de 1 ', e 'ou em outras
p ei ti es

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

Art. 1 . 0 Fica derogada a disposiç?Io do art. 190, da
lei n. 830, de 7 de setembro de 1922 e o respectivo paragra-
pho unico.

Art. 2 . 0 A rubrica dos livros que compete aos juizes de
direito pela disposição do art. 262, n. 54, da lei n. 912, de
23 de setembro de 1925, poderá ser feita pelo escrivão do
civel, que o mesmo juiz designar e a quem, delegar essa fun-
cçEo nos termos de abertura lavrados nos respectivos
livros.

Art. 3. 0 Revoganlse as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execuçEo desta lei pertencerem, que a cmii-
prani e façam cumprir, to inteiramentã como nela se con-
têm.

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

Dada no Palácio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, aos dois dias de outubro de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AStDRADA
Francisco Luiz da Silva Camj:os

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, em 4 de outubro
de 1926-0 director, Ar//nu Eueï'nio Furtado.
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LEI N. 945—DE 2 DE OUTUBRO DE 1926

t0 da Coloiúa dt , Alienados veiic i 1 flont0 eoual ao do
t1I1a111e00 do Asylo Colonia de Barbacena e contOin outras dispo-
siçõeS.

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

Art. 1.' Fica assegurado ao amanuense da Colonia de
Alienados, anmlexa ao Asylo-Colonia de Barbacena. venci-
mento egual ao do amanuense do alludido Asylo-Colonia,
desde O tenipo em que foi elevado o vencimento deste.

Art. 2.' Fica restabelecido o logar de fiscal das rendas
externas do Estado, corri o vencimento annual de 18:000$000
(dezoito contos de réis).

Art. 30 Fica o Poder Executivo auctorisado a reorga-
nizar os serviços de feiras de gado, creando as que julgar
conveniente, e supprimindo as dispensaveis, expedindo para
esse fina OS precisos regulamentos.

Art. 4. 11 São fixados em 24:000000 (vinte e quatro
contos de réis) annuaes os veninientos do director da Hy.
giene do Estado.

Art. 5.' Esta lei entrará em vigor desde a data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.

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

Os Secretários de Estado dos Negocios das Finanças e
da Segurança e Assistencia Puulica a façam imprimir, publi-
car e correr.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas (ieraes, em
Juiz de Fóra, 2 de outubro de 1926.

ANTONIO CARlOS RIBEIRO DE ÁNDRADA.

(iudes/eu de Sã Pires.

José Francisco Bias Forle3,

Seliada e publicada nesta Sierctaria das Finanças do Es-
tado de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, aos 4 de outubro
de 1926. -0 director da Despesa, Henrique Barbosa da Silva
Cabral.
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LEI N. 946 - DE 4 DE OUTUBRO DE 1926

Atie iizri o governo a construir urna estrada de ferro que vá de Formiga a
Pasos; a construir um ramal ferreo que vá da estação de ilirmonti ao
traçado da estrada de Formiga a Passos: a conceder um elnprestimn. atá
1.000 contos, á Companhia Estrada de Ferro São Gonçalo do Sapuhy;
ti conceder moratria, sem juros, á Empresa Navegação do Ri e . Sainictshy,
e adquirir-lhe as instailoções e a conceder lhe uma subvenção d
18:000á000 nnuuaes; a encanipar o trecho contruido da estrada de roda.
gein pertencente á Companhia Auto- Viação Carangolenso, e a construir
urna estrada de automoveis qus vá. de Alpinopolis a Muzambinho.

O povo do Estado de Mivas Oeraes, por seus represen.
tantes, decretou, e eu, erri seu nome, sancciono a seguin-
te lei:

Art. 1. 11 Fica o governo auctorizado a maudar construir
urna linha ferrea de bitola de um metro entre trilhos, que
partindo da cidade de formiga e passando por Capitinga vá
entroncar-se na Rêde Sul-Mineira, na cidade de Passos, até
o ponto mais conveniente e proximo da cidade de Cassia,
podendo despender, para isso, até a iniportancia de
15.0OO:Of0[iOO	il, abrir os creditos precisos e fazer as opera.
çõos de creditos que forem necessarias.

Art. 2.° Fica o governo auctorizado a mandar construir
nni ramal ferreo que partindo da estação de Harmonia, na
Rêde Sul-Mineira, passe por Carmo do Rio Claro e vá ao
ponto mais conveniente do traçado de Passos e Formiga, po-
dendo, para isso, abrir o necessario credito.

Art. 3,0 Fica o Presidente do Estado auctorizado a con-
ceder á Companhia Estrada de Ferro São Gonçalo do Sapu-
cahy uni eruprestimo destinado â conclusão das obras que
tem em construcção, mediante garantia hypofhecaria de to-
dos os seus bens, até a importancia de 1.000:000$000 (mil
contos de réis), podendo estipular os juros e prazos p ra
resgate e abrir, desde já, para esse fim, o necessario cre-
dito.

Art. 4. 1 Fica o governo auctorizado
1) a conceder á Empresa Navegação do Rio Sapucahy,

moratoria, sem juros, pelo prazo de quatro annos, para paga-
mento da mesma ao Thesouro do Estado, conforme ficar
apurado, até 30 de de junho D. passado, sendo o dito debito
pago por prestações semestraes de 12 112 Of nos mezes de
janeiro e junho de cada anno;

2) a adquirir, logo que seja inaugurada a ligação ferro.
viaria sul-oeste de Minas, ou antes, si julgar conveniente, as
instailações da referida Empresa cru Fama e todo o seu mate-
rial fluctuante, para annexar o serviço fluvial á mencionada
ligação ferroviaria

3) a conceder á referida Empresa. por conta dos sal-
dos apurados no presente ou no futuro exercicio, uma sub-
venção annual de dezoito contos de réis (18:000$000) paga em
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prestações semnestraes, com obrigação de manter duas via-
ens redondas por semana.
b Art. 50 Si o governo vier a construir uma estrada de
rodagem destinada ao transito de automoveis, ligando o mu-
nicipio de Carangola ao de Ponte Nova, fica auctorizado a
encampar, de accordo com decreto n. 6.446, de 2 de janeiro
de 1924, o trecho já construido até o districto do Divino pela
Compa nhia Auto-Viação Carangoletise, abrindo, para isso, o
necessario credito.

Art. 6.° Fica auctorizado o governo a mandar construir
uma estrada para automoveis de Alpinopolis a Muzambinho,
passando por Bom Jesus da Penha, Nova Resende, Matta do
Sino e Juruaia.

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

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

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Agricultura,
Industri", Terras, Viação e Obras Publicas e das Finanças a
façam imprimir, publicar e correr.

Dado no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Juiz de Fóra, aos 4 de outubro de 1926.

ANTONIO CARLOS RIBEJIt0 DE ANDRADA.

ingusÉo Viaiina do Casteilo.
(udestett de Su Pires.

Sellada e publicada ria Secretaria da Agricultura do Es-
tado de Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos 5 de outubro
de 1926.-0 Director da Viação, Lourenço Recta Neves.



DECRETOS



DECRETO N. 7.067 - DE 5 DE JANEIRO DE 1926

Marca lias 7 de fevereiro e 14 de março proxirnos futuros para se pro-
eeder, respectivamente, á eleição de vereadores do districto e munici-
pio de itanhomi e respectivas instailações.

O presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
ttribuiÇA0 que lhe confere o art. 57 da Constituição, e de

accordo com a lei n. 843 de 7 de setembro de 1923, resolve
marcar o dia 7 de fevereiro proximo futuro para se proce-
der á eleição de vereadores do districto e municipio de Ita-
nhotTli, creados pela referida lei, e o dia 14 de março para
as suas instailações.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Belio Horizonte, 5 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo

DECRETO N. 7.068—DE 15 DE JANEIRO DE 1926

Marca o dia 7 de fevereiro proximo futuro para se preceder á eleição de uns
vereador pelos districtos de Floresta, Cuieté, e Taru-mirim, transferi-
dos de Carstiuga para Ttaishomi

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
attribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição e èe
accordo com a lei n. 843, de 7 de setembro de 1923, resol-
ve marcar o dia 7 de fevereiro proximo futuro para se pro-
ceder á eleição de um vereador pelos districtos de Floresta,
Cuieté e Taru mirim, transferidos pela referida lei, do muni-
cipio de Caratinga, para o de Itanhomi.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Belio Horizonte, 5 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Socies Azevedo.
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DECRETO N. 7.060—DE 5 DE JANEIRO DE 1926

Mi r ti o dia 7 di , fevereiro praxi e a futuro lx Ci se Toceuer eleiçio tio um
vereador pelo distrieto de Uua1j5. tia neteritio tio munielpiu do Ci et
para o de Sabará.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
attribuiço que lhe confere o art. 57, da ConstituiçEo e de
accordo com  lei n. 843, de 7 de setembro de 1923, resol-
ve marcar o dia 7 de fevereiro, proximo futuro para se pro-
ceder á eleição de um vereador pelo districto de Cuyabá,
transferido pela referida lei, do municipio de Caeté para o
de Sabará.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
B'l Horizonte, 5 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.072—DE 5 DE JANEIRO DE 1926

crea mais deis cadeirae tio grupo escolar do Onça, municipio de Paquy.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando das
attribuições que lhe confere o regulamento do ensino pri-
mano em vigôr, resolve crear mais duas cadeiras no grupo
escolar do Onça, municipio de Pequy.

palacio da Presidencja do Estado de Minas Oeraes, em
Beilo Horizonte, 5 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.073—DE 5 DE JANEIRO DE 4926

DECRETO N. 7.070-DE 5 DE JANEIRO DE 1926

Trai cure para o íioveado lo Sio .1 'se ii Varem .tlegri' tio, p ie ipio de
Ponte Nova a' seitia rural. iii itt ti. tiO 'l';tpi'i'.i , no ii1i'iiio niunicipio

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve tran-
sferir para o povoado de S. José da Vargem Alegre. munici-
pio de Ponte Nova, a escola rural, mista, de Tapera, no
mesmo niunicipio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beilo Horizonte, 5 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA
Sandoval Somes Azevedo.

Crea unia cadeira no grupo escoltar de Matlieus Leme, munielpio de Pará
de Ninis.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, de confornii-
dade com o regulamento do ensino primario em vigôr, resol-
ve crear uma cadeira no grupo escolar de atlieus Leme,
municipio de Pará de Minas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas (Seraes, em
Beilo Horizonte, 5 de janeiro de 1926.

[:r.PNANDO MEELO VIANNA.

Sanfoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.071—DE 5 DE JANEIRO DE 1926

Declara sem effeito o decreto n. 6.351. tio 2 3 de outubro de 1953

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve declarar
sem effeito o decreto n. 6.361, de 23 dt outubro de 1923,
que supprimiu o logar de adjuncto da escola feminina da
villa Brasilia.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beilo Horizonte, 5 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VLANNA,

Sandoval Soares .1zcvc'r!o

DECRETO N. 7.074- DE 8 DE JANEIRO DE 1926

Crêa uma 'cala p ista	ia Pai ri ii"	.t la O'. na cid:iile lo Salpirá.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, resolve crear
uma escola mista no bairro de Senhora do O', na cidade de
Sabará, cujo perimetro escolar comprehende a parte léste
da mesma cidade, a partir do largo da egreja matriz, in-
clusive.

Palacio da Presideucja cio Esuado de Minas Oeraes, em
Beilo Horiionte, 8 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

S ' ,ndo pa/ Soares Azevedo,



	

Credito para o	Do orçamento.

	

primeiro se-	Lei a. 902, de
mestre	15 de setembro

de 1925

	334:723$852	69:447$704
528:0558000 1.056:1108000

	

3:4COS000	6:800$0t 0

	

493:61 88000	387:216$000

	

109:4858000	218:9708090

	

250:000$000	500:000$000

	

17:2005000	34:4008000

	

115:9988000	31:996$000

	

40:8008000	81:6008000

	

50:0008(00	100:000$00()

	

115:040S090	230:080s000

	

122:4508000	244:90080110

	

76:3758000	152:7508000

	

305:0008000	610:0008000

	

235:3005000	470:6008000

	

22:490$000	44:980$000

149:360000
99:344$0i'0
17:622S500

5:3408000
11:180$000

251:236S000
20:00080(0

75:0008000
17:500$000
18:0008000

200:000$000
10:0008000
25:000$000
85:0008001)

39:5005000

298:7208000
198:688000
:5:3258000
10:6808000
22:3608000

502:472$000
.i0:0005i 00

150:0008000
35:000$000
36:0008000

400:000S000
2Õ:000S000
50:OOpS000

170:000$000

79:0008000

DECRETO N. 7.075 DP 9 DE JANEIRO DE 1925

Approva a quadro de distribuii10 de ciedits para a '( ,refaria	Apricul.
turre no primeiro semestre tu Curresite anilo.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
attribuição que lhe confere o numero 14, art. 57, da Consti-
tuição, resolve approvar o quadro que a este acompanha,
organizado de accordo com a lei numero 902, de 15 de se-
tembro de 1925, relativo á distribuição de creditos para occor-
rer ás despesas da Secretaria da Agricultura Industria, Terras,
Viação e Obras Publicas, no primeiro semestre do corrente
anno, determinando que, pela Secretaria das Finanças, sejam
effectuados os respectivos pagamentos á vista de requisições
respectivas.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Agricultura,
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas e das Finanças
assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beilo Horizonte, 9 de janeiro de 1626,

FERNANDO MELLO VIANNA

Daniel Seropião de Carvalho
Djalma Pinheiro Chagas

Quadro da diti1buiç ele "r<--ditos para
aé4 despesas da Secretaria da Ari-
cultura., Industria, 'Terras 'Jinção e
Obras 1-ub1icas, uo primeiro scines-
tre de 1926.

	

(Irei 10 pra o	Do ortam nto.
Verbas Natureza da despesa	primeiro se-	Lei li. 902, de

mestre	15 de setembro
de 1925

1 Secretaria da Agricultura	508:4238010 4.016:846:8000

	

2 Obras Publicas ............ 2.875:3508000	5.750:700$000

	

3 Estradas de rodagem......2.736:7708000	5 473:540S000
4 Rêde de Viação Sul Mineira 6.000:000$000 12.000:0005000
5 Estrada de Ferro Paracatú	925:0! 10S030	1.850 0008000
6 Fiscalização de Estradas	33:650$000	67:3008000
7 Transportes e Conimunica-

	

çôes......62:961000	425:922$000

—7—

verbas Natu1'eza da despesa

8rnigraÇa0...............
9 NUCl0 Coloniees.........

l o Proctecção aos Selvicolas..
11 institUtOs agricolas........
12 Aprendizado s Agricolas....
13 Escola Superior de Agricul-

tura..................
14 Fazenda da Gameileira.....
is Ensino Ambulante Agro-pe-

cuariO.................
ió Defesa Agricola...........
17 Serviço de Algodão........
18 Defesa dos Cafezaes......
19 Subvenção e auxilios......
o Hortos Florestaes..........

21 Acq U iS iÇão de Machinas
agricolas...............

22 Medição e divisão de terras
23 Defesa de terras e das niattas
24 CornmiSSãO Oeographica e

Oeologica.............
25 Serviço Metereologico......
'ó Estancias Hydro-mineraes..
27 Terrenos Diamantinos......
28 Serviço de Minas e Rios...
29 Defesa Pastoril.............
30 Postos Zootechnicos.
31 Importação e selecção de re-

productores.............
32 Sementes e forragens......
33 Serviço anti-ophidico.......
34 Expansão economica......
35 Exercícios findos..........
36 Eventuaes.................
37 Serviço de Estatistica......
38 Publicação e encornmendas

na Imprensa Offlcial. ... .

Secção de Viação da Directoria de Viação e Obras Pu-
blicas, em Beilo Horizonte, 9 de janeiro de 1926. —João
EpLigenio . —Visto. --Ienault Jwzior, chefe de secção.—Visto
—L. B. flaeta Neves, director.
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DECRETO N. 7.076, DE 12 DE JANEIRO DE 1926

Marca o dia 31 do corrente para a iustalaç»'io (lo distrieto lo paz do Ewban k
coinarua de Painra

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere o art. 6 da lei n. 912. de 23 de
setembro do anno passado, resolve marcar o dia 31 do cor-
rente para a instaliação do districto de paz de Ewbank, crea-
do pela lei n. 879, de 24 de janeiro de 1925, na comarca de
Palmyra.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Be10 Horizonte, 12 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.079 DE 15 DE JANEIRO DE 1926

Crêa uma CSOOt :1 rural, iii tatu . no bairro lo Carmo do ltaliy,n, moo ci pio
de Cueltoeiras

O presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, no bairro do Carmo do Itahym,
inuniciPio de Cachoeiras.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 15 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.080, DE 15 DE JANEIRO DE 1926

DECRETO N. 7.077, DE 12 DE JANEIRO DE 1926

Crêa uma escola rural, mista, no bairro do Calafate, municipio de Passa
Tempo

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, no bairro do Calafate, municipio de
Passa Tempo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 12 de janeiro de 1926.

FFRNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.078, DE 12 DE JANEIRO DE 1926

Croa unia eseola rural. mista. no nuvoado de 'l'oiu hadouro, O istricto de Silo
.Toiio Il iptista. m uiiicipio O' Olhei ri

O Presidente do Estado de Minas Geres resolve crear
uma escola rural, mista, no povoado de Tombadouro, dis-
tricto de São João Baptista, municipio de Oliveira.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
I3eilo Horizonte, 12 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

Cra uma escola rural. intata, no distrcto de Rio 'i'rjnellio, muncipio
te Sataartj

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural. mista, no povoado de Rio Vermelho, mu-
nicipio de Sabará.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeiJo Borizonte, 15 de janeiro de 1927.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sanclovcil Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.081. DE 16 DE JANEIRO DE 1926

Reitabe1ec a euiutttisa.ilo teu liii 'ti iivarr'aatl:i do serviço lo melhora.
finte. iUhti1CiptiOu e apprava o Iltul uluento r.'upeeti\'o

O Presidente do Estado de Minas Geraes, para execu-
ção da lei n. 546, de 27 de setembro de 4910, e

considerando que a commissão technica creada peio de-
creto n. 3.195, de 17 de junho de 1911, para o estudo pro-
cesso e fiscalização das obras de melhoramentos nos muni-
cipios foi extincta pelo decreto ii. 4.289, de 5 de dezembro
de 1914, por força da deliberação tomada pelo governo, em
obediencia ao pensamento do art. 18, da lei n. 646, de 8
de outubro de 1914, que mandou suspender os effeitos da
lei de emprestinios ás municipalidades;

considerando que a referida lei entrou novamente em
vigor, em virtude do artigo 5 0 da Lei n. 784. de 16 de se
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tenibro de 1920, que auctorizou o governo a restaurarar o
regimen de emprestimos ás municipalidades para os Servi.
ços de agua, exgotto e energia electrica;

considerando que, no regimen da lei de 1920, citada, fo
ram feitos eiiiprestinios de tres mil e duzentos contos de réis
(3.20 :0o0$00 ), e que já está empenhada em contractos fei-
tos com os niunicipios a verba de nove mil contos de réis
(9.(00:000$000). fixada pelo artigo 1•0 da lei n. 881, de 27 de
janeiro de 1925, que elevou a essa importanca a quota a que
se referia a lei n. 870, de 23 de setembro de 1924;

considerando que as obras em andamento exigem de-
moradas estudos technicos e assidua fiscalização, que niio po
derão ser feitos com a necessaria efficiencia pelos OrgãOs
normaes dá Directoria de Viação e Obras Publicas, da Se-
cretaria da Agricultura, já sobrecarregados coni o extraor.
dinario desenvolvimento das obras publicas do Estado; e. fi-
nalmente,

considerando que os serviços de melhoramentos muni-
cipaes exigem, pela sua importancia e complexidade, uma
organizaçiO especial que permitta ao governo orientar, de
facto, as obras de hygienização da cidades mineiras;

Resolve restabelecer a comnmissAo technica incumbida do
estudo, orientação e execução das obras de melhoramentos
municipaes, com a arganização constante do Regulamento
que a este acompanha, assignado pelo Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Industria, Terras, Viação e
Obras Publicas, que o fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeiaes, em
Belio Horizonte, 16 de janeiro de 1926.

FF1.NAxD0 MELLO VIANNA.

Daniel Serapião de Carvalho

- 11 -

1) fazer os estudos, projectos e orçamentos das obras
que, em virtude do contracto com o Estado e nos termos da
lei citada, houVehh1 de ser executados nos municipios;

2) rever os estudos, projectos e orçamentos que não
forem feitos directamente pela commissão, emnittindo pare-

cer e orrigind0 os defeitos que se verificarem;
3) fiscalizar as obras cuja execução, na fórma dos res-

nectivoS contractos, ficar a cargo das municipalidades;
4) fazer e administrar as obras cuja execução couber

ao Estado, observados nesse caso os preceitos do regula-
mento das obras publicas do Estado;

5) processar tods os papeis relativos a melhoramentos
mufliciP constantes de abastecimento d'água, exgottos,
força e luz, que passem pela Secretaria, registrando-os
e goardandoos em boa ordem.quando devam ser co,servados
na repartição;

Ó) fazer toda a correspondencia da Secretaria, relativa
a melhOram t0s nluflicipaeS, requ isitar e escripturar, em li-
vros espeCiaes, todos os pagamentos determinados em virtu-
de dos coutraCtoS das iiiutiicipalidades corri o Estado, de ac-
cordo coma lei cutada.

110 r'ESSOAL E SUAS VANTAGENS

Art. 3. 0 A secção compor-se-á de: 1 engenheiro-chefe,
i engenheiro electrotechnico, 1 engenheiro fiscal, 1 enge-
nheiro auxiliar, 1 desenhista, 1 amanuense e 1 praticante.

Art. 40 Os vencimentos dos funccionarios da commis-
so serão os mesmos dos funccionarios de egnal categoria da
Agricultura salvo os casos de contracto especial para os
cargos technicos.

Art. S. As diarias dos funccicnarios em viagem de ser-
viço publico serão arbitradas pelo Secretario da Agricultura.

Das attribiziçÔcs (, deveres dos fuaccionarios

Re,.iiJnn1eIlto fl (ftL	e refere ø decreto
n. 7.OI, de J( de jniieiro de H)26

DA COMMISSÃO E SEUS FINS

Art. 1 .	O estudo, orientação e execução das obras de
melhoramentos municipaes, realizados de accordo com a lei
n. 546, de 27 de setembro de 1910, ficam a cargo de unia
commissão teclinca, anu(= á Directoria de Viaço e Obras
Publicas da Secretaria da Agricultura do Estado.

Art. 2. 1 A esta commissão, que constitue uma secção
subordinada á referida Directoria, incumbe.

Art. 6. A' secção de melhoramentos niuuicipaes, além
das attribuições conimuus a toda secção da Secretaria da
Agricultura em relação aos assumptos de sua campetencia,
terá as funcçõestechnicas já enumeradas no artigo 2.0.

Art. 7. 0 Compete ao director de Viação:
1) superintender e fiscalizar o serviço de melhoramentos

municipaes;
2) informar todos os pedidos e requisições do chefe da

sccAo de nielhoramneutos municipaes, que devam ser pre-
sentes ao Secretario da Agricultura;

3) providenclir para que os engenheiros e conductores
das circumscripçôes fiscalizem ou executem serviços de
melhoramentos municipaes, sempre que isso lhe fôr solicitado
pelo engenheiro chefe da secção;



4) exercer, em relação á secção de melhoramentos mit.
 todas as attribuições que lhe cabem relativamente

as outras repartições da Directoria;
5) organizar e submetter á approvações do Secretario da

Agricultura as instrucções que se tornarem necessarias para
Os serviços a cargo da secção de melhoramentos muni.
cipaes.

Art. . Compete ao engenheiro chefe da secção:

1) diridir e fiscalizar o serviço de melhoramentos muni-
cipaes;

2) superintender todos os serviços de engenharia sani-
faria, propondo as medidas que julgar necessarias ao bom
andamento e maior perfeição das obras projectadas;

3) prestar todas as informações que lhe forem solicita-
rem pela Dimctoria de Viação, e executar os serviços que
por dia lhe forem determinados;

4) apresentar até 31 de janeiro de cada anuo um tela-
torio completos de todos os trabalhos di secção;

) visar folhas de pagamento e authenticar, com assi-
gnatura ou rubrica, conforme o caso os papeis de sec-
ção;

6 desempenhar todas as attrihuições conferidasa o che.
fe de secção pelo regulamento da Secretaria;

Art. 9. Ao engenheiro electrotechnico incumbe:
1) emittir parecer, prestar informações e proceder ao es-

tudo não só de questões relativas a instailações hydro-eietricas,
como tambem de instaliações destinadas á elevação mecii:oiica
de agua ou despejo de exgottos;

2) examinar os projectos de sua especialidade, proce-
dendo ao exame e verificação de todos os papeis encontra-
dos na secção sobre a execução de obras e fornecimentos de
material de electricidade;

3) propôr medidas e apresentar trabalhos de interesse
geral e technico que julgar de conveniencia para o serviço
de sua incumbencia.

Art. 10. Ao engenheiro fiscal, com os auxiliares que
forem julgados necessarios, compete a fiscalização geral
das obras de melhoramentos niunicipaes em estudos e exe-
cução, nos termos do regulamento das obras publicas e
mediante instrucções do director e do chefe da secção.

Art. li. Ao engenheiro auxiliar compete executar os
os serviços que lhe forem reconimendados.

Art. 12. Ao desenhista, que executará os trabalhos e
desenhos ordenados pelo chefe da secção compete:

1) conferir os desenhos e cadernetas apresentadas ao
exame da commissão pelos engenheii os ou contractantes de
obras. ou enviados pelas Caniaras, com as listas respectivas,
notando as faltas dos que deviam ser apresentados, cm vis-
ta do programma (Ia coniniisso ou de ordeas de serviço;
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2) protocoilar e catalogar as cadernetas e desenhos jul-
gadosacabados, archivando os que não tiverem applicação
immediata;

3 guardar todos os desenhos e cadernetas de campo,
dando a entrada e sabida dos respectivos exemplares

Art. 13. Ao amanuense, além das obrigações communs
aos funccionariOs da Secretaria, incumbe:

1) fazer a escripta da conlnhissao, o expediente da
mesma, cuidando do protocoilo de entrada e sahida de pa-
peis officiaes, e da guarda destes, trazendo-os na melhor
ordem possivel, para facilidade de consulta;

2) apresentar ao engenheiro-chefe toda a corresponden-
cia e papeis que lhe forem enviados e que tiverem de ser
pelo mesmo despachados;

3) cumprir as determinações do engenheiro chefe da
secção, fazendo a respectiva correspondencia official;

4) providenciar sobre o fornecimento do material ne-
cessariO para o expediente, apresentando, por esecripto, ao
engenheiro chefe, a relação do que fôr preciso á commis-
são, depois de ouvir os encarregados de serviço, ou á requi-
sição destes;

5) guardar os instrumentos de engengaria e mais obje-
ctos da coninhisSão, que não estejam sob a responsabilidade
de outro funccionario, tendo sempre em dia a escriptura-
ção referente ao movimento dos cbjectos sob sua guarda.

Art. 14. Ao praticante incumbe executar os	 c
que lhe forem determinados, especialmente os de dactylogra-
phia.

L)isposções gemes

Art. 15. O estudo, organização de projectos e execu-
cão das obras de melhoramentos municipaes serão feitos de
ccordo com as ragras geraes de obras publicas e as cader-

netas publicadas pela antiga commissão de melhoramentos
municipaes, além das instrucções especialmente elaboradas
para cada caso.

Art. 16. A' medida das necessidades do serviço, pode-
rão ser contractados tantos engenheiros auxiliares quantos
forem necessarios.

Art. 17. O pessoal da secção de melhoramentos fica
subrdinado, em tudo que lhe fôr applicavel ás disposições do
regulamento geral da Secretaria.

Secretaria da Agricultura, em Belio Horizonte, 16 de
janeiro de 926.

lõio// Scripiã de Carva!h.
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DECRETO N. 7.082—DE 16 DE JANEIRO DE 1916

Desapropria, por utilidade publica. mananciaes existentes cm terris d
Joaquim Leopoldino de Sousa Moreira, no municipio de Machado
que forem necessarios para o abastecimento d'agua tia cidade de AlÍonas

O Presidente do Estado de Minas:
considerando que a cidade de Alfenas, neste Estado, I1q

está provida de abastecimento d'agua e de rêde de exgttos
suffhiente para as necessidades da sua população, que é de
cerca de 7 mil almas;

considerando que dentro do municipio de Alfenas não
existem mananciaes em condições de serem aproveitados,
para suppriniento da falta de que se resente a cidade;

considerando que, pelos estudos feitos, verificou-se
existirem no inunicipio de Machado mananciaes proprio s para
o fim acima referido, em terras do Sr. Joaquim Leopodino
de Souza Moreira;

considerando que pela situação extraterritorial desses nia-
nanciaes, a administração municipal de Alfenas não tem
conipetencia para decretar a sua desapropriacão e a dos ter.
renos circunijacentes necessarios á protecção dos mesmos;

Considerando que a lei n. 9(0, de 19 de outubro de 1925,
dispõe no art. 1.0, que o governo do Estado poderá desa.
propriar para o serviço de agua, de luz e de exgottos, de um
municipio, rnananciaes, quédas d'agua e terrenos precisos
situados em outro município;

Ademais:
Considerando que o abastecimento de agua e a rêde de

exgottos da cidade de Alienas irão servir a estabelecimentos
publicos estaduaes, taes como o grupo escolar, forum e ca-
deia, attendendo, assim, unia necessidade estadual;

Considerando que o serviço de abastecimento de acua e
exgottos não deve reputar-se de necessidade ou utildade
publica sómente municipal, attenta a sua connexão ii: dma
com os probleniss de prophylaxia e hygiene publicas, que in-
teressam precipuamente ao Estado:

Decreta, usando da faculdade que lhe confere a hÁ n.
15, de 17 de novembro de 1891, a desapropriação, por utili-
dade publica do Estado, na forma da legislação em vigor,
dos mananciaes existentes em terras do Sr. Joquini Leopol-
dino de Souza Moreira, no municipio de Machado, que fo-
rem necessarios para o abastecimento d'agua de Alt coas.

A desapropriação comprehende os terrenos circinija-
centes que forem considerados necessarios para protecção
dos niananciaes.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, cal
Belio Horizonte, 16 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Daniel Serapião de Carvalho.
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DECRETO N. 7.083--DE 16 DE JANEIRO DE 1926
poroga, por quatro mezes, para assigriatura do contracto da estrada de

ferro concedida aos sre. Philip A. Burton e Armante Carneiro, no
ja flg11I0 Mineiro.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando de attri-
buiÇões que lhe são conferidas e attendendo ao que lhe foi so-
licitado peios concenssionarios, resolve prorogar, por quatro
mezeS, o prazo para assignatura do contracto da estrada de
ferro concedida aos srs. Philip A. Burton e Armante Carnei-
ro, pelo decreto numero 6.926 de 26 de junho de 1925, no
Tribunal Mineiro.

O Secretario do Estado dos Negocios da Agricultura,
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas assim o tenha en-
tendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beijo Horizonte, 16 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

flinici Serapião de Carvalho.

DECRETO N. .084—DE 19 DE JANEIRO DE 1926
Suspende por um anuo as regalias da equiparação da Escola Normal

de Carangola

O Presidente do Estado de Minas Geraes tendo em vista
o relatorio apresentado pelo fiscal dos exames de 1.a época,
processados em novembro do anuo p. findo, na Escola Nor-
mal de Carangola, pelo qual se verifica que o instituto não
funccionou regularmente durante o anno, e considerando
que o predio não satisfaz as exigencias pedagogicas e hvgie-
nicas; que não existe laboratorio destinado ao estudo de
sciencias physicas e naturaes; que é malfeita a escriptiira-
•ço escolar e deficiente o numero dos professores; conside-
rando mais que alguns programnias não foram exgottados
que o tnsino de Historia do Brasil não é ministrado por bra-
sileiro nato e que ha docentes que regeram mais de tres
cadeiras; considerando ainda que a directora vem se haven-
do com notoria desídia no comprimento dos seus deveres;
que no ha ordem e disciplina na escora e que o ensino é
relativamente mão: resolve suspender, por uni anno, as rega-
lias da equiparação, de accôrdo com o art. 161 do Regula-
mento do Ensino Normal, ficando o prazo acima destinado
aque se adapte o estabelecimento ás disposições contidas no
citado Regulamento, sendo cassadas definivamente as regalias,
si no fim do prazo determinado não se achar reorganizado
o predito instituto.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, 19 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

andoval Soares Azevedo.
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DECIIETO N 7.085—DE 19 DE JANEIRO DE 1926

urna escola mista no povoado de Guarapuava municiPlO do Paraoat

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola mista no povoado de Guarapuava, municipio de
Paracatú.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte. 19 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.086— DE 19 DE JANEIRO DE 4926

Co 'a uma OS(-o1:1 ntbü lauta na azeuida do Tamboril: 1iU O lCi1 ' O de S. R01115o

O Presidente do Estado de Minas Gcraes resolve crear
unia escola ambulante na fazenda do Tamboril, município de
São Pontão.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
BelIo Horizonte. 1 9 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.087—DE 19 DE JANEIRO DE 1926

Cr(a uma escola masco lua a mimexa ao 5.' Ticirnín to de Artilharia Montada,
na ci lado mim Pua aí AI acre

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crear
unia escola masculina, annexa ao S.° Re g imento de Artilha-
ria Montada, na cidade de Pouso Alegre.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 19 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.OBS—DE 19 DE JANEIRO DE 1926

Transfere para o povoado de Laginhiu. municipio de Ca.tagumuzes .ac'scÓla
rural, nilal a. de Serra da Onça no mesmo immuniclpio

O Presidente do stado de Minas Oeraes resolve transfe-
rir para o povoado de Lrginha, municipio de Cataguazes a
escola rural, mista, de Serra da Onça, no mesmo municipio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 49 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETU	. I m 9 . DI' 10 DF1 J\NLii 3 O I)E 10.26

Tranofere	1 01, O P0''0.11O lo	 Uim lei mmc III' Silo luaú : .- P lileeclio,convertida cio mista mi cseoI a nu a -eu I lua di cli,', e jeto dx (Jzi rI os Alyu,no Ii1cIliO I0011lclpIia

O Presidente do Estada de Minas (ieraes resolve transfe.
rir para o povoado de Lagoa, município de São João Nepo-
niUcenO, a escola masculina do districto de Carlos Alves, con-vertida em mista.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gemes, em
Beilo Horizonte, 19 de Janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sondava! Soares A.zevedo.

DECRETO N. 7.090—DE 21 DE JANEIRO DE 1926
lo 1 :53xamm	pra	:0,1,,	Ia g rtjmje'cd, ad ' li»i,tm:ui Iin. la, iL	1bd.	,t ,j	l.	II,,'0i: l'or''ur,i	erp:u	nu''- 'r:' 'Di OI11':in','.d inupramisa OSci:,

O Presideni,e do [stado de Minas Cei'aes, usando da
altribuição que lhe confere o art. 37 da Constituição do Es-
tado e de conformidade Com o art. 1.% ii. 11, ela lei 905, de
21 de setembro do anno Proxmo passado, resolve abrir ocredito de um Conto oit

ocentos e trinta e sete liiil e quinlien-tos réis (1:83 	para pagamento do addicional da lei
. 425, de 1906, ao si. Augusto Pereira Serpa, funccionario

da Imprensa Official, no periodo de 16 de dezembro de 1921
a 31 de dezembro de 1926.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Presideucia do Estado de Minas Oeraes, em
Beilo Horizonte, 21 de janeiro de 1926.

F ERNANDO MELLO VIAN.\A,
1)jaima Pinheiro chagas.

DECRETO N. 7.091 –DF 21 DE JANEIRo DE 1926

Abre o credito di' m'D53liu, p,u':, lugauu . nmo mio cru I iImc:mç5o ad'Jiei ' ,n'il	'II1.1 ii. ICe il	citem	lI,,' : t,r,	' ' :m	m11,'eimm'1: dc i m ututO	'1	fitOlara'lm a Oliic::: 1, Sr. Id :muoI da Si Iva ,J

O Presidefflo do Estado de Mília9 Oeraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 57 di Constituição do Estado
e de conformidade com o art. 1.°, n. 1V, da lei li. 908, de21 de setembro do anuo proximo passado, resolve abrir o cre-

D, M.-2
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dito de setecentos e setenta e sete illil trezentos e trinta e
nove réis (777339) para pagamento do addiciOflal da lei n.
425, de 1906, ao er. Mancel da Silva Jorge, funCCiOflario da
Imprensa Ofticial no periodo de IS de março de 1925 a 31 de
dezembro do corrente anno.dos NegOCios da Finanças assimO Secretario de Estado 
o tenha entendido e faça executar.

Palacio da PresideuCia do Estado de Minas Oeraes, em
Beilo Horizonte, 21 de janeiro de 1926-

FERNANDO MELLO VIANNA

!)jalma Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.092 DE 2() DE JANEIRO DE 1926

Croa uma eseolO rural. mitu. no povoaUo de nominado CCrte, 
dirioto de

Suo Jo- do Canostriio. muniCipio de Tiros

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crear
tinia escola rural, mista, no povoado denominado Côrte, dis.
tricto de São José do Canastrão, município de Tiros.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Belio Horizonte, 26 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO V1ANNA.
Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.093—DE 26 DE JANEIRO DE 4926

o o- lna° cc olo m istao na vila de Ma s um ruo

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crear
mais duas escolas mistas na vilia de Manhunlirim.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, err
Beilo Horizonte, 26 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

SanclOva l Soares Azevedo.

1')

DECI .I() N	7,11)	o 28	j\'.11lO í)L 1921)

,,kVproVà o Regulamento para 05 ('i o do e niprestimos coloro Penhores

O Presidente do Estado de Minas, usando das attribui-
ões que lhe confere o art. 57 da Constituição, e

contiderando que existe na Capital do Estado uma casa
para eniprestinlos sobre penhores auctorjzada a funccionor
r eto dec n. 3.921, de 2 de junho de 1823;pelo 	que outras sociedades se têm organizado
com o mesmo fim requerendo anctorização ilecessaria;

considerando que não tendo o Estado kgiolação espe-
cial, é anplicavel a disposição do art. 16, da lei n. 16, de
1891;e finalmente

considerardo a urgente necessidade da fiscalização de
taeS casas por parte do Estado, não só nas operações ef-
feectUadas, leilões dos penhores, cujas dividas se tenham
vencido, destino dos saldos verificados e procedencja de ob-
jectos penhorados:

Resolve approvar o Regulamento para as casas de em•
prestinios sobre penhores, que a este acompanha, assignado
pelo Secretario de Estado dos Negocios das Finanças queo
fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas (ieraes, cm
Beilo Hor17(mtc, 28 de Janeiro de 1925.

FITR\ANDO MELLO \TIANN\

i)jaIina Pinheiro Chagas.

Itegulainento pat'n as s tsas de em
tililoM sobre pezihore, a que se re g e-re o dee. 1k. 7.4)9 desta data

LÀllTULO 1

DECRETO N. 7.094—DE 26 DE JANEIRO DE 1926

rO.i	
cola mista no bairro de Carlos Pratos, nesta Capital.

iii;iiO Uui;i r
O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve creu

mais uma escola mista no bairro de Carlos Prates, nesta Ca•
pital.PalaciO da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Belio Horizonte, 26 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.
andovaL Soares Azevedo.

DAS CONDIÇÜES DL 1 i.NCC1ONAMENTO DAS CASAS DE PENHO-
RES E CONOENERES

Art. L° Nenhuma pessoa, sociedade ou empresa, seja
qual fôr a sua qualidade ou denominação, poderá estabe-
lecer casa de eniprest.mo sobre penhores no Estdo, nem
realizar operações desta natureza, sem prévia auctorização.

Art. 2. 1 O pedido do auctorização deverá ser dirigido
ao Secretarjos das Finanças em requerimento assignado pelo
proprio punho do requerente, declarando este a sua nacio-
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lialidade e domicilio, situação exacta d) lf)i cm que pre-
tende realizar as operações e o capital a empregar.

Paragraplio utiico Os garentes, adiiiiuistraJores ou e-
PreSentarites de sociedades deverão satisfazer as condições
estatuidas no presente artigo e provar com documentos de-
vidaniente legalizados que a sociedade se constiiiu e foram
para tal fim publicados os actos previstos em lei.

Art. 3. 0 Para obter auctoriza(-ão o requerente devera:
1 . ') justificar que possue, na forma do Codigo Com-

mercial, as qualidades necessariae para ser comnierciante;
2. 0.) mencionar o capital realizado com que o estabe-

lecimento vae effectuar as suas transacções.
Art. 4.' O requerimento será enviado peio Secretario

dss Finanças ao Chefe de Policia para verificar a idoneidade
do requerente, e o capital de que disponha para operações
de seu commercio.

Art. 5. 0 A auctoiizaÇão scrá dada por decreto que só
será publicado depois de efiectuados os depositos de garan-
tia inicial e quotas de fiscalização nos Cofrcs do Estado.

Art. 6. 0 O deposito ou caução será arbitrado pelo
Secretario das Finanças dentro dos limites de 5 a 15/ 1 do
capital realizado.

§ 1 ° Esta caução poderá ser prest:ida em dinheiro 011

011 ('iii apolices lederaes ou cstaduaes -
2. A caução servirá pari g arantia nas condemnaçoes

das multas, indeiiiiii es udicialmente decretadas, e será res-
tituida h me/as depois de cessadas as operações dos c3ta•
helecimuentoS, mediante aviso publicado no orgão official
pelo prazo de 10 (lias.

CAPITULO 11

DA ESCRiPILR\(\(1

Art. 7. Às casas de penhores além do diario e raz;io
terão OS seguintes livros, todos escripturados na couforiiii-
dade dos arts. 12 e 14 do Codigo CommerCial, preenchidas
as formalidades do ait. 13 do mesmo Codigo. a saber:

1.oI. o livros de penhores;
2. 0 livros de leilões;
Ari. S.	No livro de penhores que servirá para regis-

tro das operações, serão mencionados:
,° o numero de ordem correspondente ao penhor.

2 , 0 o nome, o prenome, domicilio ou profissão do
mutuario;

3. 0 a designação precisa dos objectos dados em penhor
a indicação do peso. qti;mndo sejani de metal precioso, e
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bern assim do numero de fabricação e marca da fabrica,
sendo relogio;

4.° a estimação do penhor;
5.	a iiuportancia da soninia emprestada;
ô.° a taxa de juro mensal;
7 0 as condições e forma do pagamento:	-
8 . 0 a data do emprestinio:
95 época do resgate
10. o saldo verificaco em leilão.
Art. 9,0 No livro de leilões serão mencionados:

a data de cada leilão;
2. 0) a qualidade dos penhores vendidos, seu numero

e todos os si g iaes constantes do registro no livro de penho-
res;

3.°) o nome do arrematante, sua profissão e domicilio.
Art. 10. O nitituariu assignará o livro de talões devi-

daniente numerado e que será aberto, rubricado e encerrado
]pelo Chefe de Policia, o recibo da divida emprestada, rece-
bendo do mutuante, para sua garantia, uma cautela que se-
rá extrahida do mesmo livro cujos termos de abertura e eu-
cerramento pagarão.

CAPITULO III

[)S PENi1ORr

Art. ii. Ao efiectuar o contracto de penhor, o mii-
tuante deverá, por lodos os meios ao seu alcance. cc rtiiicar-
se cia identidade do um utuario, da legitimidade do seu do-
muinio sobre o hjccto offerecido €111 garantia ou si procede
com auctorizaço cfíectva do seu verdadeiro dono.

Paragrapho unico. Havendo suspeita de que o objecto
offerecido em penhor não pertence uo que pretende em-
penhai-o, a casa de penhores deverá dar immediatameute
aviso ao 2.° delegado auxiliar, para que proceda as verba-
ções necessai-ias.

Art. 12. A casa de penhores que realizar eniprestimos
sob a garantia de objectos furtados ou roubados, urna vez
provado o furto ou roubo. será obrigada a restituir mime-
diamente os objectos ar) verdadeiro dono; mesmo sem reha-
ver a quantia emprestada.

Art. 13. Responde o credor por todas as perdas, ou de-
ierioraces cio penhor por cul pa sua, ainda q ue leve.

i'aragraplio unico . Quando uni penhor for destruido
ou daninificado em uni incend!o, o credor indemnizará o
mutuario até a concorrencit do valor real do mesmo penhor.

Art. 14. Os objectos dados em penhor serão guarda-
dos e conservados em bom estado, não podendo de modo
algum ser utilizados, transferidos ou novoniente offerecidos
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em garantia pelo credor, sem previa auctoiização do deve.
dor.

Art. 15. A restituição dos objectos empenhados só
terá Iog.r mediante a apreentaçào da cairteila respectiva,
feita pelo mutuario ou alguem por eLe (ievdan1ente nuct0.
rizado, sendo a referida cauteila arrecadada pelo credor
que nella dará o necessaro cauceilamento.

Art. 16. No caso de perda ou extravio da cautelia,
a casa de penhores fornecerá ao nintuario urna segunda via,
quando requerida por escripto. Esta circuuistancia sei ,,i an.
notada no taião corresuondente em poder do mutuante.

Art. 17. A reforma dos contractos será annotada na
parte correspondente ao livro de penhores e na respoctiva
cantelia, assignando o niutuante

Art. 18. Os objectos dados eni penhor poderão ser
resgatados a todo o tempo, mediante o pagamento da qua-
ntia emprestada e dos juros vencidos ou consigna ção d
preço em juizo. sendo o credor obrigado á entrega ililme.
diata dos mesmos objectos, sob pena de ser considerado
depositario remisso.

Art. 19. As casas de penhores são obrigadas a afOxar,
nos respectivos escriptorios. em caracteres visiveis e em la-
gar accessivel ao pubbco, uma tabeila indicativa dos juros
que exigem e das condições dos cinprestiruos.

CAI1TULO IV

DOS L[ILÕFS

Art. 20. Vencida a divida a que o penhor servir de
garantia e pagando o devedor, terá logar o leilão, na fórnia
do accordo previamente estabelecido entre as partes.

Paragrapho unico.Fica salvo ao devedor requerer o
Proceder á sua custa á venda judicial do penhor, mesmo
antes do vencimento da divida.

Art. 21. A venda será feita ciii leilão, realizado na
propria casa de penhores ou em gencia, por leiloeiros pu-
blicos desta Capital.

Art. 22. Os leilões, com a indicação do dia, hora e
logar, em que tenham de se realizar, serão annunciados,
com antecedencia de 10 dias, no orgão official do Estado,
e efíectuar-se-ão corri a presença do fiscal da respectiva casa
de penhores.

Paragrapho unico. Na me,-ma occasião será publicada
a relação dos objectos, que tenham de sei vendidos. com  a
designação doe. namoros ds cautellas corrospon entes a
cada um deItes.

Art. 23. ti objecto do penhor será offerecido pela
avaliação dada no acto de ser empenhado.

23—..

.° Si não houve lanço superior ao preço da avalia-
o objecto poderá ser adjudicado ao credor, querendo
em pagamento até o valor que lhe é devido sem que

e Jaleca estipulação qualquer em contrario.
§ 2.° Si o objecto não rncontrar lanço superior ao da

avaliação e o credor não quizer que lhe seja adjudicado,
 vendido pelo maior preço que for offerecido, ficando

Salvo ao devedor, até o acto da arrematação, remil-o, uma
vez que ofíereça preço egiial ao maior que tenha alcan-

çado 24 Os objectos destinados á venda, serão, com
aliteceden cia de tres dias do leilão, expostos na casa era que
este tenha de realizar-se

Art. 25. A arrematação será feita por lotes, que só-
mente comprenderão os objectos de cada uma das cautelas.

paragrapho unico. E' facultativo, porém, a arremação
por partes, mediante accordo previo entre o credor e deve-
dor, quando da cautela constar o penhor de mais de um
objecto.

Art. 26. Realizada a arrematação, o fiscal formulará
a conta do capital. juros e despesas de cada cautela, que
será escripturada por extenso no livro de leilões, assignan-
do o respectivo lançanniento o fiscal e o leiloeiro.

Art. 27. Os leiloeiros receberão por seu trabalho os
emolumentos ou conimissões estipuladas na legislação em
vigor.

Art. 28. Os saldos dos leilões serão, até 10 dias depois
destes effectuados, publicados no orgão official do Estado.

Art. 29. Os saldos dos leitões serão entregues aos mu-
tuarios, e os não reclamados depois de 30 dias da publica-
ção, serão recolhidos aos cofres do Estado para serem en-
tregues a quem (!e

1 L(	\

Hc AI I7\O.\O

Art. 30. .\ inspecco das casas de penhores será exer-
cida por fiscaes que serão livremente nomeadcs e deniettidcs
pelo Secretario das Finanças.

Art. 31. A rcniuneracão dos fiscacs, ruir para cada casa
de penhor será de 3 (OCP0 a .o0$000 nieuusacs, paga pelo
respectivo deposito de fiacalização que será feito por anuo
adeantada ii cote.

Art. 32. A remullerrção dos fiscaes será considerada
gratificação, dependente do efectivo e\ercicio do suas fun-
CÇões, não In0o do iada e li:r carolo a Iiceaeac remunera-
das.
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Art. 33. Aos Iiscaes incumbe:
1.0—cumprir as ordens e instrucções directamente exe

didas pelo Secretario das Finanças e Chefe de Policia relalj,
vas ao exercicio de suas funcções e solicitar as que ioreln ne,
cessarias nos casos duvidosos;

2. 1'—visitar diariamente as casas de penhores examinando:
a)	i funccioiiam regularmente;
h) si possuem os livros escripturados na devida forma;
c) si os objectos dos penhores são guardados com

precisa segurauy;
d) si taes ohjec los são assegurados contra incendius;
e) si finalmente todas as disposições deste Regulanien.

to são fielmente observadas.
3.—apresentar triuiensaliriente o minucioso relatorio so.

bre o movimento e regularidade rias casas de penhores que
viitarani.

4.1—verificar a exactidão das cautelas vencidas, assistir
os leilões e vericar o saldo constante dos arts. 2` e 29.

5 °---levar ao conhecimento do Chefe de Policia as trans.
gressões deste Regulamento punidas pelo Codigo Penal.

CAPITULO Vi

D\S Ii

Art. 34. A pessoa, sociedade on empresa que tenha ca-
sa de penhores ficará, pelas omissões e trantressões deste
Regulamento, sujeita ás penuas de multa, suspensão ou pra-
hibição de ftinccionanento de seu negocio, cass do, nesse
caso o decreto de auctorizsção.

Paragrapho unico As o ultas serão impostas pelo Se-
cretario das Fnanças, e a siisuensão da aiictorização pelo
Presidente do Estado, nicdiantc rep! esentação do Secretario.
As iniportancias liuuid ss das tu ultas se detin5ni ás casas de
de caridade do [siado

Art . 35. À soe e é ele, ou en!presa que realiiar
contractes de emprestiulus sobre penhores antes da auct riza-
ção ou sem ter os livros com as for ivaiidades exigidas, ilicor-
rerá na multa de 5)U000 a 2:UO0000.

Art. 36. A pessoa, sociedade OU empiesa que não res-
tituir os objectos recchdos em penh	hor, cará sujeita á pena
(Ie cassação do decreto de auetorbaçdo aLé que restitua ou
pague ao seu dono ii succc.ssor o valor real dos mesmos
objectos, SCffl preju izo das mais penas em que incorrer em
virtude do Ccdigo Penal.

Ari. 37. À pessoa sociedade, OU empresa que utilizar,
distraliir, transferir ou enlpenliar qualquer dos objectos dados
em penhor,penhor, além da responsabilidade penal, incorrerá na mui-
ta de iO0io 0	2:00000
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Art. 38. A pessoa, sociedade ou empresa que iealizar
m restinlos sobre penhores recebendo em garantia objectos

furtados ou roubados, além da obrigação de restituir os mes-
uos objectos ao seu verdadeiro dono, sem direito a indeni-

nizaçãO será pnnida com a prohibição de funccionamento do
eu negocio, de seis niezes a uiii atino, sem prejuizo das
nais penas Previstas no Codigo Penal.

paragrap ho unico. Sob a sancção da mesma pena fi-
cará a pessoa, sociedade ou empresa que, tendo motivos
ara presumir serem furtados ou roubados os objectos que lhe

roreni offerecidos em penhor, deixar de dar immediataniente
a viso á policia.

Art. 39. Sempre que a pessoa. sociedade ou empresa
deixar de expor, em seu escriptorio, a tabeita explicativa dos
juros e condições exigidas para os seus contractos de PC.
nhor, ficará sujeita á pena de prohibição de funccionaniento
do seu negocio até que satisfaça á disposição regulamentar.

Art. 40. ' pessoa sociedade, eu empresaempresa que deixar de
completar a caução, de que fala o art. Ó.° quando desfalca-
da ccin o pagamento das condemnações de que traia o § 2.°
do mesmo artigo, incorrerá na pena de suspensão da carta_
patente até que Integralize a caução.

Art. 41. A pessoa sociedade, ou empresa que recusar
subrnetter se aos actos d:i fiscalização, ou deixar de entrar,
nus prazos marcados neste Regulamento, com as contribui -
ções, a que é obrigada, incorrerá na multa de 1:C00K000 a
2:000'O0, e na prohihição de fuucciunanuento do seu negocio
até que satisfaça a exi gencia legal.

Art. 42. Nas mesmas penas incidem:
1. Os que habitualmente realizarem emprestiuios sobre

penhores sem auctorização legal, ainda que não tenham esta-
belecimento aberto ao publico.

li. Os que habitualmente realizarem faes cmprestiui1os
simulando outras convenções, principalmente com o empre-
go da clausula a relro.

Art. 43. Às multas de que trata este Regulamento serão
pagas na Thesouraria do Estado, dentro de cinco dias a con-
tar de sua imposicão, sob pena de serem cobradas judical-
mente.

APUPtILO VIL

11 -,i-s511	Er\os

Art. 14. [icauiu sujeitos ás disposições do presente Re-
gulamento os estabelecimentos ou escriptorios que realiza-
rem operações de emprestinios sobre cautelas cio Monte Soe-

	

corro 011 (Jaz 	de penhores.



Art. 45. As casas de penhores actualmente existentes
continuarão a funccionar com a caução já prestada, sujeitan.
do-se, porém, ás demais disposições deste Regulamento

Art. 46. Revogam-se as disposições em contrario.
Beilo Horizonte, 28 de janeiro de 1)26—DJaI!fla PiiIeiro

Chagas

DECRETO N. 7.096—DE 28 DE JANEIRO DE 11,126

v1)ri)ntre os Est:td	lo Mut	-	1r1	roiplck	-cia-
ilZulÇSO do iinda da ZOTIO ijiiiosa

O Presidente do Estado de Minas Ceraes, usando das
attribuições que lhe confere a art. 57 da Constituição, resol-
ve approvar o accordo entre 05 Estados de Minas e Ooyaz
para a reciproca fiscalização de rendas na zona litigosa

O Secretario do Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerses. em
Beilo Horizonte, 28 de janeiro de 1d26,

FERNANDO MELLO VIANNA.

I)jalma Pinheiro Chagas

ACCOJ41( entie os Fs1ado de iIina (e-
rae e Goyaz para a reCipløC:L fisca-.
lizacão de rendas (Ia zøna Jitigitsa.
Aos sete dias do mez de dezembro de mil novecentos e

vinte e cinco (1925), nesta cidade de Araguary, Estado de
Minas Geraes, presentes, no Hotel Central, o exmo. sr .
coronel Luiz Guedes de Amorini, secretario das Finanças do
Estado de Goyaz; Christiano Salies, inspector superintendente
de todo o serviço das fronteiras do Estado de Minas Javrne
de Medeiros Queiroz, inspector de rendas do Estado de Goyaz
commigo Amadeu Vieira lorto, fiscal da fronteira do lEstedo
Minas, servindo como secretario. ficou resolvido, entre as
duas auctoridades, supra referidas devidamente autorizadas,
a organização do serviço de arrecadação u fiscaloação de
impostos na fronteira dos dois Estados, sob as seguintes
clausulas e condições:

1) O imposto de exportação cont nuará a sei- arrecadado
de conformidade corri o accordo celebrado entre os dois

Estados a 5 de março de 1920.

Para a niaiiUteilÇíto duci postoc liscaes vigorará stulí
quo anterior ao laudo do cxiiio. sr . Cir. Ep tacio Pessoa, até

se emarqt1e definitivanie'ite a linha de limites estabeleci
q elo mesmo.da p1	Estado de Minas c(ninromette-se a crear desde
- tres postos de extravios em Bom Successo. Cangalha e Ja-
aré onde o Estado de (]oyaz mantem fiscalização perma-

nent O transito de(pie trata a clausula VII do acccrdo
de 5 de março de 1929, SÓ poderá ser permiltido em vista de
,,,,ias expedidas por funcconarios fiscaes, não podendo ne-
huni dos Estados accordantes acceitar quaesquer documentos

de outra procedenciLl.
ParagraphO tinico. Qualquer dos Estados confinantes

poderá conceder livre transito para outro Estado desde que
mercadoria ou gado esteja coberta com a prova do paga.

mento do imposto ao Estado (la procedencia, de conformida-
de com a clauisula VI e seus paragraphos do accordo citado.

\7) Os funccionarios fiscaes de ambos ss Estados deve-
rão exercer a maxima vigulancia no sentido de determinar a
procedeflCia da mercadoria ou gado, e, cm casos duvidosos,
o exportador ou conductor depositará na EstaçãoFiscal que
se julgar prejudicada a quantia correspondente á totalidade
do imposto, até que Seja resolvida a reclamação do contri-
buinte, que deverá suhmettel-a á consideração do Secretario
das Finanças do Estado detentor, dentro do prazo de trinta
dias, findo o qual perderá o direito ao deposito.

VI) Os pontos de extravio de que trata a clausula LII
deste accordo, ficarão subordinados ao Posto Fiscal de Santo
Antonio de Rio Verde

Vil) Qualquer duvida (I UC Surgir ria execução deste ac-
cordo, devera ser levada ao conhecimento dos governos, de
Ooyaz e Minas, para serem tomadas a providencias que
forem necessarias.

VIII) Os dois Estados providenciarão no sentido de
transmittir instrucções a todos os funccionarios encarregados
do serviço de arrecadação, afim de cumprirem o presente
accordo sem attrictos e desintelligencias.

IX) Este accordo entrará cru vigor em 1. 01.0 de janeiro de
1926 e será mantido até que a counmissão mista de que trata
a clausula IV do laudo arbitral de 16 de julho de 1922, apre-
sente o seu trabalho á consideração dos go vernos dos Esta-
dos. Do que, para constar, lavrou se a presente acta, em
duplicata, que vão assignadas por todos CIII presença das tes-
temunhas, Murihio Vaz e coronel Astolpho de Vasconcellos e
que será entregue, uma ao exino. sr . Secretario das Finan-
ças do Estado de Goyaz.e outro ao representante do exnio.
Sr. Secretario das Finanças do Estado de Minas Oeraes, ex-
trahindo . se tamhern duas copias vue serão entree-ues aos dois
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fiscaes, Jaynle de Medeiros Queiroz e Amadeu Vieira 1oito,
que ficam encarregadosde transmittir instrucçeS aos funccic-
narios das fronteiras.-- (na) lodz Guedes d'Amor/ai Chris-
tUrnoa1!es, /aj'me de Medoiros Queiroz, A ,nade Vieira [-'Cr.
to, Maitrilio Voz, ;lstIpTiO Vasconceil S.

DECRETO N. 7.07—DE 29 DE JANEIRO DL 1926

ri	IIiú Pir,hi

O Presidente do Estado de Minas (Seraes, de cotiformi.
dade com o Regulamento do Ensino Primario em vigor, re-
solve crear um grupo escolor em Rio Paranahyba.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gemes, em
BelIo Horizonte, 29 de janeiro de 1926.

FERNANDO ME! LO VIANN\

.aando.'al Soares 4ze'e10

DECRET O N. 7.098-1)E 29 DE JANEIRO 1)11 1926

(1	ii	irr	ir	ii	i	\I	r	1	-ii

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o Regulamen0 doEnsino Priniario em vigr, re-
solve crear um grupo escolar em Santa Maria do Suassuhy.

Palacio tia Presidenci'i do Estado de Minas (ieraeo. em
Belio Horizonte, 20 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VÍANNA

SanJovi l Saare IZOiLÍ

1)l:CL tu	.	1i	DE LE\'LRLIRo DE l9d
di	1	lirri ri	i	\irJ)	liii!:	&	rceir	1	1 . 11:1	01

-	 0 (1(1	UJi	de ID II	e 1H riitiii -

O presidente do Estado de Minas Geracs, usando da
51 jb U jÇ0 que 1110 confere o art. 57 da Constituição e de
ccord0 com a legislação eleitoral em vigor, resolvemarcar

o dia 7 de março proxirno futuro iara se I)rcccder á eleição
de um senador e de dois deputados cstaduaes, sendo uni
ela 5 a	uui0 pela 6. CirCtirliscripção eleitoral.r Palacio da Presidericia do Estado d.Minas Geraes. em

BeliO 14.oriZOnt0, 1 . 0 de fovereiro de 1926.
FEIINANDO MELLO VIANNA
Sondo vai Sacres A ze 'edo.

DEC1ETO N. 7. Vil—DE 30 DE JANEIRO DE 1926
Ai Ir e i liii	iii	iiIri (ii lilI-rO

O presidente do Estado de Minas Oeraes,usando da
ttribUiçã0 que lhe confere o art. 57 da Constituição do Es-

tado para exocução (ia lei ij 893, de 10 de etenihrc de 1925,
que auctorizoU o Governo a reorganizar o (i y innasio Mi-
neiro, adaptando-o á reforma do ensino P(lblicada com o
dec. federal II. 16.782 Á, de 12 de janeiro de 1925, rsolvc
apprOVar o regulamento que com este baixa, assignado pelo
Secretario de Estado dos Negocio .-, do Interior que assim o
tenha entendido e faça e:ecutar.

Palacio da Presidenca, em Bello Horizonte. 30 de jo-
neiro de 1926,

iEP\N,-\NDO MELLO V!ANNA
.Sando ia! Soares Azevedo.

Regulamento a jue se refere o decreto supra

PARTE 1

l)ECRETC N. 7.099— DE 29 DE JNNEIRO DE 1926

ri	ti iurO, irlr'r.	PirrO:	Iri ,iiiI .i. flifl!ipto
c,n1	OiVi

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve sippri-
ruir a escola rural, mista. de Parada da Jatibtca, niunicipio
de Ponte Nova.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes. em
J3ello Horizonte. 29 de janeiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA

.Oandoral Soares Azevedo.

'iul 1

DA OiI(iÀNILAÇO OLR\L

Art. 1 . 0 O Oyrnnasio Mineiro terá por fim
proporcionar instrucção secundaria, como prolon-
gamento do ensino primario, necessaria e sufficiente
á matricula nos cursos superiores da Republica e,
em geral, ao bom	m ndeEepcho dos deveres do ci
dado na vida soei,-I.

IM
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§ •o Dividir-se-á em externato, localizado na
Capital, e internato, com séde em Barbacena.

§ 2. 11 No internato serão admiltidos alumnos
semi-internos. Serão admittidos tambem ao curso
aluninos externos.

Art. 2.° Cada um desses estabelecimentos, com
administração e economia independentes e corpo
docente proprio, será modelado, quanto a program.
mas e plano de ensino, pelo Coflegio Pedro II.

'lituilo U

DO LNSINO

CAPITULO 1

DO CURSO

Art. 3. 0 O ensino no curso gymnasiai será
de seis annos e constará das seguintes disciplinas:
portuguez, francez, inglez, allemão, latim, mathe.
matica, desenho, geographia geral, chorographia do
Brasil, cosmographia, historia universal, historia do
Brasil, physica, chimica, historia natural, inÍrucção
moral e civica, litteratura brasileira, litteratura das
linguas latinas, philosophia, sociologia

§ 1. 0 No internato haverá, além disto, cursos
praticos de fraiicez, inglez, dactylographia, steno.
graphia e musica, sendo facultativa a frequencia nos
tres ultimos.

§ 2. 0 Haverá em cada secção do Oymnio um
professor de educação physica, a qual será minis-
trada de accordo com programnia previamente ap.
provado pelo Secretario do Interior, e um instructor
para o ensino militar, nos termos da legislação
federal.

Art. 4. 11 As disciplinas serão distribuiLias pe-
los seis annos do curso, do seguinte modo:

3!

1. ANNO

1) portugUez (giamma-
tica expositiva)	3 horas por semana

2) Ari ffimeta.........5	»	»	»
3) oeographi a geral	6	»	»	»
4) Inglez ........ ....2	»	»	»
5) FranceZ............3	»	»	»
6) instrucção moral e

civica............1	hora	por semana
7) Desenho— .......2	»	»

22	»	 »

2. ANNO

1) Port uguez (gramma-
ica expositiva)	3 horas por semana

2) ArithnietiCa...... 1	4	 »
3) Chorographia do

Brasil.- . .	 3	»
4) Historia Universal	2	»	 »
5) Francez ..........3	»	»	»
6) Inglez ou Aliemão	3	»	»	»
7) Latim....... 	3	»	»	»
8) Desenho, . . .	..	»	»

22	»	»

3. ANNO

1) Portuguezgramma-
tica expositiva)	3 horas por semana

2) Historia Universal	5	»	»
3) Francez. .........	3	»	»	»
4) Inglez ou Allemão	3	»	»	»
5) Latim ..........•	3	»	»	»
6) Álgebra ...........	3	»	»	»
7) Desenho........	2



40 \O

1) Rrtuuez (gi ali) ma-
tica historica)	.

2) Latim .............
3) Geometria e Tiigc-

nometria..........

4) Historia do Brasil..

5) Pl1ysica...........

	

(3)	Chirnica..........
7) Historia Natural

	

)	Desenho..........

5.

1) lor1ugucz (noções
de litteratura) . .

2) Cosniog r  phia.....
3) Latim..............
4) Phvsica...........
5) Chiniica .........
(3) Historia Natural...
7) Philosophia.......
8) Desenho .........

3 horas por sea ana
2	>	»

(3 horas por semana
4	)>

3	 »	»

2	 »
3	 »

i	 »	»

23	»	»

3 horas por semana
2	»	»	»
3	»	»	»
3	»	»	»
3	»	»	»
4	>)	»	»
3	»	»	»
1	»	»	»

22	»	 »

ú.° ANN()

2) Lit teratura das lin-
1) Litteratwa brasileira

	

tias latinas......

	
6 horas por semana

3 horas 1)01 semana

3) Historia da philo-
sophia...........4

4) Sociologia.. ......	5

18

hrrs PCE semana
»	»

»	 »
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Art. 5. 0 Constituem séries as provas de con-
clusão de estudo das. niaterias, nos diversos anuos
do_curso, assim discrminadas: 110 1. anno, instru-
cção moral e cívica; no 2. ,1 anuo, geograpitia, cho-
rographi a do Basii e arjtIjrnefjca no 3. 0 anuo, fran-
cez, iriglez ou allemão, algebra e historia universal;
no 4.° anuo, geometria, trigonometria e historia cio
Brasil; no 5•0 anuo, portuguez, latim, cosmographia,
phySiCa, chirnica, historia natural e philosophia.

Art. Ô.° No será permittido o accesso a um an-
no qualquer sem approvação nas fliaterias do anno
anterior, quer nas que forem de simples promoção
de um anuo para outro, quer nas que constituírem
provas de conclusão das diversas séries. Em caso
algum será facultado fazer mais de uma série em
cada atino.

Paragrapho unico. A prova de francez no 10
annO será dependente da promoção em f]Orttigticz
deste mesmo atino para o 4.. A l)romoço em p h y

-sica e chirnica, do 4.° para O 5. 1 atino, dependerá
da approvaÇão final cru geometria. A prova de phi-
losophia subentende a approvaço final nas outras
materias do 5. 0 anuo do curso.

Art. 70 As disciplinas acima discriminadas
serão cistribuidas pelas seguintes cadeiras:

1. a _Portuguez (gram matica expositiva);
2. a_portuguez (gram matica historica e no-

ções de litteratura nacional);
3.a_Francez;
4.__lnglez;
5. - Allemo;
6.a-Latim;
7.a_Arifhmetjca e Álgnebra;
8.—Geornefrja e Trigoonietria;

—Geographia e Cosmographia;
10.I --Historia Universal;

e Historia do Basil;
1 2.a Physjca e Chimica;
13.a___ Hjstorja Natural;
l 4 . a lI1strtço moral e cívica e Phflosophia;
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1 5 .a_ LitteratUra brasileira e Litteratura das linguas
latinas-

16. a—Historia da philosophia e Sociologia;

1
18._[duCaçãO Physica.
Art. 8. 0 Ao alumno approvado tio 6. anno será

conferido o grau de bacharel em sciencias e letiras
e expedido diploma de accordo com o modele junto.

CAPITULO 11

DO HORARIO E DAS AULAS

Art. 9. O horario dos teabalhos escolar( será
fixado pela congre(y-ação, approvado pelo Secretario
do Interior, e obedecerá ás seguintes regras:

1 ) As aulas dos tres primeiros aflitos fune.
cionarão des 11 ás 10 horas, e as dos tres ultimos,
preferencialmente, das 7 ás 11

2.') Não poderá haver mais de quatro aulas
tneoricas por dia para cada anuo do curso.

3. As primeiras horas serão aproveitadas para
as aulas de niathematica e de sciencias pli.vs1c0.
naturaes; a ultima será destinada á educação physi.
c, exercicios militares e desenho.

Art. lO. O professor é obrigado a dar seis
aulas, no minmo, e nove, no maximo, por semana.

§ 1 o Quando o numero de aulas, por sema
na, em uma cadeir, fôr ineriOr a seis, deverá ser
designada ao respectivo professor a regencia detur
ina extranumeraria, até perfazer o numero minimo de
aulas estabelecido no artigo anterior.

§ 2.	Si elie se recusar a essas aulas compl
mentares, soffreiá em seus vencimentos desconto
prOporCiollai

3 O Si o numero de aulis fixa
do no hora

rio fôr superior a nove, perceberá o professo' a gra.
tificação de que trata o artigo 173

Art 11. Nenhum professor poderá dar mais dt
duas aulas por dia

1i

l'itIlIJO III

DA ADMINISTRAÇÃO

CAPITULO 1

DO 1 ESS(.).\L \1eOJj	e T1\

ArL 12. Cada um dos estabelecimentos terá o
seguinte pessoal:

1 reitor;
1 vice-reitor
1 secretario;
1 amanuense;
1 bibliothecario;
1 preparador;
2 inspectores de alum nos;
4 auxiliares de inspector;
1 porteiro;
5 serventes.
Art. 13. No internato, além do pesoa1 acima

referido, haverá um economo, um cozinheiro, um
ajudante deste e serventes necessarjos até o numero
de dois.

§ 1. 0 Um dos serventes, designado pelo reitor,
desempenhará as funcções de roupeiro, e outro as
de enfermeiro.

§ 2.° O bibliothecaijo do internato será tam-
bem o guarda-livros do estabelecimento.

Art. 14. Haverá, egualmente, no internato, um
medico, cujos serviços serão contractados pelo Secre-
tario do Interior.

Art. 15. Os reitores secretarios, amanuenses
e b ibl jothecarios serão Iloineados pelo Presidente
do Estado; o economo, os preparadores, inspecto-
res e auxiliares de inspectores de alumnos, portei-
ros e serventes, pelo Secretario do Interior; os
demais enipreg»os serão contractados pelo reitor,
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que dará de seu acto conhecimento ao Secretario do
Interior.§ 1 .o Os reitores serão escolhidos livremente
dentre as pessoas de notoria competencia e idonei-
dade moral, podendo a nomeação recahir em profes-
sor do estabelecimento.

§ 2. 0 Os vice-reitores serão designados pelo
Secretario do Interior dentre os professores.

§ 30 Quando necessario, o reitor, previamente
auctorizado pelo Secretario do Interior, poderá con-
tractar serventes e outros empregados administrati-
vos, além dos determinados nos arts. 12 e 13.

§ 4.0 Todos os funccionarioS e empregados,
em exercicio, serão obrigados á assignatura de ponto,
como condição indispenSavel para perceberem ven-
cimentos.

CAPITULO II

DAS AU! iiBUiÇES

Ari. 10. Ao reitor do externato incumbe:

a) velar pela observaflcia deste regulamento,
pela boa ordem dos serviçoS e pela hy(yiene e
conservaçã O, do estabelecimento;

b) zelar pela educação physica, inteliectual e
moral dos alumnos;

c) nomear, licenciar e suspender de funcçõeS
empregados, até trinta dias; licencear professores e
designar-lhes substitutos, nos impedimentos ou f al-
tas, durante o mesmo periodo de tempo;

d) applicar penas aos professores, aos empre-
gados administrativos, aos alumnos e aos examiflafl
dos extranhüs, de accordo com este regulamento;

e) convocar e presidir as reuniões da congre-
gaçãO e executar as suas decisões, excepto quando
contrarias á lei, cumprindo-lhe, neste caso, represen-
tar ao Secretario do Interior;
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f) rubricar os livros de escripturação do esta-
elecimento e assigilar os termos de abertura e en-

cerramento;
g) conferir e assi(Ynar os titulos de habilitação

e visar todos os documentos expedidos pelo instituto,
respeitada a legislação federal;

h) dar posse aos professores e aos empregados
administrativos;

1) fiscalizar a observancia dos programmas em
todos os cursos, assistindo frequentemente ás lições
dos professores

j) encerrar os livros de Ponto
k) resolvei- os casos imprevistos de ordem

administrativa e de caracter urgente, communicando
o acto ao Secretario do Interior;

1) organizar as bancas examinadoras para os
exames de admissão, de promoções e finaes, com
approvação prévia do Secretario do interior;

tu) receber do Thesouro do Estado as quantias
destinadas ao estabelecimento e ordenar as despe-
sas de pronipto pagamento;

ri) assignar e remeiter todos es mezes á repar-
tição competente as folhas de pagamenlo do pessoal
docente e administrativo

o) organizar o projecto de orçamento das des-
pesas do estabelecimento e envial-o ao Secretario do
Interiar, até 31 de março de cada au no;

p) fazer o desdobramento em turmas extranu
merarias das cadeiras T superjotadas, dando disso im
mediato conhecimento ao Secretario do Interior, para
que este designe ou contracte professores

q) apresentar, em março de cada atino, ao
Secretario do Interior, relatorio circumstanciado da
marcha dos trabalhos do instituto.

Paragrapho unico. O reitor do internato, além
das altribuições constantes deste artigo, terá as se-
guintes:

a) visitar a miude as enfermarias, o refeiforio,
os dornijtorjo c, e as demais prtes do etahelecinierito;
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b) inspeccionar o deitar e o levantar dos alu-
mnos, a entrada e a sabida das aulas;

C) distribuir os serviços pelos seus subalternos;
d) reclamar dos professores e inspectores infor-

mações diarias sobre o procedimento e a applica-
ção dos alumnOS:

e) examinar e visar todos os documentos da
receita e da despesa do estabelecimento;

f) fazer chegar aos alumnos a correspondencia
a elies destinada, e fiscalizar, sem ler, a que expe-
direm

g) approvar as tabeilas de refeições diarias,
organizadas pelo econotTlO;

h) enviar todos os mezes á repartição competen-
te as contas e documentos de despesa, para os devi-
dos fins;

i) visar as guias indispenSav&s para quaeSqUer
compras;

j) auctorizar qualquer despesa urgente, dando
sciencia immediata á Secretaria do Interior;

k) contractar os serviços pharmaCeuticos e den-
tarios, com approvaçãO prévia do Secretario do In-
tenor;1) prorogar as horas do expediente, quando ne-
cessario.Art. 17. Ao secretario do externato incumbe:

a) cumprir as ordens do reitor;
b) fazer o exp die ate do estabelecimento;
c) lavrar as actas da congregação, de exames

e de concursos processados no Oymnasio;
d) lavrar e assignar os titulos de habilitação,

attestados e certidões, guias de transferencia, editaes,
avisos e mais publicações relativas ao estabeleci-
ment;

e	rr'' i7r ienalmete as tohas de paz»

u	d p

g) wiflCCCí os d.duS ncceSSarios á elaboração
do relatorio de que trata a letra q do art. 16;
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h) fazer a escripturação da receita e da despesa
do estabelecimento;

i) trazer em ordem o archivo e a escripturação
dos livros a seu cargo;

j) inventariar annualmente os moveis, utensi-
lios, e material escolar existentes no estabeleci-
mento;

k) publicar, semanalmente, as listas dos alu-
mnos faltosos;

1) expedir as guias de pagamento das taxas de
matricula e de exames dos aluamos;

ai) fiscalizar as compras para o expedeute;
n mandar, bi-me5tra1mene , aos paes ou a quem

suas vezes fizer, informações resumidas das notas
relativas ao procedimento, a pplicação e faltas de cadaalumno;

o) ter a recretaria aberta todos os dias uteis,
das 10 ás ló horas, tempo esse que poderá ser pro-
rogado pelo reitor.

Paragrapho unico. O secretario do internato
terá, além dos deveres especificados neste artigo,excepto os das letras Ii e k, mais os seguintes:

a) passar as guias para o pagamen t o daspensões;
b) lavrar contractos, termos de fianças e de

multas;
c) fazer pagamentos auctorizados por ordem

escripta do reitor;
Art. 18. O amanuense auxiliar( o secretario

nos serviços de compatemicja deste.
Art. 19. Incumbe ao bibljotliecarjo:
a) organizar e catalogar a bibliolheca;
b) velar pela conservação dos livros e exercer

a policia na sala da hibliolheca;
C) propor ao reitor a compra de livros e re-vistas;
d) organizar trimestralmente o orçamento das

despesas e o mappa dos leitores e das obras con-sultadas
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e) fazer por meio de talões impressos O lança,
mento dos pedidos e das entregas dos livros, Os

quaes, em caso algum, poderão ser retirados da sala
da bibliotheca.

Pararapho unico. No internato o bihliothe.
cano terá mais a seu cargo:

a) a organização e processo das contas de
despesas de fornecimentos, afim de ser requisitado
o pagamento;

b) a escripturação economica do estabeleci.
mento;

c) a organização, no começo de cada mez, de
um quadro demonstrativo dos generos alimenticios
distribuidos durante o mez anterior pala as refei,
ções, o que fará á vista das notas de quantidade de
cada um dos mesmos generos, diariamente forneci.
das pelo ecoriomo.

Art. 20. Cumpre ao prepaador:
a) zelar o material dos laboratorioS, gabinetes

e museus;
b) preparar o material para as lições, de accor-

do com as instrucções do professor;
c) ter um livro de carga e descarga cio mate-

rial, communicando ao reitor as faltas verificadas;
d) dirigir a limpeza dos laboratorios, gabinetes

e museus.
Art. 21. E' dever dos inspectores e de seus

auxiliares:
a) manter a disciplina dentro das aulas e na

ausencia dos professores, fóra das mesmas e ns
imrnediações do estabelecimento;

b) advertir os aiurnnos, quando necessario;
c) cumprir as ordens do reitor, a quem com-

niunicarão qualquer infracção da disciplina que re-
clame providencia mais rigorosa.

Paragrapho unico. Os inspectores de alumilOS
e seus auxiliares, no internato, além dos deve-
res especificados nas alineas antecedentes, terão as
seguintes:
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) rcsiclir no estabelecimento
h) informar diariamente ao reitor o que houver

occorido no salão de estudos;
c) tomar conhecimento dos trabalhos prescri-

tos nos alumnos pe'os professores, sejam clles re-
tivos ás materias de suas lições, sejam ao cumpri-

mento de penas,;
d) comer a mesa com os alumnos, mantendo

a boa ordem entre cites;
e) fiscalizar os dormitorios, assistindo ao deitar

e ao lvantar dos alumnos
f) fiscalizar os banhos e o asseio individual

dos au1i1flOS.

Ârt. 22. Incumbe ao porteiro:
a) guardar o edificio, mobilia e material esco-

lar; encaminhar a correspondencia; com p rar, me-
diante ordem do reitor, os objectos de expediente;
inspeccionar o serviço dos serventes, principalmente
no que concernir á limpeza ., arranjo dos moveis e
utensilioS do estabelecimento;

b) abrir o edificio meia hora antes dos traba-
lhos e sempre que Ih'o fôr ordenado pelo reitor;

c) cumprir e fazer cumprir todas as ordens re-
ferentes ao serviço da casa;

d) dar o signal para o começo e terminação
das aulas;

e) manter certos os relogios;
f) permanecer no eslabelecimenlo durante as

horas de trabalho, não consentindo que os serven-
tes se ausentem, salvo ordem do reitor.

Art. 23. Os serventes, sob as ordens cio por-
teiro, farão todo o serviço de limpeza, guarda, ordem
e conservação das salas de aula e dependencias do
edificio, attendendo ao chamado dos professores,
durante o tempo das aulas e dos exames.

Art 24. Incumbe ao econorno, que residirá em
dependencia do internato

a) cuidar da conservação do edificio e suas de-
pendericias
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b) receber os objectos que entrarem para a
despensa, fazendo deiles relação no livro de carga,
e notar no livro de descarga os que deila sahirem
para a cozinha e cópa; lançar em livro especial a
quantidade dos generos alimenticios que se forem
gastando diariamente

c) verificar o peso dos generos, quando vie-
rem do fornecedor, e bem assim pesar a quantidade
necessaiia para a alimentação quotidiana doa alu-
nos e do pessoal administrativo;

d) apresentar ao reitor um balancete quiiizenal
dos generos consunidos:

e) apresentar ao bihliothecario, para serem pro-
cessadaa depois de devidamente conferidas, as contas
dos fornecedores, no principio de cada niez;

f) cumprir as instrucções e ordens do reior, a
quem fica directamente subordinado;

g) responder pelo almoxadfado, ao qual fará
recolher todo o material que não estiver sob a re-
sponsabilidade dos encarregados das outras secções
do internato;

h) receber as quantias necessarias para as de-
spesas, das quaes prestará contas ao reitor;

i) arrolar em livro proprio todos os valores e
objectos que os alumnos tiverem ao entrar para o
estabelecimento;

i) 1)rc'ccderannualmeI1te ao inventario das rou-
pas, louças e mais objectos do estabelecimento, para
que o guarda-livros faça em livro especial o neces-
sano registro;

k) fazer todas as compras por conclirrencia
administrativa, devendo ser as propostas entregues
ao reitor para abril-as e escolher a mais conveniente.

Art. 25. O economo, unico responsavel pelos
serviços da despensa, da copa, da cozinha, lavanda-
ria, jardins e horta, terá para auxilial-o um servente.

.Art. 26. Os dc veres do cozinheiro, seu ajudan-
te, criados e quaesquer outros empregados de que
necessite o internato, serão determinados pelo reitor.
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Art. 27. Ao servente designado para roupei-
ro cumpre

a) receber e registrar em livro proprio o en-
xoval dos alumnos, verificando si está de accordo
com as prescripçõeS regimentaes;

b) providenciar para que todas as peças do en-
.oval dos alumnos sejam marcadas com o numero
que lhes fôr designado;

c) zelar pela roupa dos alumnos, conservan-
do-a em ordem na rouparia;

d entregar, ao encarregado da lavanderia,
median te rói, e deile receber, lavadas e engomma-
das, p cedendo á necessaria averiguação, as peças
de roupa dos alumnos, bem corno as de uso do re-
feitOrio, cópa, cozinha e enfermaria

C ) entregar ao alumno que se retirar do inter-
nato as peças do enxoval que nessa occasião pos-
suir, do que tomará nota no livro proprio.

Art. 28. Incumbe ao medico:
a) viaitar, ao meilO; tres vezes por semana, o

internato, propondo todas as medidas que lhe pa-
recerem convenientes á hygiene geral e escolar;

b) comparecer no estabelecimento todas as ve-
zes que fôr reclamada a sua presença, quer para os
alumnos quer para os empregados internos;

c) examinar os candidatos á matricula, verifi-
cando si satisfazem as condições sanitaias para isso
exigidas, devendo vaccinar os que ainda não o te-
nharn sido;

d) examinar periodicamente todos os aluninos,
informando ao reitor o estado de saude de cada
um, afim de que elIe possa fazei-o aos paes ou re-
sponsa Veia;

e proceder a egual exame nos empregados
administrativos, informando immediatamente ao rei-
tor qualquer anormalidade que tenha notado na
saude dos mesmos;

f) organizar as fichas anthropologicas dos alu-
mnos;
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g) mandar remover irnmediatainente para
pavilhão de isolamento os alumnos acommettido5
de molestia infecto-contagiosa;

11) examinar com frequencia a qualidade dos
generos alimenticios fornecidos ao internato;

Í) ter sob a sua direcção os empregados da
enfermaria;

j) orientar o professor de educação physica
quanto á resistencia individual dos aluuinos pala os
difíerentes exercidos physicos.

1 u) IV
DA ESCRIPTURAÇÃO E DO MATERIAL ESCOLAR

Art 29. A escripturação será feita nos seguintes
livros

1.°) de matricula
2. 1 ) de inscripção em exames;
3.°) de actas de exames finaes;
4.) de acta de exames de promoção;
5 •() de ponto diario
6 1 ) de inventario do material escolar e do

mobiliaria
7.°) de catalogos cia bibliotheca e do archivo;
8.°) copiador de corresp onde ncia;
9. 0 ) de registro de notas da legis!ação e dos

actos officiaes relativos ao estabelecimento;
10.") determos de posse e de annotações refe-

rentes aos professores e aos empregados;
Ii .0) determos de inscripção em concurso;
12. 0) de receita e despesa;
13. 0 ) de registro de falhas dos aluninos e do

numero de aulas de cada cadeira durante o nez, e das
notas a que se refere o art. 06, §	1.0 e 2.1';

14. 0 ) de curriculum vilue dos alumnos
15°) de actas das sessões da congregação.
Paragrapho unico	Ficarão a cargo cio secre-

tario, do guarda-livros e do economo OS livros ne

esarb0 au dcsempcalio de eus respectivos car-
s devendo-se observar as normas da escriptura-
0 'ni ercitd no computo cia dspesa e da receita.

cAIiTlJLO 1

DO COlOU DO(-LNFE, SEUS f)I1LifOS E DLVEIES

Art. 30. O corpo docente compor-se-á de pro-
fessores cathedraticos, de professores de desenho, de
ed ucação phvsica e dos cursos laraticos de linguas.

Artffi 31	Cumpre aos professores:

a) orientar o ensino da sua cadeira
b) ciar lições nos dias e horas nIalcados, parti-

cipando com antecedencia ao reitor qualquer impe-
dimeiltO;

c) consignar na respectiva caderneta a sunirnu-
la das lições de cada dia, bem como a presença e
as notas dos alumnos

d) leccionar toda a niateria contida no pro-
gramrna da respectiva cadeira;

e) apre:enlar, para que seja estudado e julgado
pela congregação, O referido prograninia, nos termos
do n. 2 do art. (2;

f) tomar parte nas conimissões de exames do
curso, nas de concurso ou em quaesquer outras para
que hajam sido designados;

g) comparecer ás sessões da congregação e
observar as instrucções do reitor, no tocante á po-
licia interna

li) fornecer ao reitor, até o dia 5 de cada niz,
e, em novembro, ata o dia 16, relação das faltas, das
notas de aproveitamento e de procedimento de cada
alumno;

i) satisfazer as requisições feitas pelo reit: r 110
Intere;se do ensj rio auxiliando-o na manutenção da
ordem e da disciplina.
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CAPITULO II

DO PROVIMENTO DAS CADEIRAS

Art. 32. Os professores do Oymnasio serão
nomeados pelo Presidente do Estado dentre os ca
didatos que tenham provado competencia em coa.
curso, nos termos deste regulamento.

Art. 33. Os candidatos requererão ao reitora
iriscripção, juntando prova de maioridrde, de qua -
lidade de cidadão brasileiro, folha corrida, attestado
medico de vaccinação contra a variola, de não sof-
frerem molestia contagiosa, nem terem defeito phy-
sico incompativel com o magisterio.

Paragraplio unico. A Secretaria cio Oyninrsio
dará recibo dos documentos, os qu?es, findo o con-
curso, poderão ser retituidos, tambem mediante re-
cibo.

Art. 34. A inscrição dos candidatos se fará
por termo em livro especial.

Art. 35. A's 15 horas do dia fixado para o
encerramento das inscripções, reunir-se-á a congre-
gação, afim de tomar conhecimento das mesmas e
eleger a conimissão examinadora, publicando-se pela
imprensa os nomes dos candidatos inscriptos.

Art. 36. rindo o prazo, nenhum candidato
será admittido á inscripção.

Art. 37. Não havendo caiididat:, o reitor
abrirá immedi tamente nova incripção.

Art. 38. Caso trmine em tempo de férias o
prazo di inscripção, conservar-se-á esta aberta até
o primeiro dia util que re seguir ao termo delias.

ArL 39. As provas do concurso para profes-
sor catliedratico comprehenderão:

a) defesa de duas theses sobre a materia da
cadeira em cencurso

b) prova pratica, quando fôr o caso, sobre as-
sumpto sorteado na occasião;

--

c) prova oral de caracter didactico, durante 50
IflUtOS, sobre ponto sorteado com 24 horas de an-
cede11Cia, dentre os de uma lista approvada pela

congregação.
Art. 40. Das duas theses, uma Versará sobre as-

sumpto escolhido pelo candidato, tiO fim da qual fa-
rá elie menção dos trabalhos que, porventura, tenha
publicad o com referencia á materia do concurso ; a

utra,sobre ponto sorteado dentre dez formulados
nela congregação. Este ponto será commum a
rodos OS concurrentes e annunciado ao mesmo tem-
po em que for aberta a inscripção para o concurso.

Art. 41. O prazo de inscripção para o con-
curso será de quatro mezes, findo O qual, dentro de
tres dias, a congregação se reunirá para tomar
conhecimento das inscripções, nomear as corumis.
sões de arguição de theses e marcar dia e hora para
o inicio das provas.

Art, 42. O candidato apresentará cincoerita
exemplares de cada these, podendo tambem juntar
cinco exemplares, tio minimo, de seus trabalhos já
publicados.

Art. 43. A ordem do concurso será a se-
guinte:

1. 0 ) defesa da these de livre escolha
2 11 ) defesa da these sobre assumpto sorteado;
3. 0) prova pratica, quando a exigir a natureza

da disciplina;
4.0) prova oral.
Art. 44. Cada candidato fará por sua vez a

defesa da these perante a Congregação e uma com-
missão de quatro membros, por dIa eleita para ar-
guir os candidatos, e presidida pelo reit:r

Paragrapho unico. Na arguição de theses, a
comniissão examinadora apontará os erros cotnmet-
tidos pelo candidato, para que se defenda; pedirá
explicações sobre pontos obscuramente tratados e
fará sobresa}ijr as contribuições originaes, novas ou
sJmp1esmejte bem expostas, puer das these propria
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mente ditas, quer dos trabalhos apresentados, dando
logar a que o candidato demonstre iriteiligencia e
preparo especializado e facilitando, por essa forma, o
jrilganiento da congregação.

Art. 45. Cada examinador disporá de trinta
minutos para arguição, assegurando-se ao candidato
quin:fe minutos paraa sua defesa.

Art. 46. Cada um dos membros da commjs
são examinadora attribuirá ao candidado, após a de-
fesa da these, urna nota, que jusdficará, si o quizer,
e imrnediataniente cada professor enviará ao presj
dente da congregação cedula assignada e datada, in -
dicando o nome do candidato e a nota conferida á
pi-ova,

Art. 47. As pro\'	praticas serão feitas sobre
questões sorteadas de momento dentre certo Ilunie-
ro de pontos previamente escolhidos pela congre-
gaço, sendo facultada aos candidatos a consulta de
livros ou documentos, a juizo da conimissão eleita
para essas lJrovaS.

1 .° A congregação elegerá uma conirnissão
de quatro membros para dirigir e acompanhar as re-
feridas provas, findas as qnaes essa comrnissão apre.
sentará minucioso relatorio sobre a prova pratica de
cada candidato, com indicação das notas attribuidas
pelos diversos examinadores.

§ 2.° A comnhissâo fornecerá á congregação
todos os esclarecimentos que lhe forem pedidos so-
bre as provas.

Art. 48. Logo depois de terminadas as provas
praticas, haverá urna sessão especial da congrega-
ção, 1recedendo ás provas oraea, na quaise pro-
cederá á leitura do relatorio constante do artigo an-
terior e ao julgamento das referidas provas, como na
defesa de these.

Art. 49. A prova oral, que visará denionstar
cultura intellectual, conhecimento da niateria sor-
teada e boas qualidades de exposição, será feita pe-
rante a congregação e, si possivel, por todos os can-
didatos, no mesmo dia.

4()

Paragraplio tilliCO. Após a prova oral de cada cati-
'4 dato proceder-se-á ao respectivo j u lgamento, como
li a defesa de these, sendo considerado inhabilitado
o candidato que não preencher o tempo regula-
men	

50. A nota attribuida ás provas será in-dicada pelos grãos de zero a dez.
Art. 51. Ao fim de cada sessão de julgamento,

o reitor, auxiliado por um professor, fará verificação
do numero de cedulas recebidas e as recolherá em
i,ivolticro fechado, sendo lavrada acta em livro es-pecial, assignada pelo reitor e por ires professores,

guardadas as cedulas em logar apropriado.
Art. 52. Finalizadas as Provas de todos os

candidatos, em sessão publica da congregação, que
se verificará no diada ultima prova oral do concur-
so, proceder-se-á á apuração final, pela fórma em
seguida prescripta.

§ 1 ° Nessa sessão, o reitor, auxiliado pelo
vice-reitor, e, na falta deste, por Um professor esco-
lhido Pela congregação, fará, excluidos todos os vo-
tos dos professores que tenham faltado a qualquer
das provas de presença obrigatorja, em primeiro
logar, a apuração da média alcançada pelos candi-
datos em cada prova e, a seguir, a da nota média fi-
nal, isto é, a média das médias das provas Parciaes,
e dessa apuração será lavrada acta em livro especial.

§ 2.° Nas congregações, para julgamento do
concurso e nas commissões de arguição de these e
de orientação e fiscalização de provas praticas, só
poderão furiccionar Professores cathedratjcos -

Art. 53. Havendo professores cathedraticos da
materia em concurso, Serão elies ohrigatoriamente
membros das cornrnjssóes examinadoras, salvo im-pedimento Iegi!,

Art. 54. Todas as provas p esadas pelos can-
didatos serão publicas.

Art. 55. Só serão habilitados Para O lrov-
mento dos cargos de professor catheclratjco os can-didatos que a lcançarem nidi final superior :' sete.

D.- 4
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Art. 50. Os professores de desenho serão no-
meados mediante concurso, que constará de prova
pratica e de prova didactica oral.

ParagrapliO unico. Esta ultima prova, feita em
classe, durará sessenta minutos, no maximo, e COrI.
stará de duas partes: na primeira o candidato djs.
sertará sobre a theoria relativa ao objectoda lição.
na segunda guiará os aluninos na appliCaÇã() do qu e
tiver ensinado.

Art. 57. Os professores de eiucação l)hySica
serão egualmente nomeados mediante concurso, que
constará das seguintes provas:

a) exposição da tlieoria relativa ao objecto do
ponto sorteado;

b) applicação pratica da materia exposta;
c) arguição sobre a vantageiis physiologicas

e educativas do assumpto, send ) esta prova com-
plemento da precedente.

§ 1 . Os concursos de desenho e de educação
physica obedecerão, no que lhes tôr applicavel, ás re-
gras relativas aos cOflCUFSOs para professores calhe.
draticos

§ 2. Ás provas serão effectuadas de accordo
com programma Previamente formulado pela con-
gregação.

Art. S .S. Terminado o concurso, o reitor re-
metterá ao Secretario do interior copia das actas de
julgamento, theses e trabalhos apresentados.

Art. 59. O candidato poderá a rticular suspeição
ou incompatibilidade de qualquer dos membros da
commisSã() exaniiiiidora ou julgadora, dentro detres
dias depois de conhecida esta, em recurso, devi-
damente instruido, á congregação.

Paragrapho unico. A congregação, depois de
ouvir o examinador suspeitado, decidirá, com re-
curso para o Secretario do Interior.

Art. 60. Si o governo entender que o con-
curso deva ser annullado, por se terem nelie prete-

-

rido form;^ li dades essenciaes, fal-o-á por decisão
motivada do Secretario do Interior , que mandará pro-
ceder a novo concurso.

CÀPITLLO II!
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Art. 61. A congregação do Gymnasio com-
por-se-á dos professores em exercicio, sob a presi-
dencia do reitor.

Art. 62. A congregação reunir-se-á ordina-
riam ente

1. 0 no primeiro dia util, após o encerramento
da matricula, para approvar os programmas, orga-
nizaro horario e tomar outras medidas relativas ao
anno lectivo;

2. 0 no terceiro dia util, depois de encerradas
as aulas, para provicl:nciar sobre exames, para
apresentação de progranimas que tenham de vigorar
no anno lectivo seguinte, e tomar conhecimento
das comnhissõcs exaniiva'Joras de que trata o
art. 107.

3•0 em dia prev i amen t e designado, para a
sessão solenne de coilação de grau de bacharel,
distribuição de premios, etc.

Paragrapho unico. As sessões ordinárias rea-
lizar-se-Ao com a presença de um terço do numero
de professores, mais Um, no minimo.

Art. 63. Será a seguinte a ordem dos traba-
lhos da congregação:

1. 0 leitura, discussão e approvação da acta da
sessão anterior;

2.	expediente;
3. 0 Indicações e propostas;
4.° resoluções.
Art. 64. As resoluções serão tomadas por

maioria dos \ot fe pre	tt
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Paragrapho unico. O presidenle, quaLido fór
membro do corpo docente, terá, além do seu voto
o de qualidade, para desempate, e, em cc"lso C0fl
trario, terá sóniente o UltimO.

Art. 05. O professor que tiver interesse pes.
soai em algum assumpto, poderá discutil-o, mas
deverá retirar-se da sala, á hora cia votação.

Art. 66. As sessões da congregação, excepto
as solennes e as de concurso, serão secretas.

Art. 07. A congregaçao reunir-Se-á extraordj.
nariameilte, quando convocada lIdo reitor ou a re.
querimeiito de cinco professores, no ininimo.

§ l. O requerimento de convocação será mo
livado;

§ 2. A convoca(,.0 se fará e :ni quarenta e oito
horas de antecedejicia, no minimo, e mediante con-
vite individual, por escripto, além de edital affixado
á porta do estabelecimento;

3. Não funccionará com menos de metade e
mais um de seus membros.

§ 4. Si o requerimento de convocação não fôr
attendido dentro de tres dias, os interessados pode.
rão recorrer para o Secretario do InleT mi

Art. 63. Os professores que faltarem ás ses
sões cia congregação, salvo caso de iiioestia devi-
damente comprovada, incorrerão na perda de dois
dias de vencimentos, por desconto em folha.

Paragrapho unico. O professor que, presente
á sessão, se excusar a dar o voto, serátido
como faltoso, na fórma deste artigo, e sujeito á mes-
ina pena.

Art, 69. A' congregação compete:
a) estudar e propCr aos poderes competentes

medidas tendentes ao melhoramento do ensino;
b) conferir os preluioS instituidos pelo governo

ou por particulares;
c) eleger, jor maioria de votos, em cedulas

de quatro nomes diversos, as conimissões exanhifla
doras dos concursos;
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d) assistir ás provas oraes e ás de defesa de
these flOS coflCUrSOS

) 
examinar e approvar os programmas de

eflSlfl°, cooperar na administração do estabeleci-
mento, propondo o que convier a bem do ensino e
da disciPIiil

g) providenciar nos casos em que o reitor dei-
xe de cumprir o seu dever;

h) resolver os casos omissos deste regulamen-
to, adrefereIldt1m do Secretario do Interior;

i) exercer as demais attribuições constantes des-
te regulamento.

Art. 70. 1)o que occorrer nas sessões da con-
gregaçãO lavrar-se-á unia acta, da qual constarão os
nomes dos professores presentes e (iOS ausentes.

Ti0 g ^I1h V I

DAMATR 1 C t ' DS TRANSF-ERICiAs E DOS P!<OORAMnAS

CAPI1t.JL(-) 1

11\	.\1AFJ'1(tL\

Art. 71. A matricula será aberta a 1.0 de mar-
ço, devendo encerrar-se no dia 20 do mesmo mez.

§ 1.0 A abertura da matricula será aununcia-
da por edital, com quinze dias de antecedencia.

§ 2. 1 O requerimento de matricula, dirigido ao
reitor, poderá ser assignado pelo candidato ou por
outrem, independentemente de procuração.

Art. 72. Os candidatos á matricula no 1.0 an-
no deverão apresentar:

a) prova de edade rninima de onze annos com-
pletos, feita por certidão textual do registro civil,
aberto no tempo proprio ou, na feita deite, por
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meio de justificação processada perante os juizes de
direito ou municipaes, á vista de certidão, passada
pelo official do registro civil do districto do nasci.
mento, de não haver sido lavrado o termo nos livros
respectivos;

b) attestado de vaccinação contra a variola e
de não soffrer molestia contagiosa;

e) certificado de approvaçãO no exame de
admissão;

d) talão de pagamento, na coilectoria, da taxa
de matricula, que será de 120000.

Paragrapho unico. No internato, a idade ma -
xima para a matricula no 1 . 0 anno será de ló anflos
completos.

Art. 73. No internato, além da taxa menciona.
da nu artigo anterior, pagará o alumno interno a
pensão de 2: 000$000 , o semi-interno a de 1 :ÔOOCO
e o externo a de õOOOOO, de uma s6 vez, ao entrar
para o Oymaasio, ou em duas prestações eguaes,
sendo a primeira coni o requerimento de matricula
e a segunda até o dia 31 de julho.

§ 1.1 Si o pagamento não fâr feito nos (lias de-
terminados, poderá o reitor, á vista de circumstan.
cias attendiveis, conceder prorogação por prezo nun-
ca superior a quinze dias.

§ 2. 11 Si, expirado esse prazo, não tiver sido
feito o pagamento, será cassada a matricula do alu.
rnno, que ficará, desde logo, á disposição do res
ponsavel por elle.

§ 3.° O alumno que não fizer pagamento da
pensão, de uma só vez, na forma da primeira par.
te do art. 73, deverá ter correspondente na cidade
que fôr séde do estabelecimento, ou na Capital, e
se obrigará o mesmo correspondente, como fiador
e principal pagador, pelas p stações devidas, alern
de custas, e da multa de ciricoenta por cento sobre
o debito, si fôr necessario procedimento judicial
para cob rança por meio executivo. Este será in
stiuido corri certidão da divida, expedida pelo se-
cretario do (3 y m nasi o e visada pelo reitor,

§ 4.0 A ta; is e pi0ôes poderão ser pagas,
ediante guia do secretario do Oymnasio, em qual-

quer c 0 11eCt0r 1 do Estado.
qu Art. 74. No segundo  demais annos do curso,

matricula se fará por despacho em requerimento
instruido com certificado de approvação em todas
as cadeiras do anuo anterior e prova do pagamento
das taxas e pensão a que estiver sujeito o alumno
por este regulamento.

Art. 75. Encerrada a matricula, a secretaria do
estabelecimento enviará á Secretaria do Interior uma
copia geral.Art. 76. Durante o mez de fevereiro, o reitor
propo rá ao Secretario do Interior a fixação do limite
annUal para as matriculas no 1.0 anuo do curso,
tendo em vista a efficiencia do ensino.

Art. 77. O reitor poderá recusar matricula, si
por informações fidedignas souber que o candidato
não possue requisitos moraes necessarios.

Art. 78. E' nuila a matricula feita com docu-
mento falso, assim corno nullos serão todos os actos
que a ella se seguirem, e aquelie que por esse meio
a pretender ou obtiver, além da perda da importan-
cia das taxas pagas, ficará sujeito ás disposições do
Codigo Penal e inhibido por dois aunos de se matri-
cular ou prestar exame cru qualquer dos estabeleci-
mentos de instrucção inantidos pelo Estado.

Paragrapho unico. Verificado o caso de matri-
cula por meios fraudulentos, o reitor relatará o occor-
rido ao Departamento Nacional de Ensino, juntando
todos os documentos reconhecidamente falsos.

Art. 79. Serão eliminados da matricula os
alumnos que, provadamente, tiverem adquirido mo-
lestia contagiosa.

Art. 80. O alumno que tiver seis reprovações
em exames finaes, durante o curso, não poderá
continual-o, no extenato.

Art. 81 . Aos aluin nos matriculados o instituto
ornecer e	de identidade
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Art. 82. Haverá 110 externato cinco logares de
aluninos gratuitos, os quaes serão preenchidos me-
diante concurso.

§1. 0 Não havendo candidatos a esses ou a
algum desses logares, habilitados no concurso, pode
rã o governo aproveitar alumnos do curso, desde
que exhibam attestado de approvação em todas as
materias do anno anterior, com média supeïior a
cito.

No internato não haverá alumnos gratuitos, i.
ternos ou semi-internos.

Art. 83. No concurso para obtenção de niatrj.
cula gratuita, só poderão inscrever-se os alumnos
que tiverem alcançado no exame de admissão nota
o/lo, no niinimo.

§ 1.0 O requeritileato de inscripção deverú ser
apresentado ao reitor, até tres dias depois (10 encer-
ramento dos exames de admissão.

§ 2. 0 Não será admttido ao concurso o ahi-
mno que já houver anteriormente frequentado aulas
de qualquer dos anuos do curso do Ovmnasio,

Art. 84. O concurso versará sobre as mesnias
materias do exame de admissão; constará de prova
escripta e oral de cada uma; será processado peran-
te unia commissão nomeada e presidida peb reitor,
e terá começo vinte e quatro horas depois de encer-
radas as inscripções.

Art. 85. Os coicurrentes não serão appro-
vados, nem reprovados, mas tão sómente classifi-
cados por ordem nurnerica, determinada pela média
das notas dos exames.

Art. 86. Terminado o concurso, enviará o rei-
tor ao Secretario do Interior a lista dos concrirrentes
pela ordem da classificação.

Paragrapho unico. E' ind ispensavel altestado
de pobreza para ser conced i do logar gratuito ao
candidato.

Art. 87. O favor a que se refere o art. 82
cessará para o alumno que, por qualquer motivo, seja
obrigado a repetir o auno.

CAPITULO II

DAS TRANSFERENCIAS

Art. Cz8. Serão permiltidas transferencias de um
estabelecime nto para outro apenas no peroc10 que
vae de 1 . de janeiro a 20 de março, e, somente,
até o penuitimo anno do curso.

§ 1.° As transferencias serão feitas entre esta-
belecimentos officiaes ou equiparados.

§ 2.° A guia de transferencia deverá especifi-
car si o alunino prestou exame iia primeira época,
si dixou de prestal-o por motivo de força maior, si
foi reprovado em uma cadeira apenas ou si não se
pi escutou a exame da mesma; quaes as cadeiras em

que frnha sido approvado até a data do pedido de
transferencia, relativa ao anuo ultimo de que tenha
prestado exame; si foi suspenso e por quanto tem
p0; mostrar, emfim, toda a sua vida escolar.

§ 3» Com a guia de transferencia, que deverá
ser visada pelo inspector federal e pelo director cio
estabelecimento, o aliimno trará todos os documen-
tos exigidos para a matricula, em original, ou em
publica-fórma -

Art. 89. Não poderão ser transferidos os
alurnrios que estejam cumprindo pena disciplinar
ou que houverem sido eliminados nos termos dos
aris. 200 e 201.

CAP!TUlQ 111

DOS  PLOOIAMMAS DE ENSINO

Art. Ç0. Os programmas de ensino serão apre-
sentados á congregação pelos respectivos docentes
na sessão de que trata o art. 02, li. 2.

Art. 91. Na organização dos programmas de-
verá o professor ter 'er em vista:

a) a sua intesrraj execução 110 flhIi() lectivo
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b) o numero, previamente determinado Por
este regulamento, das lições da disciplina;

c) a indicação da parte pratica, com especifica,
ção dos exercicioS, experiencias, demonstrações
preparações, excursões para a colheita de re:teriae
destinados aos museus, etc.;

d) a gradação e unidade do ensino	discj,
plilia nos annos do curso.

Paragrapho unico Em cada materia deverá o
professor empregar methodos, adoptar processos de
que resulte, no conjunctO (10 ensino gyninasial, Uflj.
dade e harmonia, evitando-se venha a receber o
alumno uma cultura fragmentaria e sem orientação
definida.

Art. 92. Esses prograrnrnaS serão enlíegues
ao reitor, que os tratisiriittirá ás cOIllrnISSõeS de que
trata o artigo seguinte, para que, revistos e coorde.
nados, se tornem harruoniCOS.

Paragrapho unico O reitor fará distribuir um
exemplar dactylographado desses prograrnfliaS a
cada professor, para estudo.

Art. 93. As commissõeS, a que se refere o arli.
go antecedente, serão nomeadas pelo reitor, con
stituida cada urna de tres membros: a primeira dará
parecer sobre os progranimas de liiiguas; a segunda
sobre os de mathematiCa, desenho e sciencias phy.
sico-naturaeS; a terceira, sobre os de geographia
historia, philosophia e instrucção moral e civica, so
ciologia e educação physica.

§ 1 .° Essas commissõeS apresentarão seu pa
recer na sess10 da çonreaça0 a que se refere
art. 62, n. 1.

§ 2. 0 S i quaiqucl das não offen
cer o seu trabalho, a congregação tomará a si
exame dos respectivos program mas.

§ 30 Quando o professor não ti ,, er apresei
fado o seu programma, a com rniSS0 o organIzar

1	'iI

a (iIMEN ESCOLAR

LI

Art. 94. O anno lectivo começará a 1.0 de
abril e terminara a 25 de novembro.

paragrapho unico. Q periodo de 15 a 25 de
novembro será destinado exclusivamente á recapi-
tulação da materta dada.

Art. 9. O curs será professado por meio
de prelecções, aulas praticas, arguições, provas es-
criptas, composições e excursões.

§ 1. 0 As aulas praticas de sciencias serão da-
das pelos professores, com o concurso dos auxilia-
res de ensino, e deverão ser consecutivas ás expo-
sições theoricas.

§ ).° As arguições deverão versar sobre ma-
teria explicada e ser determinadas com razoavel an-
tecedencia.

§ 30 Pelo menos urna vez por mez, o pro-
fessor marcará, tambem com antecedencia, provas
escriptas de sciencias e linguas, sobre a parte do
programma já desenvolvida, mediante questões ou
themas formulados no momento.

§ 40 As aulas de desenho e de educação phy-
sica serão especialmente praticas.

§ 5.° As provas escriptas serão feitas em papel
rubricado pelo professor e no tempo iniprorogavel
de uma hora.

Art. 96. O professor registrará nas provas es-
criptas e nas cadernetas de aula as respectivas notas,
e, em seguida, entregará as referidas provas ao se-
cretario, para archival-as.

§ L° No julgamento das nrovas escriptas se-
tão computados erros graves da linguagem.

§ 2°	 -r	radnadas de 7er,9 a dez,
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Art. 97. As excursões dos estudantes de bo..
tanica serão dirigidas pelo professor de histotia fl2,
tural e realizar-se-ão cinco vezes, no maximo, d.
rante o anuo lectivo, corri progranima Previamente
approvado pelo reitor.

Ari, 98. As provas escriptas e demais exercidos
nas cadeiras de cada atino, deverão effectuar-se em
condições taes que não sejam accumuladas tia mes-
ma semana.

Art. 99. E' obrigatoria a frequencia ás aulas.
Paragrapho unico. O secretario do internato

remetterá bimestralmente aos paes, tutores ou re-
sponsavcis pelos a l umnos uma relação das notas e
das faltas dos mesmos; no externato, essas faltas se-
rão publicadas semanalmente no Orgão Official.

Art. ICO. Serão feriados os domingos, o
dias de luto e de festa nacional ou estadual, a se-
gunda e a terças-feiras de carnaval, a quarta-feira
de cinza e os Ires ultimos dias da Saniana Santa.

Paragrapho unico. No caso de, por motivo
cio mesmo acontecimento, serem decretados pelo
governo varios dias de luto, será feriado apenas o
primeiro dia,

CAPITULO "1!

DOS eXAMES

Art. 101. Haverá duas épocas de exames, co-

meçando a primeira a 1. , de dezembro e a segunda a
1.0 de março.

Art. 102. A inscripçã() para os exames de pri-
meira época abrir-se-á a lÓ e encerrar-se-á a 25
de novembro; para os de segunda época, esse prazo
será de 20 a 28 de fevereiro.

Art. 103. Aos exames de primeira época po-
derão concorrer os alumnos do estabelecimento que
tiverem frequencia e médias regulamentares, e os CX-

tranho'; cue o requ e  erem na f6rna da	islação fe-

deral.

Oad
tidos não só os aiumnos do estabelecjnieiito
na 1) rifl1e	época tiverem sido reprovados emque

a só mateda, e os que, Ior motivo de moleste,
,jdame1ite provada, tiverem deixado de prestar

exames na 1. a época, til as,egualmente,os extranhos que
requererem de accordo coma legislação federal.

O 
Art. 105. A inscripção dos alumnos do esta -

be1eCimett0 far-se-á por simples requerimento diri-
gido ao reitor.

§ i.°	mOs alenos exiranlios requerer - inseri-nscri-
ro de accordo com as instrucções expedidas pelo

Departame nto Nacional do Ensino, juntando ao re-
querimento o talão de pagamento da taxa estadual
de l20000.

§ 2.0 Exigir-se-á de cada candidato um requeri-
mento para os exames de promoção e outro para
cada exame final

§ 30 Nenhum candidato poderá ser inscripto
para prestar exames de mais de uma serie, sendo
os exames restrictos ás materias de cada atino.

§ 40 Não poderá obter inscripçâo cm exames
o alumuo que tiver dado durante o nuno lectivo
mais de trinta falhas em qualquer das aulas.

Art. 10. Os exames serão de promoção e ti-
naes: aquelles, quando o ensino das materias da ca-
deira continuar eni annos subsequentes; cates, cru
caso contrario.

Art. 107. As comnlissões examinaciojas com-
por-se-ão , do professor da cadeira e de mais dois
membros.

§ 1. ' Nas faltas e impedimentos de qualquer
dos examinadores servirá, por designação do reitor,
um supplentc que pciderá ser pessoa extranha á
congregação e que ierceberá a gratificação que o
substituido tiver perdido.

§ 2. 0 Não poderão funecionai- na mesma coni
mlssao examinadora pae e filho, sogro e genro, ir-
mao e cunjc» 1	tio e sobrinho
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§ 3- 0 Os mesmos impedimentos subsistir0
entre examinandos e qualquer membro da commj5.
são examinadora.

§ 40 Não poderão fazer parte de commissões
examinadoras as pessoas que regerem cursos partj
culares ou forem parentes até o 2.0 grau de outras
que os mantiverem.

Art. 108. A chamada par-aos exames far-se.á
por edital affixado na porta principal do estabeleci.
mento, com antecedencia de vinte e quatro horas.

Art. 109. O examinando que não comparecer
a qualquer prova terá direito a segunda chamada, si
a requerer dentro de vinte e quatro horas e juntar at.
testado medico de molestia.

Art. 110. Nos exames de promoção será exi-
gida apenas prova escripta; nos finaes, prova escrj
pta e prova oral.

§ 1 •0 Nos exames de physica, chimica e histo.
ria natural haverá tambem prova pratica.

§ 2. 11 Da prova escripta do exame de Iromo.
ção de geographia, bem corno do de chorographia
do Brasil, fará parte um esboço, a mão livre, da re-
gião, paiz ou estado, o que se considerará como
prova pratica.

Art. 111. Todas as mais disposições relativas
ao processo de exames serão as constantes da le-
gislação federal e das instrucções expedidas pelo
Departamento Nacional do Ensino.

Art. 112. Para a matricula no 1 . atino do
Oymuasio o candidato prestará exame de admissão,
que constará das seguintes disciplinas: uoções con-
cretas de instrucção moral e civica, de portugue;
de calculo arithrnetico, de morphologia geometrica,
de geographia e historia patria, de sciencias, phy-
sico-naturaes e de desenho.

Paragrapho unico. O processo e os program
mas desse exame serão os contidos nas instrucções
expedidas pelo Departamento Nacional do Ensino.

DAS	1	LILINÇ\S L

til

 SLJ i'ST1 lUIÇÕES

(\Pl	IJL(

Art. 113. As laltas OU interrupções de exercido
d funCCi0n 05 do Oymnasio serão classificadas
e1 abonadas, justificadas e não justificadas.

§ i. ,) Serão abonadas as que occorrerem por
motivo:

1 .° de nojo, até o setimo dia depois do falleci-
mento de ascendente, sogros, descendentes ou conju -
ges.	

de nupcias, até sete dias;
3. 0 de serviço publico estadual, obrigatorio.
§ 2.° Serão justificadas as que occorrerem:
1. 0 por enfermidade do funccionario ou de

pessoa de sua fam í lia, até trinta dias seguidos ou inter-
polados, provada por atfestacjo medico;

2. 0 por suspensão do exercicio, quando, absol-
vido, voltar o funccionario ao cargo;

3. 0 por exigencia das auctoridades de hygiene,
como limite dos prazos de licença;

§ 
3•0 Serão consideradas como não justifica-

das as que não estiverem nos casos dos l)aragraphos
anteriores.

Art. 114. As faltas abonadas darão direito a
vencimentos integraes; as justificadas, apenas ao or-
denado correspondente ao periodo de tempo dentro
do qual tenham sido dadas; as não justificadas de-
terminarão a perda de todos os vencimentos corre-
spondentes ao mesmo periodo.

Art. 115. Todas as faltas devem ser, mensal-
mente, communjcadaç pelo reitor á Directoria da
Instrucção.
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Ad.. 110. Os edido de justificação de fitas
diriçidos ao Secretario do lnerior serão a cite eaca
minhados pelo reitor e deverão ser acollipanhado5
de PO\a do motivo aliegado, 6 sendo atiendij05
quando feitos até quinze dias depois de ter o funcejo.
inrio Ultoso reassumido o exercicio.

CAPITULO Ii

DAS LICENÇAS

Art 117. Os funccionarioS do EJymosIo não
poderão interromper o exercicio do cargo OU dei.
xar de prestar os serviços a que são obrigados, sem
licença concedida por auctoridade competente.

Art. 118. A licença poderá ser concedida so.
mente iofunccionario effectivo e em caso de moles.
tia, ou por qualquer outro motivo justo, flOS termos
rkste regulamento.

§ 1 .° As licenças por motivo de niolestiada.
rão direito a percepção de metade dos vencimentos
até um auno, podendo ser prorogadas por mais
um enno, sem vencimentos.

§ 2. Si a licença fôr concedida por qualquer
outro motiVo, seI-o-á sem vencimentos e hão exc&
de; á dois annos.

§ 3.0 A prorogação deverá, sempre, ser reque-
rida antes de terminada a licença, não podendo a
reunião dos prazos desta ou daqueila exceder os ma•
ximos estabelecidos neste artiço.

Árt. 119. Não se concederá licença aos func•
cionarios que

a) não tiverem tomado pusse e entrado em
CXCÏC j C j O de seus cargos;

h) estiverem fóra do exercicio, salvo em caSO

de prorogaÇão (Ia licença no goso da qual se
acharem

5

c) a solicita! em nos ultimos tres mezes do annô
lectivo, excepto por motivo de molestia grave devi-
damente provada;

d) a pedirem, depois de designados para com..
missões de qualquer natureza ou já em exercicio
das mesmas, salvo o caso de molestia provada em
inspecção me dica

e) não juntarem aos requerimentos informa-
çeS das autoridades incumbidas de lhes attestar o
exerCicio

f) não tiverem satisfeito as exigencias dos
arts. seguintes:

Art. 120. Não se concederá nova licen-
ça ao funccioflario que a tiver gosado pelo maxi-
modo art. 118, § 1. 0 e 2. 0, antes de decorrido um
anno, contado do dia em que houver terminado a
ultima.

Art. 121. No caso de molestia, o funcciona.
rio deverá fazer, por escripto seu, Ou de alguem a
seu rogo, immediata communicação do seu estado
de saúde á auctoridade competente, e solicitar li-
cença, dentro do prazo improrogavel de oito dias.

§ 1. 0 O requerimento de licença deverá ser
seilado e assignado pelo funccionarjo ou por outrem
a seu rogo, no caso de impossibilidade manifesta.

§ 2. 0 O requerimento deverá ser acompanha-
do de:

a) informações c ircumstanciadas do reitor;
b) attestado medico, com firma reconhecida,

ou termo de inspecção de saúde;
Art. 122. Nas licenças a que se refere o § 2.0

do art. 118, sómente serão exigidos os documen-
tos da letra a do artigo anterior.

Art. 123. Ficará sem effeito a licença, si o func-
cionario não entrar no goso da mesma dentro de
trinta dias, contados da data em que tiver chegado a
folha official ao logar de sua residencia, ou do diada concessão delia, si o funccionario estiver em exer-
cicio na localidade em que residir a auctoridacie que
a tiver Concedido.
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• Paragrapho unico. Nenhum funCcionario
derá entrar em goso de licença antes de haver
go os respectivos direitos.

Art. 124. O funccionariO que tiver obtido
cença, deverá commuflicar ao reitor a data em n
haja entrado no goso da mesma e a em que
reassumido o exercicio do cargo.

Paragrapho unico. Não será concedida p
rogação de licença ao funccionariO que não sa
fizer as exigenciaS da primeira parte deste artigo

Art. 125. A licença será concedida pormek
de portaria, a qual deverá ser registrada na Secrt.
tarja do Interior e annotada na das Finanças.

Art. 12b. O funccionario poderá renunciar
licença, no todo ou em parte, uma vez que entre jw
mediatamente em exercicip e, em tal caso, não
serão restituidos os direitos que houver pago.

Art. 127. Será cassada a licença pelas auct
ridades que a tiverem concedido:

a) no caso do § 1. 0 do art. 118, sempreque(
licenciado estiver exercendo outra profissão ou ei
prego;

b) no caso do § 2 . do mesmo artigo, quand(
sobrevier prejuízo ao ensino

Art. 128. Finda a licença, sem que previ
mente tenha sido prorogada ) o funcciorariO devo
reassumir imniediatamente o exercicio, sob pena á
perder o cargo, si no se justificar na fôrma doar
121.

Art. 129. O funccionariO poderá gosar á
licença onde lhe convier.

Art. 130. Sempre que o funccionariO, ter
nada a licença, não reassumir o exercicio do cargi
o reitor deverá conimunicar o facto á Directoria
InstrucÇão.

Art. 131. As licençasconcedidas pelo reI
serão logo communicadas á Directoria da InstrUC

Art. 132. São competentes para conced&
cenças

w

i	até dv::: aunos, o Presidente .do •Estado;
-	2 0 até seis mezes, o Secretario do' Interior;

3	ate trinta dias, sem vencimentos, o reitor
- pararapho unico. As licenças concedidas io
termos do n. 3 poderão, pelo Secretario cio Interior,
ser consideradas com direito ao ordenado, satisfeitas
as exigidas do art. 121.

Art. 133. As licenças por motivo de molestia
ç ocoflcedidas com ordenado simples, por metade
do tempo marcado no artigo anterior.

Art. 134 Sempre que O attestado de doença,
para fins de licença ou justificação de faltas, fôr iii-
sufficiet1te ou suspeito de fraude, a UILO da aucto-
dade que tiver de aprecial-o, deverá esta exigir novo
exame por medico que :desjgnar.

CAPITULO III

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art., 135. Nas faltas ou impedimentos serão sub-
stitutos:

1 .0 do reitor, o vice-reitor, e deste, o profes-
sor mais antigo, salvo ordem em. contrario do Se-
cretario do interior;

2.0 dos professores , até trinta dias, os que fo-
rem designados pelo reitor, pertencentes ou extra-
Ahosá congregação, e, por mais de trinta dias, os
que o forem pelo Secretario do Interior;
• 3.° dos funccionarjos ad ministrativos, os que
o reitor designar, salvo deliberação em contrario dô
Secretario do interior.

Art. 136. Tendo sido qualquer das cadeiras do
curso regidas por mais de um prófessor, os venci-
mentos durante as férias serãD pagos ao effectivo eao substituto,TJr()i)OrciOnafm,jf a tempo eifque
*verem funcci1,,
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Árt. 137. Nenhum funccionario poderá acc
mular oexercicio de cargo publico, mesmo sem re.
muneração. Deverá, immediatamente, optar Por
um deiles, sob pena de perder o que exercer
Gymnasio.

TiItt10 l

TUuIo X

DISP0NILt, DA VERIFICAÇÃO DA INCAPACI-
DADE PHYSICA E DA APOSENTADORIA

CAPITULO 1

DOSDEVERES E RECOMPENSAS	 DA DISPONIBILIDADE

CAPITULO UNICO

DOS DEVERES DOS ALUMNOS

Art. 138. São deveres dos alumnos:
1) comparecimento diário, á hora marca

para começarem os trabalhos escolares;
2) observancia dos preceitos de hygiene jndj.

vidual;
3) obediencia ás determinações dos professo,

res, do reitor e dos auxiliares deste;
4) attenção aos ensinamentos;
5) correcção de proceder, tanto dentro como

fora do estabelecimento;
6) não se ausentar das aulas, dos exercícios,

das formas, ou do estabelecimento, sem licença;
7) tratar com urbanidade e respeito aos profes.

sores, reitor e auxiliares destes, e com amizade
e carinho, aos condiscipulos;

8) zelar pela conservação do edifício e do m
terial escolar.

Art. 139. Ao alumno pobre que, tanto no inter.
nato como no externato, houver sido approVadO coa
as melhores notas durante os cinco annos k
curso gymnasial, será assegurada matricula gratuib
em qualquer dos estabelecimentos de ensino su
riordo Estado, por este subvencionados, havefl&
vaga.

Paragrapho unico—Em caso de empate, proct
der-se-á á sorte.

A. 140. Serão postos em disponibilidade os
professores effectivos .que, por suspensão do ensino,
reorganização do estabelecimento, fusão ou suppres-

de cadeiras ficarem privados de exercício.
Art. 141. A disponibilidade será remunerada

quando o professor não a tiver motivado, e não fôr
demissiVel ad nu/um.

Art. 142. A disponibilidade remunerada em
caso algum poderá exceder , um anno

Art. 143. Aos professores em disponibilidade
poderão ser designadas cadeiras ou quaesquer cu-
tros cargos.

Paragrapho unico. O professor não poderá ser
designado para cadeira ou cargo de vencimentos in-
feriores aos seus, salvo si o pedir.

Art. 144. Ao professor em disponibilidade não
remunerada poderá ser designado novo cargo, me-
diante requerimento proprio, ou a juizo do governo.

Art. 145. Adisponibilidade remunerada dará
direito á percepção da metade dos vencimentos.

Art. 146. Perderá o direito á disponibilidade
remunerada o professor que dentro de sessenta dias
não assumir o exercicio do cargo que lhe fôr desi-
gnado, salvo si provar qualquer dos motivos se-
guintes:

a) inaccessibflidade do logar;
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b) molestia grave -propria ou de pessoa
seu lar;

c) invalidez.
Art. 147. Tomando conhecimento das alie

çôes do professor, e a vista das provas por elie o
recidas, poderá o Secretario do Interior conceder..lh
de novo, o prazo legal, designar-lhe outro
go, ou submettel-o a exame de invalidez.

§ 1°. Si ainda no novo prazo concedido
assumir o exercicio, será posto em disponibilida
não remunerada e submettido a processo, ou exonó
rado, si for demissivel ad nutum.

§ 2 ° Si, no prazo legal, não assumir oex.
cicio do novo cargo que lhe for designado, sen
demissivel ãd nutum, será exonerado; no o sendo
ficará em disponibilidade não remunerada  serás
me tido a processo.

§ -30 .. O professor que, em vista de exame,-f
julgado invalido, poderá ser posto em disponj
dade remunerada, ou ser aposentado, -,;'i tiver direjt
a isto, e o requerer, observadas as disposições
legislação em vigor.

§ 4°.- Si, decorridos trinta dias depois dopra
da disponibilidade mencionada no paragraphQ an
tenor, não requerer aposentadoria, será subrnettidi

-a. processo por abandono do cargo, si não fôr &
missivel ad nidum.

Art. 148. O professor posto em disponib4
dade poderá ser subnieltido, em qualquer tempQi
inspecção de saude, a requerimento proprio ou
determinação da auctoridade competente, e voltarál
ctividade, si fôr julgado apto.

CAPITULO II

DA VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE P1-IY51CA

Art. 149. Serão considerados incapazes
funccionarios effectivos do Oymnasio affectados

iuermolestia que os inhiba de exercer, regular-
ectiVóS cargos.

Art 150. Para verificar a invalidez do funcciona-
rio em actividade, poderá o Secretario do Interior

subme0 a 
i nspecção de saude, independentemen-

te de requerimento.
Art. 151. O processo de verificação de inca-

pacidade começará por uma portaria pondo em
disponibilidade o paciente.

paragrapho unico. Deste acto haverá recurso

para o presidente do Estado.
Art. 152. Desde que, findo o prazo do recur-

so, ofunccionario, por si, ou seu curador, seu con-
juge0UPa11te até o 2.0 grau, no recorra, ou si,
recorrendo, não obtiver provimento, será submettido
aexame de sanidade.

paragrapho unico. Neste exame serão observa-
das as disposições do decreto n. 3.004, de-,6 de
dezembro de 1910.

Art. 153. Ao funccionario julgado incapaz
conceder-se-á o prazo de um anno para, juntando
certidão de exercicio, requerer aposentadoria.

Art. 154. Perderão os respectivos cargos os
funccionarios cuja incapacidade tiver sido declara-
da, quando

a) não tiverem requerido aposentadoria no prazo
do artigo anterior; ou

b) contarem menos de dez annos de exerciciô,
salvo a hypothese de se invalidarem por accidente
no exercicio do cargo, de modo que fiquem inha-
bilitados para exercei o mesmo ou outro, podendo
ser aposentados com a metade. do ordenado, ainda
que não contem dez annos de exercicio.

Art. 155. Perderão tambeni os respectivos
cargos os funccionarios que deixarem de apresentar
ao Secretario do Interior o exame de sanidade, den-
tro de um anno, a partir da data da portaria a que se
refereo art.
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CAPITULO III

DA APOSENTADORIA

Art. 155. A aposentadoria poderá ser
dida mediante requerimento do proprio funcciona,
rio, de seus representantes legaes, ou procurador
legitimos, observada a legislação em vigor.

Art. 157. Os funccionariOS que contarem ma
de dez annos de rerviço serão aposentados pela
Presidente do Estado, si o requererem, no caso
invalidez provada.

Paragrapho unico. Não poderão ser apos
tados os funccionarioS que não tiverem assentame,
to em folha, os que exercerem cargos transitorios
commissãO e os que sómnente receberem salario;
diárias ou gratificações.

Art. 158. Além da propria identidade e quah.
dade de funccionariO publico, são requisitos qm
devem ser provados:

a) inva1dez
b) o tempo de set viço publico.
Paragraj)hO unico. Sómente serão admittido

para prova desses requisitos, documentos originae
authenticos e esccirnados de qualquer vicio ou de.
feito.

Art. 159. A invalidez será provada median
inspecção de saude, a que procederá uma junta n*
dica, nomeada pelo Secretario do Interior.

Art. 160. Para o fim do artigo anterior, dev1
o funccionario dirigir ao governo petição com firi
devidamente reconhecida.

Art. 161. O exame de invalidez deverá ser*
querido e effectuado dentro de noventa dias, a co
lar da data em que fôr publicada a nomeação
junta medica, e será processado perante o juiz &
dir&to da Capital, a que fôr distribuido.

Paragrapho unico. Provando o funcciofl
impossibilidade absoluta de se transportar á comaru

/3

da Capital, O governo poderá designar outra, na
ai o exame se fará perante O juiz de direito, comquas istencia do ministerio publico.

Art. 162. Conforme a natureza da moléstia, o
governo, mediante representação da junta medica,
ou por deliberação propria, mandará proceder, nos
institutos officiaes, a exames chimicos e bacteriologi-
os ou solicitará parecer de um especialista.

Art. 163. Os exames de invalidez serão pro-
cessados de conformidade com OS arts. 19 e se-
guintes do dec. Ii. 3.004, de 6 de dezembro de

19I0Ârt. 164. Computar-se-á para aposentadoria:
a) o tempo de serviço prestado á Provincia ou

ao Estado de Minas Oeraes, no €XerciCiO effectjvo
de qualquer cargo, excluidos os mencionados no pa-
ragrapho unico do art. 157;

b) o tempo de serviço prestado no exercicio de
funcções effectivas de cargos geraes, antes de promul-
gada a Constituição do Estado, tempo esse que,
Iara outros fins, tenha sido ou deva ser contado ao
funccionario, em virtude de lei anterior á addicional
n. 7, de 14 de agosto de 1909.

Paragrapho unico. Na liquidação do tempo
de serviço, que se fará de conformidade com a legisla-
ção em vigor e será requerida pela parte interessada,
descontar-se-ão as interrupções de exercicio, em vir-
tude de licença, ou por outro motivo, por mais de
seis mezes, em cada quatriennio.

Art. 165. A aposentadoria será concedida com
os vencimentos marcados na Constituição.

§ 1.0 Os vencimentos, para os effeitos da apo-
sentadoria, serão divididos em tres partes, constitu-
indo duas o ordenado, e a terceira a gratificação
pro-labore.

§ 2.° Em caso algum, a aposentadoria será
Concedida com a gratificação pro-labore.

Art. 166. Os vencimentos da aposentadoria,
que não poderão ser melhorados, serão os do cargo
que 0 funccHnarjo etiver occupardo lIa ()CCaSiã)
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em que a tenha requerido, si nelie tiver tres annos li-
quidos de serviço; no caso contrario, os do cargo
anteriormente occupado.

Art. 167. O funccionario que se invalidar por
accidente no exercicio do cargo, de modo que fique
inhabilitado para exercer o mesmo ou outro, pode-
rá ser aposentado com a metade do ordenado, ainda
que não conte dez annos de exercicio.	 -

Art. 168. Será cassada a aposentadoria por
acto do Presidente do Estado:

1 . 0 . quando se verificar, por inspecção de
saude, não ser invalido o funccionario, ou não ter
sido aquelia concedida regularmente;

2. 0 quando, pelos meios competentes, se pro-
var haver o funccionario aeceitado commissões ou
empregos municipaes, estaduaes ou federaes, remu-
nerados, ou exercido fuocções de procurador de
partes.

Titulo XI

DISPOSIÇÕES OERAES

Art. 169. O governo poderá encarregar da
educação physica das alurnnas uma professora.

Art. 170 A cargo do professor de educação
physica e sob a direcção do reitor, que organizará
instrucções adequadas, será instituida no Oymnasio
a escola de escoteiros.

Paragrapho unico. Por esse trdbalho terá o
referido professor uma gratificação, que será arbi-
trada pelo governo.

Art 171. O governo, quando julgr conve-
niente, estabelecerá no externato a inspecção medi-
ca escolar, nos moldes dos artigos 438 e seguintes
do regulamento approvado pelo decrelon. 6. ó ^ 5 ) de
19 de agosto de 1924.
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Art. 172. Cada classe não poderá ter mais de
cincoenta alumnos.

§ 1 .°. Quando o numero exceder esse maxi-
mo serão organizadas turmas extranumerarjas.

§ 2.°. A regencia dessas turmas caberá a pro-
fessor do estabelecimento OU extranho ao mesmo,
a juizo do governo, não podendo ser superior a
dous o numero de aulas diárias.

Ari. 173. Pela regencia de turmas extranume-
rariaS ou pelo excesso de aulas a que se refere o §3° do art. 10, perceberá o docente a gratificaçãõ
constante da tabelia annexa.

Paragrapho unico. Não se abonará essa gra-
tificação ao docente, quando se verificar a hypothe-
se prevista no § 1. 0 do art. 10.

Art. 174. Aos professores do Oymnasio que
tiverem regido, durante o anno, turmas extranume_
rarias será abonada a gratificação de duzentos mil
réis, em dezembro, e a de cento e cincoenta mil réis,
em março, si tiverem tomado parte nas commisões
examinadoras das respectivas cadeiras.	-

Paragrapho unico. Aos professores contracta-
dos para a regencia de turmas extraordinárias será
abonada, nas ferias, a mesma gratificação mensal
que perceberiam si estivessem funccionando as au-
las, desde que sirvam nas commissões examinado.
ras (lOS alumnos das respectivas disciplinas.

Art. 175. Os vencimentos do reitor, profes-
sores e demais funccionarjos serão os constantes da
tabelia annexa.

Paragrapho unico. Quando a reitoria fôr exer-
cida por um dos professores, receberá o mesmo
apenas os vencimentos de reitor.

Art. 176. No Gymnasio, poderio os professo-
res iniciar, nos trabalhos escolares, a applicação de

• tesis, até que o governo, si o julgar conveniente, or-
- dene o emprego obrigatorio dos mesmos nos exames.

Paragrapho uriico. Só será empregada a or-
thographia usual,
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Titulo XII

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 177. Emquanto não tiverem cessado de
todo os effeitos do decreto federal n. 11.530, de 18
deabril de 1915, serão os horários organizados de
modo que permittam a fusão de turmas de alumnos
que estudem a mesma materia em arinos differentes,
observado o disposto no art. 172 deste regulamento.

Paragrapho unico. Nessa hypothese, poderão
as aulas dos tres primeiros annos, si necessariO,
funccionar pela manhã.

Art. 178. Haverá no Gymnasio uma segunda
cadeira defraricez, cujo titular se encarregará de re-
ger turmas extranumerariaS, sendo obrigado a dar
nove aulas por semana.

§ 1 .0 O professor da primeira cadeira de f i,n-
cez tambem será obrigado a dar esse mesmo nui'e-
ro de aulas.

§ 2.° Vagando uma das referidas cadeiras, não
será dia provida.

Art. 179. Emquanto houver, no Oymnasio,
exames de preparatorios, os candidatos ficarão su-
jeitos á taxa de vinte mil réis pela inscripçãO em
cada materia.

Tidi10 X III

DISPOSIÇÕES ESPECIAES PARA O INTERNATO

Art. 1EO. Ficará o reitor auctorizado a organi-
zar, mediante approvaçãO do Secretario do Interior,
regimento interno que contenha, além de outras dis-
posições que reputar necessariaS, as constantes dos

artigos seguintes.

Art. 181. Só com permissão do reitor, e em
hora de recreio, poderão os alumnos communjcar
se com pessoas extranhas ao estabelecimento.

Paragrapho Unico. Não será permiítjcjo aos
altlmflOS occuparem-se, nas horas da estudo, em
qualquer cousa que lhes possa distrahjr a altenção.

Ser-lhes-ão, egualmente, vedadas leituras pre-
jodiciaes.

Art. 182. Nos sabbados e nas vesperas dos fe-
riados, antes da hora do chá, os alumnos ssrsfjrão
á leitura, feita por um deites, de uma paul, a de as-
sumpto moral e civico, escolhida pelo reitor.

Art. 183. No edifício do internato poderá ser
ministrado, fóra das horas dos trabalhos, por profes-
sor do estabelecimento ou por offlrem, aos domin-
gos, o ensino da doutrina christã, de accordo com a
tradição catholica.

Paragrapho unico. Este ensino será facultativo,
sem cunho official, e não será ministrado a alumnos,
cujos paes ou responsaveis a elle se oppuzerem.

PARTE 11

Do codigo disciplinar

Tid ido 1

DAS INFRACÇÕES E DAS PENAS DISCIPLINARES

CAPITULO 1

DAS INFRACÇÕES

Art. 184. Constitue infracção passivel das pe-
nas deste regulamento:

a) a violação intencional e a inobservancia cul-
posa dos preceitos estabelecidos no mesmo;

b) a violação i mputável e culposa da lei penal,
tratando-se de infracções previstas no Codigo Penal,
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Livro II, Titulo 1, Capitulo 1 •; Titulo II, Capitulo i.°.
Tit. VIII, Caps. 1 .°e 4.°; Tit. IX, Caps. 1.°e 3.0;Tjt'
X, Caps. 1.0 e 2.°; Tit. XII, Caps. 2. 0 e 4.0; Tjt
XIII, Cap. 1. 0 , e nas leis ns. 2.110, de 1909; 2.992
de 1915 e4.269, de 1921;

c) a pratica de actos contrarios á moral e aos
bons costumes.

Art. 185. Podem ser intractores:
a) os alumnos;
b) os reitores e professores;
c) os empregados administrativos.

CAPITULO II

DAS PENAS

Art. 186. As penas disciplinares que o Iresente
regulamento estabelece são as seguintes:

1.0 admoestação;
•2.° reprehensão;
30 multa;
40 suspensão;
50 canceliamento de matricula;
6.0 remoção;
70 exoneração.
§ 1. 0 As advertencias aos alum nos não terão o

caracter de pena, e deverão ser feitas antes da ap-
plicação desta, salvo infracção grave.

§ 2.0 Os professores e inspectores marcarão
diariamente o procedimento dos aiumnos com as no-
tas, que serão má, soffrivel, Ma e optima.

Art. 187. As penas de admoestação e de repre-
hensão consistirão em observações escriptas feitas
ao infractor, afim de chamai-o ao cumprimento de
seus deveres.

Paragrapho unico. Salvo caso grave, sómente
depois de reprehensão poderá o professor fazer o
alumno retirar-se da sala da aula, do que dará aviso
immediato ao reitor.

Art. 138. A pena de suspensão do funcciona-
rio acarretará perda dos vencimentos correspondeu-
tes ao tempo da vigencia daquelia.

Art. 189. A de canceilamento da matricula será
imposta nos casos dos arts. 200 e 201.1 rn 

Art. 190. A de multa será proporcional á gra-
vidade da infracção.

paragrapho unico. A importancia das multas
será descontada em folha.

Art. 191. A pena de remoção será sempre por
0nvenjencia do ensino.

Art. 192. A pena de exoneração será por LOU-
veniencia do ensino, a bem do serviço publico,
op sem declaração de motivos.

Art. 193. De todas as imposições de penas se
fará registro no livro para este fim destinado, quan -
do se tratar de alumnos, e no assentamento de ma-
tricula, quando se tratar de funccionario.

Art. 194. As penas comminadas neste regula-
mento serão independentes da responsabilidade crimi-
nal, ou civil, que no caso houver; e a absolvição no
juizo criminal não isentará o infractor da responsa-
bilidade administrativa, si o facto delictuoso consti-
tuir tambem violação punivel pelo mesmo regula-
mento.

Art. 195. A pronuncia em processo criminal,
conforme a legislação commum, determinará a suspen
do do exercicio do funccionario, independentemen-
te de qualquer acto administrativo, emquanto dura-
rem os effeiLs da mesma.

CAPITULO III

DAS CAUSAS QUE EXCLUEM A PUNIÇÃO

Art. 196. Serão isentos de pena:
a) aquelies que, por defeito de cerebro ou per-

turbação funccjonal respectiva, não tiverem a livre de-
terminação de seus actos;

b) os roactos, ern (l ua n f o durar a coacção.
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CAPITULO IV

DAS CIRCUMSTANCIAS AGORAVANTES

E ATTENUANTES

Art. 197. £crão circumsianciaS aggravantes:
a) ter o infractor reincidido;
b) ter procedido corri manifesta má fí, ao i.

fi ingft as disposições regulamentares;
c) ser desidioso contumaz no cunipr:mento

dos deveres;
cl) ter mau procedimento na sociedade; abu-

sar de bebidas alcoolicas ou de substancias entor.
pecentes, ou ter o vicio do jogo;

e) ter sido commettida a infracção dentro ou
fora do estabelecimento, durante as horas de traba-
lho e em presença dos alumnos ou dos empregados
subalternos.

Art. 198. Serão circumstanciaS attenuantes:
a) ter o infractor, registradas na Directoria da

Instrucção, notas optimas de competencia, zelo e as-
siduidade no exercicio das funcções;

b) ter mais de dez annos de bons serviços no
magisterio publico;

c) ter prestado relevantes serviços ao ensino;
d) ter o alumno notas optimas de applicaçAo

e de aproveitamento.
§ 1 0 Sempre que o infractor tiver attenuan-

tes, sem nenhuma aggravante, será punido com a
pena immediatamente mais benevola do que a decor-
rente da infracção que tiver conimcttido.

§ 2.0 Na ausencia de attenuantes, havendo
aggravante, será punido com as penas correspon-
dentes á infracção commettida.

§ 3•0 Concorrendo circumstancias aggravanteS
e attenuantes, ou na ausencia de umas e outras, ficará
a criterio da auctoridade competente applicar a
pena que julgar mais justa.

J'jgJ0

1FPACÇÔs EM ESPECIE

CAPITULO 1

IALTAS DOS ALUMNOS

Art. 199. Deixar o alunino de cumprir algum (hs
deveres impostos por este regulamento:

Pena: admoestação.
§ 1.0 Reincidir nas faltas pelas quaes já tn lia

sido admoestado:
Pena: repreliensão, e, gradativani	suspeil-o e cancellaniento de matricula.
§2.° A pena de suspensão, que não excederá

de dez dias, só será imposta depois que o pae mi
responsavel tiver sido informado, Por avisos escri-
ptos do reitor, de que ao alurnno, Pela incorrecção
deeu procedimento, já tenham sido appljcadas sem
proveito, as outras penas menos graves.

Art. 200. Praticar qualquer acto contrario ao
bons costumes; injuriar 011 aggredir o professor,dentro ou fóra do estabelecimento por motivo do
exercicio das funcçõcs do mesmo:

Pena: suspensão da frequencja, provisoria ou
definitivamente, conforme a gravidade.

Art. 201	Praticar acto aboniinavei ou immo-ral, OU algum crime grave, injustjfjca.
Pena: e. 1 cl lamento da tu alrictila.

(API11JI) I[

• ALTAS DOS IP1T0IF

Ad, 26	Deixar o reitor, pr indolencia,
1igencia ou froj1x(j) de cunlflrij qualquer d

i;
e:deveres que lhe são impostos Pcr este regu1anitu;

exercer a disciplina sem criterio ajuizo dogoverno
Pena: exoneração

i). --b



- 82 -

Art. 203. A exoneração do cargo de reitor n
implica a do de professor, quando aquelie fôr rrofes.
sor indemissivel ad ,wlurn, salvo sicondemnado pelo
Conselho Superior da Instrucção á perda da cadeira.

CAPITULO 111

DAS FALTAS DOS PROFESSORES

Àrt 204. Deixar o professor de cumprir qual-
quer dos deveres que lhe são impostos por este re-
gulamento; provocar discordia enire docentes ou
discentes, desordem ou indisciplina no estabeleci.
mento; tomar parte em ajuntamentos illicitos, fora
do estabelecimento:

Pena: admoestação, multa até cem mil réis, sus-
pensão ou exoneração, conforme a gravidade da
falta, e a juizo do governo.

Art. 205. Malquistar-se, por aspereza ou in-
delicadeza no trato social, dentro do estabelecimento,
com o reitor, docentes ou discentes; reincidir em
alguma das faltas pelas quaes tenha sido suspenso:

Pena: suspensão ou exoneração, a jui/J do go-
verno.

§ 1 0 Reincidir nas faltas deste aro; pra-
ticar qualquer dos actos mencionados no artigo 184.

Pena: exoneração.
§ 2. 11 Abandonar o professor, por mais de

trinta dias, o exercicio do cargo, ou faltar frequen-
temente aos trabalhos, sem motivo justo, a criterio
do governo:

Pena: exoneração.

CAPITULO 1V

DAS FALTAS DOS EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS

Art. 206. Deixarem os empregados adminis-
trativos de cumprir qualquer dos deveres que lhes,
são impostos por este regulamento:

Pena: admoestação.
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•	paragrapho unico. Na reincidencia:
Pena: multa de dez mil réis a vinte mil réis,

oU exoneração, a juizo do governo.
Art. 207. Deixarem que se extraviem objectos

pertencentes ao estabelecimento; desobedecerem ou
ão cumprirem ordens recebidas dos respectivos rei-

tores; praticarem qualquer dos actos mencionados
no art. 184; reincidirem nas faltas pelas quaes tenham
sido multados:

Pc. exofleraço,

DA	I\L\, ))	PCt: 'S(),

DOS RECURSOS

:

Art. 2u Sau competentes para impor penas dis-
ciplinares:

§ 1. 1' Os professores, as penas dos ns. 1 e 2
doart. 180;

§ 2. 0 Os reitores, as dos ris. 1, 2 e 4, aos
alumnos; as dos ris. 1 e 2, aos professores; as dos
ris. 1, 2, 3 e 4, aos empregados administrativos;

§ 30 A congregação, a do n. 5, aos alumnos.
§ 4 0 O Secretario do Interior, todas, sendo a

de n. 7 limitada aos empregados de sua nomeação.
§ 5 0 O Presidente do Estado, todas.

\ !TF T1Q II

)ISCIPLINÁR

Art. 2ut. Todas as penas poderão ser impos-
tas de accordo com a verdade sabida, sem depen-
dencia de processo.
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Paragrapbo unico . Quando o governo julgar
cc nveiiente, ou quando se tratar de infracção grave,
poderá mandar instaurar o processo disciplinar, e
deVei á fazei-o sefl1)re que o iiraCOr tiver prerog
tiva de indemissibilidade.

Art. 210	O processo poderá, egualmetite, ser
iniciado mediante

a) representaÇiO 01! informaÇãO documentada,
das auctoridades incumbidas de inspeccionar o eti-
sino;

b) representaÇa() de qualquer pessoa.
Art. 211.0 processo será iniciado por uma porta-

ria do Secretario do interior, cia qual conste o facto im-
putado> com todas as circumstanciaS, e o artigo deste
regulamento em que o infractor estiver incurso, com
a designação de testemunhas, si as houver.

Paragrapho unico O funccionariO do (jymna-
sio submettido a processo poderá ser, preventiva-
mente, suspenso do exercido.

Art. 212. Servirão de elementos de prova:
a) o in4uerito adrnnistrativo feito por auctori-

dade competente
b) as notas existentes na Directoria da instru -

CçãO;
c) quaesquer documentos coriirmativos da In-

fracção.
Paragraho unico. O Secretario do Interior,

quando as circumstancias o aconselharem, poderá
encarregar qualquer funccionario de proceder ao in-
querito.

Art. 213. Logo que a auctoridade competente ti-
ver conhecimento de facto punivel fóra de sua alçada,
communical-o-á ao Secretario do Interior, o qual or-
denará as diligencias necessarias ou decid' desde
logo, si julgar provada a infracção.

Art. 214. A representação feita por parccilareS
deverá conter

a) narração do facto, com suas circumstaflCiaS;
h) indicação ou offereciniento de provas.
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Art. 215. Tomando conhecimento da informa-
ção offerecida pela auctoridade ericar-
egada da mspcção, o urecebida a representação, o
Secretario do Interior ordenará, por portaria, que o
infractor seja submeftido a processo disciplinar, ou
que se colham as provas necessarias.

Art. 216. Ofnnccionario encarregtdo do inque-
rito tratará immediatamente de colligir todos os da-
dos, informações e documentos devidamente legali-
zados, que possam esclarecer a verdade, e em segui-
da ouvirá o infractor, o qual poderá aliegar, dentro do
prazo de dez dias, tudo quanto julgar conveniente á
sua defesa, apresentar documentos justificativos de
SU3S aliegações, devendo ser todas as peças seiladas
e aulhenticadas.

§ 1	Sempre que estiver presente no logar,
o infractor será notificado para assistir, querendo, á
inquirição das testemunhas, fazendo-lhes perguntas a
bem do seu direito.

§ 2. O accusado poderá comparecer acom-
panhado de procurador.

Art. 217. Para instrucção do processo, poderão
ser requisitados ou apprehendidos livros, papeis e
documentos cio archivo do estabelecimento.

Paragrapho tinico. Si o accusado se recusar
a entregai-os OU entregai-os borrados, truncados  ou
rasgados, em logar essencial, será havido por con-
fesso.

Art. 218. A notificação a que se refere o para-
grapho primeiro do art. 216 será feita por officio,
sIvo quando o infractor estiver ausente, caso em
que o processo correrá á rev&ia, affixaiido-se, po
rem, edital de notifícaço na porta do estabeleci.
mento.

§ 1 .o o officio deverá determinar, além do
objecto da notificação, o dia, hora e Jogar da in-
quirição.

§ 2. 1 A prova da entrega do officio consistirá
em recibo do acct i sado, ou em declaracão de teste-
munha presencial.
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Art. 219. o inquiridor poderá nomear escrivão
ad-hoc e os depoimentos serão tomados em termos
de assentada, assignando cada testemunha o seu de
poimento, com o primeiro e o accusado, si estiver
este presente.Art. 20. Os depoiniefltos poderão ser presta..
dos perante aucloridades policiaes ou judiciarias
quando a cooperação destas fôr, para esse fim, solj
citada pelo Secretario do interior.

Art. 221. As testemunhas de defesa, quando
forem arroladas e comparecerem, deporão após as
de accusaçãO.

Paragrapho unico. Não valerá a inquirição de
testemunhas de defesa, sem prévia notificação do
funccionario encarregado do processo disciplinar.

Art. 222. Concluidas as diligencias, com de-
fesa ou sem elIa, subirá o processo ao Director da
instrucção, para os fins que julgar necessario, e será
encaminhado ao Secretario do Interior, o qual, si
o julgar sufficiefltemente preparado, mandará sub-
rnettel-o ao Conselho Superior de instrucção.

Art. 223. O rito do processo disciplinar, da
suspeição e dos recursos será o estabelecido no re-
gulaniento que baixou com o dec. 6.655, de 19 de

agosto de 1924.
Art 224. Este regulamento entrará em vigor

na data de sua publicação, excepto quanto ao regi.
men escolar que começará a vigorar a 1. 0 de abril
do corrente anno, revogadas as disposições em con-
trario.

I3ello Horizonte, 30 de janeiro de 1926.

E'rnato do Oymnasio Minefro

Tabella de veuclnieiitos

VENCIMENTOS
CATEGOPT.

Por anno Por mez Por dia /2 diaria

Reitor	.	12;04)0$00) 1:0U0$O0) 33$333 16$666

professor de scien-
cias e linguas....

Professor de artes.

preparador........

Secretario ..........

Amanuense........

BibliotheCario..

Inspector d e a 1 u
mnos ...... ......

Porteiro ...........

Servente......

Gratificação ao pro-
fessor de sciencias
e linguas, pr aula
extranuu	iria

Ideni, ao pfessor
de artes...._

6:600$000	550$000 18$333	9$156

5:280$000	440$000 14$666	7333

2:760$000	230$000	7$666	3$833

4:2005000
	

350$00 11$666	55833

2:760$000
	

230$00o	7$666	35833

2:7605000
	

230$000	7566	3$833

2:580$000	215000	7160	3$583

2;160'OOQ	1805000	6$000	3$000

1:440$000
	

1205000	4$030	2$000

-	16$00

Belio I-lorizoiite, 30 de janeiro de 1926.	Sazdoi',71S''ires Aze,'ec1
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Internato do Gymnasio Mineiro

'l'ahella de veiiciineiitos

VENCIMENTOS

--

Por anno Por mez Por dia / diarja

	

10 : Su0.000	Ço 11C00 3100() 1

	

6:000s$000	350-000 1S333	qsi
	5:280 -o,0	44°5000 14Sf606	7'333

	

2:760000	230$050	7$666	33

	4:110000	34580CO 11S5j0

	

4:20050»	350 000 lS6ó	5$833

	

2:7605030	233003	7-6651

	

3:00o000	25053O0	'&-333 i 4S16

	

1flS1)CCtOV de a unitios 2: 53kii o	20	027	3513

	

Porteiro. ...........2:1635030	1S000	6000	3OO

servente. ..........1	2fl 00	1 s00	3$f66,	1$833

Oratificaç0o ao pro1
fessor de sciencias1
e linguas, por aula
extranumeraria. ..	-	--	10000

Idem ao de artes.... f	 --.	 125000	-

Beilo lIor'o	3:	OcO o	0iuc!oval Soares

d	.1zc':/o

Gymnasio Mineiro

R[PLBLIL	FSTMJOS INIDOS 1)0 RRS 1

MTNAS (iERI

D E	ASrt RAE

Em nome 00 (Joverno do Estado de Minas Oeraes, elo

F............, reitor do......do Gymnasio Mineiro, usan-

do da auctoridade que me confere a lei e á vista das notas

dos exernes do sexto anno, prestados por E..............

notural de.............., filho de-

i nascido a..............., nos quaes foi appro-

vado, mandei passar este diploma de bacharel em sciencias

e lettras, com o qnl gosará de todos os direitos e preroga

tivas inhetentcs io nísrri

dc.................de	0..,

O Diplomado	 SeCre (ai io .........

0 Inspector	\i:flO 1 edrra

CATEGORIAS

Reitor ..............

ProL de scicncias €
línguas..........

Prof. de artes. ......

Preparador .........

Secretario.........

Economo..........

A ni aiio cose........

lihli theari o. ......
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DECRETO N. 7.102— DE 1 DE FEVEREIRO 1926

Lã

Marca o dia 7 de maria proximo futuro pari se proceder à cleiOo de
sí'ntidor e dois deputados 'stiiduaes

O Presidente do Estado de Minas (3eraes, usando da at
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição e de a_
cordo com a legislação eleitoral em vigor, resolve marear o dia
7 de março proximo futuro para se proceder á eleição de umsenador e de dois deputados estaduaes, sendo um pela 5 e
outro pela 6•1 circumscripção el:itoral.

Palacio da presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beilo Horizonte, 1 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA

Sandoval Soares Azevedo

DECREETO N. 7.103 DE 5 FEVEREIRO DE 1926

Alie o ci'edio de 150:000 para iristailaçiSo cio Instituto de Co

O Presidente do Estado de Mines Oeraes, de conformi.
dade com o art. 8.°, paragrapho unico, cia lei n. 893, de j
de setembro de 1925, resolve abrir o credito de cento e cin.

 contos de réis para a instailação do Instituto de Cegos
da Capital.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes,em
Beilo Horizonte, 5 de llevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA

Sandeval Soares Azevedo

DECRETO N. 7.104—DE 5 DE FEVEREIRO DE 1926

Declara sem eífeito o dec. o. C., de 44 de fevereiro de 152

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve declarar
sem ef feito o dec. 6.799, de 14 de fevereiro de 1925, pelo
qual foram concedidos ao sr. Fioravante Padula terrenos de-
volutos, em Caparaó, no districlo de Espera Feliz, em Caran-
gola, para exploração de mica, por ter o concessionario se
desinteressado da concessão, deixando correr mais de seu
mezes sem vir assignar o contracto respectivo e por se ter
verificado ultiniameute a inconveniencia de effertuar-se a re-
ferida concessão.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Bello Horizonte, 5 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA

Doo/el Srap/ão elp Carvalho

LECETQ	7, 1(J5— DE 5 DE FEVEREIRO DE 1926

	

e'ie rural inicia, rio POVo:ido de	oS. Il rito, Cri U	
d Aressua liv

o presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crear
e;cola rural, mista, no p)voado de S. Bento, niunicipio de
. rassuahy.

palacio da Preidencia do Estado de Minas Oeraes, em
io Horizonte, 3 de fevereiro de 1926.

f ' ° RNANDO MELLO V!ANNA.

íidoval Soares Azevedo.

DECREFL) N i	DE 5 DE JEVERFIRO DE 1926

C:ii nula es ole	ii	i Ciii Áu-	11:1:1. tutu uii'ipio de Aruixui

O Presidente do Estado de Minas Gercies resolve crear
urna escola mista em Argenita, municipio de Araxá.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
1-rUo Horizonte, 5 dc fevereiro de 1925.

FERNANDO MELLO VIANNA

\'icJoval Soares Azevedo.

DECRETO . :. 1 7 DE 5 DE FEVEREIRO DE 196

Crea um legar de adju rue o 1 escului o ct rua,	 O cidadede .Januua ri a

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crear
um log'r de adjuncto á escola nocturna, masculina, da cida-de de januarja.

Palacio da Presidejicia do Estado de- Minas Geraes, emBeilo Horizo1it0	o	t'erejro de 1925.

ERNA\DO MELLO VIANNA.

" randoval Soares ,4zeu'e4n
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DECRETO N. 7.108—DE 5 DE FEVEREIRO DE 1926

Coa urna esoula rural, I111SIL, 110 pOVOS lo di , Taná, iiiunicipio dc 1 0a0
Pinheiro

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, no povoado de Taná, Inunicipio de
João Pinheiro.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
Belio Horizonte, 5 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.109—DE 5 DE FEVEREIRO DE 1926

Tr:infere para :5 stiio o .Eoo Pinheiro, Inunilpio de S. .1 oio d'El-Rev
a escola rural. rnitu, da Faznd da Barr:i, do mesmo mu nicipio

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve trans.
fe ! ir para a estação de João Pinheiro, municipio de S. Jolo
d'EI-Rey, a escola rural, mista, da fazenda da Barra, no
mesmo municipiO.

Palaci" da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
llo Horizonte, 5 de fevereiro de 1925.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.110—DE SDE FEVEREIRO DE 1926

1l'rova o ReguIuuen10 da Bolsa de Fundos Pnb ieo e Carnarn Syndicil da
Capital

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando das
attribuições que lhe confere o art. 57 da Constituição e de
accordo com o disposto no art. 50 e § 3.° do art. 10 da lei
844. de 1923, resolve approvar o regulamento da Bolsa de
Fundos Publicos e Camara Syndical da Capital do Estado.
que este acompanha, assignado pelo Secretario do Estado
de Negocios das Finanças, que assim o tenha entendido e
faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de MinasOer es, em
Beilo Horizonte, 5 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

/i;alrna Pinheiro (/ias

Exposição e motivos
Senhor Presidente.

A Bolsa de Fundos Piiblicos, creada pela lei 636, de 29 de
etem° de 4914, foi regulamentada pelo decreto	4.375,

2 de maio de 1915, que a annexou junta Commercial
Quiz. entretanto, O legislador mineiro crear institutos

differentes, como se verifica na União, e claramente transpa-
rece dos termos das referidas leis, 51, de 4893, que creou a
junta C0fl1fl1e1ti, e 636, que creou a Bolsa Official de Fun
dos publiCoS.

Além disso, as partes referentes á Bolsa de Fundos Pu-
NicoS e Gamara Syndical, constantes do decreto 4.375 fogem
s disposições da lei creadora da Bolsa, não só porque dis-

põem sobre corretores de outras praços, classificação e
avaliação de mercadorias, como porque creain juntas Syndi-
caes, de que a lei absolutamente não cogitou.

A CamaraSYndical no regulamento citado tem urna organi-
zaçAo inacceitaVel, de vez que por força do disposto no § 14.°
do art. 156 o syndico será o presidente da junta Commercjal.

Ocapitulo IV desenvolve niateria absolutamente extra-
nha á lei.

O secretario da Junta Coniniercial pelo citado regulamen-
to fará parte da Caniara S ndical CC 1110 adjuncto e secretario

FunccionandO em liredios clifíerentes, é difficil se esta-
belecer harmonia nas funcções de secretario da Junta Com-
mmercial e da Camara Syndicnl, mxime CoilicIdindo as ho-
ras do expediente. Procurou-se corrigir (5 inconveniente
com a disposição de art. 59 C I)aragrapho UflC0 do art. 64
que dispõe ser o secretario, ta:nbeiii com as funcções de
thesoureiro, de nomeação da governo do Estado, pago
pelos cofres deste.

Além dos inconvenientes apontados, outros se encontram
no referido regulamento, OS qimaes, 011 1oe1i1 das disposições
de leis e regulamentos federaes que regem a niateria, ou
difficultam o funccionanienio do instituto que deve ter fun-
cçAo independente da junta Comniercial.

Auctorizando o art. 5. 1 da lei 844, de 1923, a reorgani-
zação das Secretarias do Estado e repartições e serviços pu-
blicos, e 3. 1 do art. 10 a reforma da Junta Comrnercjal,
submetto á approvação de v. exc. o novo icgulamento da
Bolsa de Fundos Publicos e Cariara Syndical da Capital do
Estado, em o qual foram corrigidos os inconvenientes apon-
tados no regulamento 4.375, de 1915.

O projecto contém dez capitulos condensando toda a
materia, de accordo com as leis e decretos federaes, lei 636,
de 1914, e mais disposições exigidas pelas circurnstancias
especiaes locaes.

Beilo Horizonte, 4 de fPiaheiro Chagas	
evereiro de 1926. - DjaI,Tla.
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DA BOLSA

Art. 1 . 0 A Bolsa de Fundos Publicos e a Camara Syn.
dical do Estado de Minas Geraes, creadas pela lei n. 636,
de 29 de setembro de 1914, têm poc séde a Capital do Esta-
do e a suajurisdicção se exerce em todo o territorio deste.

Art. 2.° Ficam as ditas instituições subordinadas á Se-

cretaria das Finanças, á semelhança do que occorre com a
Junta Conimercial do Estado.

Art. 3,0 A Bolsa de Fundos Publicos é o logar desti-
nado á reunião coliectiva dos corretores, sob a direcção do
syndico e funccionará em editiciO que fôr designado pelo
Secretario das Finanças do Estado.

Art. 4 • 0 Só aos corretores e seus prepostoS será
ingresso no local que for designado para

perniittido o nelle serem apregoadas as offertas e realizadas as ope-
rações da Bolsa; sem preuiZO, entretanto, do espaço reser-
vado ao publico.ParagraphO UnicO. A' Caniara Syndicri, por intermedio
do syndico, compete tornar effectiva a disposição 	deste arti-

go, vedando ás pessoas extranhas á c	doslasse	corretores de
fundos o ingresso no local reservado á Bolsa, emquaiito esta
funcciOnar.

Art. 5,0 Os trabalhos da Bolsa poderão ser realizados,
no maxinlO, duas vezes por dia, cabendo á Cantara Sydical
determinar previamente as horas respectivas.

Art. ti.° Fora do logar especial e das horas estabeleci-
das no Regimento Interno para o funcciOnameflto da Bolsa,
é prohibida qualquer reunião de corretores de fundos ou
de pessoas extranhaS á profissão para effectuar operações de
Bolsa. CAPITULO 11

DOS CORRETORES COMPETENCI A E EXERCCIO

Art. 7,0 Os corretores de fundos publicos do Estado,
creadoS pela lei 3õ de 29 e setembro de 1914, terão caracter

i,cOs e poderão exercer, cumulativamentede officiaes publ com os cargos de corretor de fundos publicos e lei'
IceirOs, o de corretores de mercadorias, quando installada a
Bolsa de Mercadorias.

Art. S.	
o numero de corretores de fundos na capit

do Estado será de 5 no maximO.
Art. 9.	

Os corretores serão nomeados pelo Presiden-
por decreto expedido pela Secretaria das Fi-

te do Estado,vremente demissiveis pelo governo, mdc'
nanças e serão li 

pende nte111eite de qualquer processo (paragrapho, art. 19,
lei n. 0, de 14 de setembro de 1920).

Art. 10. A demissão do corretor, de accordo com este
Regul amento e as leis vigentes, será decretada pelo laresidente
do Estado, por acto expedido pela Secretaria das Finanças

Art. 11. A fiança de cada corretor será fixada pelo
everrio, de accordo com o moviment,a da Bolsa, e poderá

ser prestada emdinheiro, em imnioveis situados em qual-
quer ponto do E stado, apolices federaes ou do Estado,
letras hypüthecarias.

Art. 12. Para o exarcicio do cargo de corretor, cão
indispensaveis as condiçõos seguintes;

a) ser cidadão brasileiro;
L-) ser maior de 25 annos;
c) estar no goso de seus direitos civis e politicos;
d) tr residencia na praça por mais da 1 nuno;
e) apresentar folha corrida;
f haver exercado por tempo nunca inferior a 2 annos,

em escriptorio de corretor de fundos pubiicos ou funcciona.
do em cisa bancaria ou conimercial de grosso trato na qua-
lidade de guarda-livros ou de socio gerente.

Art. 13. Não podem ser corretores:
a) os que não podem ser comnierciantes:
b as mulheres;
c) os coretcres, uma vez destituidos por haverem sido

condeninados em crime a que o Cod. Penal imponha a pena
de destituição de emprego ou outra de cuja imposição resulte
a destituição;

d) os failidos não reli abiljtados:
e) os que foreni demittidos de qualquer cargo federal

ou Estadual a bem do serviço publico;
f) os que se derem ao vicio da embriaguez, provada

pelos meios de direito;
g) os extrangeiros.
Art.14. O governo poderá solicitar inforniaçes á —ama

ra Syndical quando tiver de nomear ou exonerar correto -res.
Art. 15. Os corretores alão poderão entrar em exercício,

sino depois de:
a) prestar a fiança no Thesouro do Estado;
b) prestar compromisso de desempenhar suas funcções

com probidade, de accordo com as lcis em vigor, Perante o
Secretario das Finanças, emquanto não estiver installada a
Camara Syndical, passando dahi por deante a ser o compro.
mlsso prestado perante esta corporação;

C) pagar todos os impostos devidos ao Estado;
d) renietter o protocollo devidamente sellacjo á JuntaCommerciat do Estado para ser rubricado;
e) fazer abrir, rubricar e encerrir. 0(10 vndjco, o ca-derno rnanu



Art. 16	A Junta Commercial, antes de rubricar o
tocolio do corretor exigirá prova de haver o mesmo prestado
a respectiva fiança perante o Thesouro do Estado. 

Art. 17. Ficará sem effeito a nomeação do corret°
que, dentro de 30 dias, contados da data da publicidade d°
acto da nomeação, não der cumprimento ao disposto no s ar
15 e 16 deste Regulamento.

Art. 18. A fiança do corretor responde:
a) pela execução e liquidação das operações em que

°mesmo tiver sido intermediario,ou de que se tiver encarregad.
b) pelas multas em que o corretor incorrer;	

0,

c) pelas indemnizações a que for condemnado, em vir.
tude de sentença do poder judiciario.

Art. 19. Sómente depois de liquidada pela fiança todaa
responsabilidade do corretor, poderá o restante da import.
cia da mesma fiança ser objecto de acções, sequestro e artes.
tos para solução e garantia de dividas particulares deite

Art. 20. A fiança só poderá ser levantada depois de sei
mez, a contar da exoneração ou do failecimento do corretor,

Art. 21. Findo este prazo, haver-se-á por prescripta
responsabilidade do corretor, salvo caso de protesto pelo
não cumprimento e liquidação do contracto e aquelies
em que. segundo o direito, não corre o tempo para a pre.
scripção.

Art. 22. A Camara Syndical, quando occorrer o fafle.
cimento ou tiver lagar a exoneração de qualquer corretor.
mandará dar publicidade á vaga, durante 22 dias, nos bole.
tins coniinereiaes e affixar editaes no recinto da Bolsa, cha.
niando os interressadcs em transacções em que houvesse
intervindo o corretor, a virem liquidal as no prazo de seis
niezes.

Art. 23. Findo o prazo, a Caniara S ynflicai expedirá
em favor dos herdeiros do corretor, dos representantes dos
menores ou de qnaesquer interessados, rcquisitoria ao Secre-
tario das Finanças para o levantamento d:i fiança depositada
no Thesouro do Estado.

Art. 24. Occorrendo vaga de officio de corretor, c
syndico procederá iminediatamnente a arrecadação de todos
os livros e papeis portencentes ao mesmo, relativos ao offici
e ao exame dos ulesuloS livros e papeis, ria presença dai
partes interessadas e de duas testemunhas, levando o facto
ao conhecimento do Secrteario das Finanças.

Art 25. Os livres e papeis arrecadados pelo syndico
na hypothese do artigo antecedente, serão examinados pela
Camara Syndical, na sua primeira reunião, atim de verificar
por meio delies, o Estado das operações que se achavam a
cargo do corretor, si é caso de dar-se a interieren

,
cia da reft

rida cairoara para a completa execuÇãO das mesmas, e pari
resguardar quaesouer interesses de terceiros, ou si deverão
ser recolhidos ao archivo, para serem entregues ao corretOt
que for provido no OfhCli) vago.

pragrap unico. Do exame a que proceder a Carnara

Svndical riOS 
papeis e livros pertence iites ao oflicio de corre-

tor, eni estado de vacaflcia, far-se-á declaração na acta da
da Cariara e bem assim do destino dado aos mesmos.

Art. 26. A vaga do officio de corrector será preenchi-
da temporariamente pelo seu prepoto e, na falta deste, por

um dos membros da corporação que o svndico designar. O

nomeado 
terá coinpetefldla para liquidar as operações e expe-

dir certidões das que houverem sido escriituradas pelo cor-

retor 
denhissi0'° suspenso ou fallecido.

Art. 27. Si a vaga occorrer por nolestia incuravel ou
outro motivo que inhabilite ou incompatibilize o corretor
para o exercido do cargo, ou ainda por fallecimento, será
permittd0 á Camara Syndical propor de preferencia a ou-

trem um 
filho do corretor, para substitujl-o no officio dada

a eualda	da cirCiiIiiStaticias quanto á idoneidade.
Art. 28. O corretor não póde ser fiador em contracto

ou negociação mercantil feita por sua intervenção, sendo
uuila a fiança que prestar.

Ârt. 29. Cada corretor poderá constituir uni ou mais
prepost05 cuja nomeação deverá ser submettida á approva-
ço da Camara Syndical e do Secretario das Finanças.

Art. 30. Os corretores respondem solidariamentesolidariamente pelos
seus prepostos e auxiliares, podendo exigir daqueiles uma
fiança correspondente á metade do valor da fiança do corretor.

Art. 31. A nenhum corretor é licito eximir-se de ser
adjunCto da Camara Syndical por si ou por seu preposto,
salvo motivo de força maior, justificado perante a mesma
corporação.

Art. 32. São da.exclusiva compefencia dos corretores de
fundos e sómente por seu intermedio se poderão realizar

a) a compra, venda e a transferencia de quaesquer
fundos publicos, nacionacs ou extrangeiros, admittidos á
cotação;

b) a negociação de letras de cambio e de eniprestimos
por meio de obrigações;

c) a de titulos susceptiveis de cotação na Bolsa, de accor-
do com o boletim da Camara Syndical;

d) a compra e venda de mnetaes preciosos amoedados
e em barra.

Paragrapho unico.-.-São permittidas e licitas todas as
negociações acima referidas quando realizadas fóra da Bolsa
e directamente entre comprador e vendedor, excepto as que
tiverem por objecto letras ele cambio de valor superior a 100
libras esterlinas.

Art. 33. Quando realizadas as operações a que se refere
oparagrapho unico do artigo anterior directamente entre as
partei, deverão ser comniunicadas á Camara Syndical pelos
interessados.

Art. 34. Poderão tambeni os corretores exercer o officio
de agentes de lei! es, independente de carta de matricula e
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fiança especial, bem corno effectuar recebimentos de juros de
titulos publicos ou particulares por ordem do cornmittente.

Art. 35. O corretor não poderá encarregar-Se de opera,
ção alguma sem ordem escripta do seu conirnittente.

Art. 36. A ordem dada ao corretor lei á vi gor eniquan.
to não for retirada, salvo deciaração do prazo fixado para
o cumprimento deila. O recebimento dessa ordem importa
a auctorização ao corretor para operar em nome e por conta
do cornmittente.

Art. 37. O corretor, eniquanto não puder executar a
ordem recebida drá ao seu coinmitteiite os motivos da de-
mora afim de receber do mesmo novas instrucções sobre o
preço e outras condições da operação.

Art. 3. Os corretores de fundos téni inteira respon-
sabilidade pela execução, até final liquidação, das operações
em que interferirem por força do previlegio que lhes confe-
rem a lei federal e este Regulamento.

Art. 39	C) corretor é pessoalnlellte responSaVel, nas
negociações á vista, para com outro corretor ccni quem
operar e para com seu coniniittente, pela entrega dos titulos
vendidos e pelo pagamento dos que houver comprado

Art. 40. A responsabilidade do corretor é inteira e
completa pela liquidação das operações feitas a prazo,
sempre que no acto da transacção não fôr revelado, d
modo regular, o nome do committente. Essa responsabi.
lidade é regida pelos principlos que regulam a do cummis
sano del credere».

Art. 11. Os corretores são res2onsaveis pela authentici-
dade da assignatura do ultimo signatario das letras e dos
titulos endossaveis que negociarem.

Art. 42, Os corretores de fundos têm direito de exigir
dos comrnittentes as garantias que reputarem precisas para
a effectividade rias operações de que forem incurnbjdos,
proporcionando, por sua vez, aos coininitterites as que estes
exigirem.

Art. 43. O committetite que retirar ia ordena dada e
acceita antes do prazo convencionado para a operação,
pagará integralmente a corretageni, como si a ordem hou-
vesse sido executada.

Art. 44. O cornmittente que, sem prévia retirada da
ordem dada, já tendo recebido rio crretor encarregado da
operação a nota de haver sido a mesma executada, deixar
de fazer boa a transacção, realizando-a por intermedio de
outro corretor, será obrigado a pagar a corretagem ao pri-
meiro corretor e responderá por perdas e damnos p.'rante
a parte com que o mesmo corretor houver tratado, sendo
neste caso a operação liquidada pela Camara Syndical, nos
termos deste Regulamento,

Paragrapho unico. A requerimento do corretor, poderá
a Camara Svndical auctorzer a tixação na Bolsa do nome
do eonlm!ttcnte nhi5s( , ç-na uni resumo da operacã o,

\11

Art ciiirreroo que deixar de cumprir um
contracto de corretagem, responderá iíategralmente pela
transacção que em virtude de sua ordem escripta e de coa-
for iflidad e com dia houver realizado o corretor.

Art. 46. ai o corretor tiver adquirido titulos ou outros
valores para o comniittente, serão elles vendidos, e, si a
ordem tiver sido de venda, serão comprados outros para
substitmu05, cobrando-se do committerite omisso o valor da

j fferenÇa que se verificar entre a cotação do contracto e
a da liquidação, e meis as respectivas corretagens.

Art 47. Nas negociações de letras e papeis endossa-
veis, é o corretor obrigado a entregar ao toniador os ti-
tulos e ao cedente a importancia ajustada dos mesmos.

Art. 45. O corretor deve guardar segredo sobre os
nomes dos committentes; para mencional-os, faz-se precisa

ctorizaÇA0 escrinta destes, ou que a natureza da ope-
ração O exija.

Art. 49. As negociações da Bolsa que não tiverem por
objecto letras de cambio, não n.sseutiril sinão sobre quan-
tidade, sem especificação dos numeras e mais caracteris-
ticos dos titulos.

Art. 50. E' vedado aos corretores, sob as penas do
art. 59 do Codigo Comnniercial:

a) formarem entre si associação particular para ope-
rações de sua profissão:

b) fazerem todas as especies de negociações de trafico
directo ou indirecto, debaixo do seu ou de alheio nome, con
trahir sociedade de qualquer denominação ou classe que seja:

c) adquirirem para si, Oh' para pessoa de sua fanilia,
cousa cuja venda lhes houver sido incumbida, e venderem
as que lhe pertencerem, quando tenham ordena de com-
prar da mesma especie;

d) exercerem cargos de administração ou fiscalização
de sociedades anonyrnas;

e) encarregarem-se de cobranças ou pagamentos por
conta alheia, salvo no caso de liquidação do seu con-
tracto.

CAPITULO III
DOS I0 REPOSTOS E AUXILIARES DOS CORRETORES

Art. 51. O preposto do corretor substituil-o-á em
em todos os casos attinentes ao officio.

§ 1 . 0 Os prepostos dos corretores estão sujeitos á
acção disciplinar da Camara Syndical, podendo ser por
esta suspensos ou destituidos ex-officio, e sei-o ão sempre
que o entender conveniente o corretor.

§ 2. Taes prepostos devem reunir os requisitos exi-
gidos para o officio de corretor, comquanto lhes seja vedado
operar por conta propria.

Art. 52. Os actos de nomeação, suspensão e demissão
de prepostos serã o levados ao conhecimento de toda ii cor-
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poração, por meio de boletins affixados no salão da Bolsa,
pelo przo de 8 dias.

Art. 53. Os prepostos dos corretores são considera-
dos mandatarios le(yaes dos niesnios para os effeitos:

a) de praticarem os actos attinentes ao officio de que
forem enc .rregados pelos corretores;

b) de substituirem os corretores nos seus impedinien-
tos, inclusive no exercicio das funcções de membro da Ca -
niara Syndical.

Art. 54. No caso previsto no artigo precedente e
suas al í neas, dar-se-á aviso previo á Carnara Syndicai e Junta
Com niercial

Art. 55. Na hypothese de substituição completa do
corretor por seu pregosto, deverá a Camara Syndical dar do
facto conhecimento

.
onhecimento ao Secretario das Finanças, fazendo

acompanhar esta communicação de todas as iuformaçOes
relaívas á capacidade dc) proposto, de accorcio com o dis-
posto no artigo 12 deste Regulamento

Art. 56. Os prepostos de corretores I)oSSUã0 uni ca-
nlienho aberto, encerrado e rubricado pelo syndico, no qual
serão registradas as operaçõcs logo que as contractarem.

Art. 57. A fiança do prepostos de corretores será pres-
tada na fórnia do artigo 11 deste Regulamento, e perante
a Caniara Syiidical. que fará lavrar o necessario termo re-
colhendo a seus cofres os titulos caucionados ou o valor
em dinheiro.

CAPITULO IV
DA CÂMARA SVNDICAL

Art. 58,. Os corretores de fundos publicos elegerão
annualrneute uma Camarayndícal composta de um syndico
como presidente e dois adjunetos.

Art. 59. A Canara Syndical terá uni secretario de li-
vre nomeação e de missão do Secretario das Finança s , o
qual exercerá tambeni as funcçães de thesoureiro.

Art. nO. O syndico, uma vez eleito, dará conheciinen-
to de sua eleição ao Secrtario das Finanças, de quem soli-
citará a designação do secretario da Cantara Syiidical que
ficará deste modo constit'wda.

Art. 01 Da eleição, que será feita por escrutinio se-
creto e por maioria absoluta de votos, lavrar-se-á acta em
livro proprio devidaniente sellado, e de!la se extrahirá copia
authentica, subscripta pelo syndico e demais membros da
mesa da eleição, e que será enviada ao Secretario das Fi-
nanças.

§ 1. 11 Dentro de 8 dias da eleição o syndico reunirá
a Camara Syndical, perante a qual tomarão posse de seus
cargos os novos eleitos oi reeleitos.

§ 2. 0 O livro a que se refere o presente artigo será
aberto, encerrado e rubricado pelo syndico. servindo para
nelle serem avradas as actas das eleições e outras da ines-

IX

saia C orp0raÇo, bens COilO os termos de compromisso dos
membro s da Camara Syndical, corretores e prepostos.

Art. 62. A Caniara Synclical não poderá deliberar valida-
mente sem a presença de metade e mais um de seus membros.

Paragrapho uuico. As resoluções serão tomadas por
maioria absoluta de votos, tendo o presidente, no caso de
empate, voto de qualidade.

Art. 63. Conipete á Camara Syndical:
a) reunir se em dias uleis, para verificação das opera-

ções, determinação do curso cio cambio, cotação dos fun-
dos e valores negociados pelos corretores;

b) reunir-se extraordinariamente, por convocação do
syndiCo Ou de 2 corretores pelo menos quando se faça ne-
cessario

C) organizar o Regimento Interno da Bolsa e da cor-
poração dos corretores e a tabella dos respectivos emolu-
rncntos, que farão parte integrante deste Regulamento de-
pois de approva( l os ambos pelo Secretario das Finanças.
Nesse Regimento serão regulados os factos referentes á or-
ganização e funccionamento da Bolsa. da corporação dos
corretores e da Caisara Syndical;

d) auctorizar, prohibir e suspendr a negociação e co-
tação de qualquer valor, com excepção dos titulos da divi-
da federal, estadual. municipal e dos extran(-feiros. que só
serão admittidos á cotação por acto do Secretario das Fi-
nanças. No uso desta attribuicão, poderá a Cantara Syn-
dical exigir de todas as sociedades emissoras de titulos no-
gociaveis na Bolsa os esclarecimentos e documentos que
reputar precisos para a inclusão de taes vaIoes no boletim
das cotações;

e) fixar a cotação official do cambio . dos valores e das
especies, publicando o boletim diario, organizado após o
encerramento dos trabalhos da Bolsa, e em face das notas
ou memoranda dos corretores e dos bancos;

f) organizar a tabelias das taxas a perceber pelas de-
clarações que forem publicadas no boletim official;

g) informar sobre a conveniencia da creação 011 sup-
pressão de cargos de corretores;

h) propor a nomeação e destituição dos mesmos e a sua
suspensão por tempo maior de 30 dias;

i) velar para que os corretores se contenham nos limites
de suas funcçães Iegaes, podendo ordenar-lhes a apresenta-
ção dos seus livros e prescrever-lhes todas as medidas de
precaução que julgar necessarias;

j) fiscalizar que pessoas sem titulo legal exerçam as
funcções do corretor, promovendo, pelos meios competentes
a decretação da nullidade das operações por elias realizadas;

k) resolverer sobre as representações feitas pelos cor-
retores;

1) verificar, pelos seus membros. se  os corretores estão
funco;nn: ndo leain1cnIo:
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ni) decidir as contestações qu: se soarem catre os
corretores, relativamente ao exercico de suas fun('çÔeS. COM
recurso para o Secretario das Finanças;

n) propor ao Secretario das Finanças tudo que julgai
conveniente á boa execução deste Regulamento e do Regi-
mento Interno, lembrando quaesquer medidas que redundem
em beneficio da instituição e do commercio, que possam de-
pender da acção do governo;

o) fiscalizar a boa percecpção dos impostos devidos
ao Estado, em papeispapeis que transitarem pela Camara;

p) impor as multas decretadas neste Regulamento, fa-
cultando de sua decisão recurso para o Secretari) das Fi-
nanças em 10 dias;

q) infligir censuras aos actos dos corretores, quando
irregulares e. segundo a gravidade do caso, suspende!-os
por tempo não excedente de 30 dias, ou interdictar-Ilies a
entrada na Bolsa por egual tempo;

r) resolver sobre as penas impostas pelo syndico, com re-
curso deste ou do interessado para o Secretario das Finanças;

5) deliberar sobre questões relacionds corri a receita
e despesa da corporação, com recurso para o Secretario
das Finanças;

t) fiscalizara arrecadação e a applicação das iendas,
bem como a escripturaçãO e contabilidade da instituição;

u) conhecer de qualquer issumpto der interesse da Ca-
mara Syndical ou dos correctores, resolvendo a respeito
como julgar acertado, com recurso para o Secretario das
Finanças, nos casos controvertidus.

Art. 64. Todos os cargos da Ganiam	Syndicai serão
gratuitos, tendo os seus funccionarioS direito somente aos
respectivos eniolunientos.

Paragrapho unico. Exceptua-se da disposiçã	prece-
dente o cargo de secretario, cojos vencimantos, pagos pelo
governo do Estado, serão por este fixados.

Art. 65. Encerrados os trabalhos da Balsa, reunir-se-á
a Cama Syndical e procederá á fixação do cu cso do cambio
e cotação dos fundos e valores negociados, taxando os limi-
tes maximos e minimoS.

Art. 66. Para a determinação do curso do cambio e
dos valores, a que se refere o artigo antecedente, apresen-
tarão os corretores á Camara Syndical boletins por elles as-
signados. contendo as notas correspondentes ás transacções
effectuadas nesse dia, com mensão dos limites maximo e
minimo das cotações.

Art. 67. Com os elementos fornecidos pelos boletins
dos corretores, que serão registrados em livro proprio, verifi-
cará a Camara o resultado da- operações do dia e fixará, de
modo defiditivo, o curso do cambio e da cotação dos títulos
e valores negociados.

-\rt. 6S

	

	Em livro proprio se lavrará, em fórma de ter
i 1.ioiro Svndical e -e cxpWrá de
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conformid de com cliii, o boletim da cotação official e do
curso do cainbio. Desse boletim serão enviadas copias au-
thentiCas pelo syndico, ao Secretario das Finanças, á Asso-
cíacão Cumniercial e ao orgão (JffiCial do Estado.

Art. 69. Os titulos de empresas nacionaes e extran-
geiras sóniente serão cotados com o consentimento da Ca-
mara Syndical. Esta responderá civilmeute pelos prejuizos
resultantes da admissão á cotação de titulos, debentures irre-
gulamniente eniittidas e acç es de associações illegalrnente
constituidas, ou que não tenham realizado o capital exigido
na lei reguladora das sociedades anonymas, para que as
suas acções sejam negociaveis e de sociedades sem existen-
cia real e actividade effectiva, organizadas no intuito de ten-
tar a negociação de titulos e a exploração de operações so-
bre os mesmos.

CAPITULO V
DO SVNDICO E SECRETARIO

Art. 70. Compete ao svndico, além de outras disposi-
ções constantes deste Regulameno, o seguinte:

ai representar a Caniara Syndical e a corporação dos
corretores perante o governo, auctoridades constituidas e
em juizo;

b) presidir as reuniões da Cariara Syndical, dirigir as
discussõss e apurar as deliberações, votando em ultimo lo-
gar, e para desempate no caso de ser necessario;

c) executar as deliberações do Camara Syndical;
d) promover reuniões diarias da C- rnara Syndical,

para verificação do resultado das operações, determinação
do curso cio cambio e cotação dos fundos e valores nego-
ciados pelos corretores;

e) fiscalizar a escripcuração do livro de preços corfen-
tes, eu que deverão ser registrados os boletins apresenta-
dos pelos corretores, nos quues estiverem mencionadas as
proostas e transacções que houverem realizado, e tiverem
sido inscriptos nas notas offerecidas no recinto da Bolsa.

f) assignar e remetter ao Secretario das Finanças, ao
orgão official do Estado e á Associação Commercial o bo-
Ietzrn da cotação dos fundos publicos e do cainbio;

g) apresentar ao Secretario das Finanças uni relatorio
annual do movimento da Bolsa, e trabalhos da Caniara Syn-
dical, fornecendo copia do mesmo aos corretores.

Art. 71. Incurnhe ao secretario, além das attribuições
reglmcntaes. especialmente o seguinte:

a) a guarda do archivo e mais papeis e documentos
que correrem pela secretaria;

b) redigir e subscrever as actas das sessões da Cama.ra S yndjcal e das assenih]éas;
c) intimar, p or ordem do syndico, aos interessados,q uaesquer decisõe da Caniara, e nomeadamente, no caso

de reclarnicõe e protsç re1ativnnient t a liq uidações, nos



XII

termos deste Regulamento e do Regimento Interno, que
completará;

d) exercer as funcções de thesoureiro da Camara Sy,
dical, recebendo e conservando em boa guarda os emolu
mentos da dila Caniara e quaesquer outras quantias que
devam ser recolhidas á thesouraria;

e) efíectuar os pagamentos e restituições de dep(,sito,
ordenados pela Caniara Syndical;

f) superintender o serviço da portaria e dos serventes.
Paragrapho unico. O secretario não poderá entrar

exercicio de suas funcções sem ter prestado a necessarja
fiança, que será de 2:000$000.

CAPITULO VI
DAS OPERAÇÕES E MODO DE SUA LIQUIDAÇÃO

Art. 72. E' facultado aos corretores, fóra da hora regi.
mental da Bolsa, effectuar negociações sobre títulos, metaes
canibiaes, descontos e emprestirnos coninierciaes, com tant o
que, no mesmo dia e na hora official da Bolsa, apresentem
boletins assignados, mencionando a quantidade, natureza'
dia do vencimento e os respectivos preços para a Cotação

Art. 73. Os corretores de fundos reunir-se-ão na
á hora marcada no Regimento Interno e, em seguidaseguida á
abertura dos trabalhos pelo syndico, começarão imniediata.
mente a propôr, em alta voz, as transacções que desejarem
effectuar, determinando as condições em que devam ser
baseadas.

Art. 74. Logo que qualquer corretor acceitar a pro.
posta e as condições da negociação, reputar-se-á fechada a
transacção. Os corretores a inscreverão em seus cadernos
manuaes e acto continuo, trocarão entre si Um flie/floran.
aiim assignado, em que estejam consignadas todas as condi-
ções da operação que acabarem de effectuar.

Art. 75. A operação ultimada será imniediatamente
inscripta em uni quadro coilocado proximo á Bolsa e em
logar visivel para todos.

Art. 76. O corretor, comquanto não obrigado a decla.
rar a quantidade total dos titulos e valores que tenha de
negociar, deverá determinar o numero que se proponhaa
comprar e vender, no acto do pregão.

Art. 77. A venda de titulos ao portador reputa-se per-
feita com a tradição dos mesmos pelo corretor vendedor ao
corretor comprador, ou pelo seu lançamento nos livros da-
queile, em nome deste.

Art. 78. As operações, á vista, realizadas na Bolsa,
deverão ser liquidadas dentro de 2 dias ufeis; não o sendo
neste prazo. a Camara Syndical fal-as-á liquidar na primeira
reunião da Bolsa, segundo o processo estabelecido rio Regi-
mento Interno. As letras de cambio e especies metafliCas
sei-o-Ao no prazo de 5 dias uteis, devendo tornar-Se effectiva

operação, no caso de faltar o committente ao,, Coto da
aspons5dde do corretor 2 dias uteis depois do venci-

o do contracto.
cumprínien	Os corretores darão aos cornmtttentes recibo
dos fundos e valores que lhes forem confiados.

Art. çO O corretor, a quem o coniniittente fornecer
garantias para a effectividade da operação, dará ao mesmo
m recibo dos titulos, valores, dinheiro 011 ordens que deile

receber. Ão comnrnittente é facultado fazer, em estabeleci-
mento bana°, deposito em garantia da liquidação da ope-
raÇA0confiada ao corretor.

81. Deixando o conimittente de proporcionar an
corretor os meios de fazer effectiva a operação, passará o
corretor a vender 05 titimios que houvcr adquirido e pagará
com o produCtO o preço da compra, ou adquirirá os titulos
cuja compra houver convencionado. Em qualquer dessas
hypotheses. responderá o committente pela differença que,
com a demora na operação, haja occorrido na cotação dos
tjtulOs. A acção executiva é o meio judicial de apuração
dos direitos e da responsabilidade provenientes destas dis-
posições -

Art. 82. As liquidações das operações da Bolsa, feitas
a prazo, poderão ser realizadas pela effectiva entrega dos
titulOS e pagamento cios preços, ou pela prestação da diffe-
eença entre a cotação da data do contracto e a da época da
liquidação. São exceptuadas desta disposição as operações
sobre letras de cambio e moeda nietallica, que sómente se-
rão liquidaveis pela entrega effectiva dos títulos e das es.
pedes.

Art. 83. Não são accionavejs Perante os trihunaes os
contractos de cambio a prazo, liquidaveis por differença.

Art. 84. Não é licito pactuar nas negociações a prazo
que a liquidação só tenha lagar pela prestação das diffe-
rençaS entre as cotações.

Art. 85. O tempo para a liquidação das negociações a
prazo effectuadas na Bolsa não póde exceder de 30 dias. A
liquidação terá logar de accordo com o Regimento Interno
da Bolsa.

§ 1.0 As negociações a prazo de canibiaes e especies
metallicas não excederão do mesmo tempo. sendo perniittido
prorogal-o duas vzes por 3 dias, mediante o pagamentos
em cada prorogação, do seilo taxado para a primeira ope-
ração. A falta de liquidação no prazo primitivo ou no da
prorogaçiio auctoriza o protesto, como medida assecuratoria
de prestação de perdas e daninos pelo não cumprimento do
contracto.

§ 2	Na hvpothese de prorogação, devem os contra -
c:os ser presentes á Cimara Svndical para registral-os.

Art. 86. O corretor tem direito de exojr do commjt-
tente, nas negociações a pra70, imiii reforço ci garantia, se-
gundo a alteracão dc valer ir	i1 ii	 d  eied c
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a poi-o ao atrigo da impontualidade ou insolvabilidade
mesmo committente.

Art. 8. A garantia poderá consislir em dinheiro ou valores
e deverá constar de documentos assignad(,s pelo committent
e que contenham declaração ele que o dinheiro ou os viJores
são consignados de modo a pôr o corr tor a coberto dos ris.
cos da operação e das differenças na cotação dos titui0 e
ordem ao corretor de vendei-os, para liquidar a operacjo
no caso de falta por parte do coriimittente

Art. 88. As diversas operações effectuadas pelo cor.
retor, por ordem de um mesmo committente, são liquida.
veis por compensação em dinheiro, ou em titulos da nies.
ma especie, conforme houver sido .ccordado.

Art. 89. As operações realizadas por mais de uni COS.
retor, por ordem e conta de um ou mais committenie, po.
dern ser, do mesmo modo do artigo antecedente, hiqu:dad
por compensação, si os interessados nisso convierem.

Art. 90. As operações a prazo, com excepção das de Te.
tras de cambio, podem ser feitas com faculdade de
tencia por parte do com mittente, mediante o abono de uma
quantia convencionada, para o prenlio de indeninização
pela rescisão do cc ntracto, de accordo com o Regimento
Interno.

Art. T. O premio é estipulado scbre o valor de cada
titulo e não impede que o corretor exija o cumprimento da
garantia da operação, na hypothese de ser consolidada.

Art. 92. O Regimento Interno da Bolsa lixará o prazo
além do qual as operações a premios se consideram con-
firmadas.

Art. 145. Os corretores de fundos, além das penas em
que possam incorrer,incorrer, de accordo com as disposições do . Co.
digo Penal, repressivas dos crimes de funcçào, são passíveis
dasdas punas regimentaes de suspensão até 3 mezes e de mul-
ta e até o valor da metade da fiança.

Art. 146. A pena de suspensão pode ser imposta:
a) pela Camara Syndical, por tempo não excedente de

dias, com recurso voluntario para o Secretario das Finanças
b) até 90 dias, pelo Secreario das Finanças, c olu re-

curso para o Presidente do Estado.
Art. 147. A Camara Svndical impõe a suspensão ex

officio ou mediante queixa. Esta só pode ser recebida quan-
do devidamente intruida com documentos que demoas;rem
falta ou erro de officio commettido pelo corretor. A usti-
ficação produzida perante auctoridade judiciaria o dcmici-
lio do corretor e com citação deste pode ser acceita como
documento instructivo da queixa.

Art. 148. A suspensão pode ser imposta ex.officiO:
a) si o corretor não estiver em estado de integridade a

fiança depositada no Tliesouro o Estado;
b) si estiver em mora na liquidação de negociações que

tenha realizado;

v

C ) 
si achar se era atrazo do pagamento do imposto de

0dustrias e profissões;
d) s, deixar de comparecer á reunião da Bolsa durante

5 dias coflSeCItj'0s, sem causa justificada, para dar nota de
,,Cg,,ciaçôes que tiver realizado.

paragraP1bo unico. Reputa se em mora o corretor que
IO 

liquidar qualquer negociação dentro de 2 dias uiejs de
vencimentos desta.Art. 149. As multas estabelecidas neste Regulamento
serao impostas administrativamente pela Camara Syndical,
com recurso voluntariO para o Secretario das Finanças; ou
por este, quando julgar cabivel tal pena, com recurso para
o presidente do Estado.

Art. 150. O recurso terá effeito suspensivo e deverá ser
interposto dentro de 5 dias, a contar da ntificaçio pelo se-
cretario da Camara Syndical, cumprindo ordem do syndio,
e será decidido dentro do prazo maximo ele 30 dias, a par-
tir de sua remessa. A falta de decisão dentro deste prazo
importa o confirmação do acto da Camara Syndical, ou do
Secretario das Finanças-

Art. 151. O producto das multas será recolhido ao
cofre dá Camara Syndical, e constituirá um fundo de bene-
bcencia dos corretores de fundos da capital do Estado.

Art. 152. Incorrerão na pena de suspenão pelo tempo
de 15 a 90 dia3 e na multa de 508000 a 2:000$000:

a) o corretor que assignar notas (Te transacções que não
haja effectuado

b) o que negociar titulos ou valores não admittidos á
cotação official;

c) o que deixar de exhibir, para cotação, até á hora mar-
cada no expediente da Bolsa, as notas das operações que
houver realizado sobre cambiaes, descontos, metaes preciosos
ou quaesqUer emprestimos COmnlerciaes:

d) o corretor cujos livros forem achados sem as formalida-
des e declarações exigidas neste Regulamento, e que tiver re-
incidiuo no acto provando,-se que o fez fraudulenta mente;

e) e o corretor que negociar letras, titulos e quaesquer
valores pertencentes a pessoas cujo estado de failencia, ulte-
riormente declarado, for notorio na época da operação;I

f) o corretor que se eximir de ser membro da Cariara
Syndical, fóra dos casos estabelecidos neste Regulamento;

g) o. coiretores que se reunirem para effectuar opera-
ções de Bolsa, fóra do logar e das horas da Bolsa.

Art. 153. Incor rerão na perda da metade da fiança os
corretores:

a que reincidirem, depois de multados, em assignar
notas de transacções que não hajam realizado;

b) que reincidirem na penalidade referida na alinea e doartigo precedente;
c) que violarem as disposições do art. idO deste Regu-lamento;
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d) os corretores que, membros da Caniara Syndica,
rem sem a devida exactidão a cotação dos preços dos merca
dos de cambio das especiee nietailicas e dos fundos PUb1jq5;

e) os que liquidarem por diflerença operações de cam.
bio e de moeda metailica.

Art. 154. Incorre na perda do cargo o corretor
integrar a fiança dentro de 3 mezes, a contar da data da SUs.
pensão, de accordo com a disposição do art. 90 alinea
e, deste Regulamento. Neste caso, verificado o lapso te
tempo pela Camara S y ndical, levará esta o facto ao conheci
mento do Secretario das Finanças, a quem proporá a desti.
tuição do corretor.

CAPITULO X
D1SP0SIÇÕE GERAI---S

Art. 155. As pessoas que, sem a necessaria investjUura
exercitarem as fiincções do cargo de corretor, incorrerão
no preceito do art. 224 do Codigo Penal. O syndico remet
terá ao Procurador Geral do Estado os documentos que pos.
sam instruir o processo para a applicação da pena devida
no juizo competente.

Art. 156, A Camara Syndical organizará um Regimento
Interno da Bolsa, da Corporação dos corretores. o qual, de.
pois de approvado pelo Secretario das Finsnças, fará parte
integrante deste Reulamento. Neste Regimento serão re-
guiadas a organizaçãogo e o ful!ccionanlentO da Bolsa, da Corpo.
ração dos corretores e da Cantara Syndical.

Art. 157. Os corretores perceberão, como remuneracão
das negociações que realizarem, as com misões estabelecias
na tabeila dos emolumentos que for organizada pela Camara
Syndical e approvada pelo Secretario da5 Finanças.

Art. 158. A Camara S yndical terá direito a receber
emolumentos de accordo com a respectiva tabela approvada
pelo Secretario das Finanças.

Art. 159. E' concedido aos corretores o goso das pre-
rogativas que o art. 21 do Codigo Conwnerciai confere aos
coinmerciantes matriculados.

Art. 160. Os casos omissos deste Regulamento serão
resolvidos pelo dos Corretores da Capital Federal e leis pos-
teriores, que servirão corno subsidiarios, cabendo á Cantara
Syndical alvitrar ao Secrelario das Finanças as medidas para
a solução dos casos não previstos em nenhum desses regu-
lamentos ou leis.

Art. 161. A Caniara Syndical requisitará das auctorida-
des competentas as diligencias e providencias necessarlas
para a effectiva execução deste Regulamento, leis e regula'
mentos federaes. concernentes 5 matera.

Art. 162. Revoeain-se as disposições em contrario.

Beilo Horizonte, 4 de fevereiro de 1926.—Djalma Pinheiro

DECRETO N. . iil—L)l 6 DE FEVFvEIRO DE 1926

os estud0 tecliflic'OS de 7inilivos para a i n tallatão de uma qsim,
O hvdrO-Clectr icana queda d'anua denominada 1'/to	 no rio di

velhas' no	
ia fl g hh10 Mineiro.

o presiden te do Estado de Minas Geraes, tendo em vis-
os decretos	6.481, de IS de janeiro de 1924, e 6.952,

de 21 de agosto de 1925, e O ;rt. 66 do regulamento baixa-
decreto fl. 6.273 de 23 de março de 1923, resolve

povar, de accordo com o parecer da Secretaria da Agri-
cultura, os estudos technicos definitivos da queda d'agua de-
nominada Pae Joaquim, no rio das Velhas, no Triangulo Mi-
neiro, apresentado s pelos st-s. Ferreira. Caldeira 8 Cia.
para obterem a concessão definitiva da mesma.

Fica o Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Industrias, Terras Viação e Obras Publicas, auctorizado a ce
lebrar o respectivo contracto, observadas as disposições da
lei n. 573, de 19 de setembro de 1911 e do citado regula-
mento n. 6.273. de 1926, assim como as demais disposições
que a respeito forem, de futuro, estabelecidas pelo Estado e
que não tiverem sido estatuidas por outra forma no citado
contracto.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte,	e fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA

Daniel Serapião de Carvalho.

DECREIO N. 7. 112DE 6 DE FEVEREIRO DE 1926

o rova	llinjtjvü, dos prii'ee viit.	72D Olioluiros la eoralaVila Ila	Soarea lutam. 1ii/i1I por Carafinrt

O Presidente do Estado de Minas Geraes de conforjij-
dade com o disposto no regulamento que baixou com o de-
creto n, 5.446, de 2 de janeiro de 1924, resolve approvar os
estudos definitivos dos vinte (20), primeiros kilometro g da es-trada de rodagem de Villa Raul Soares a Inliapim, passando
por Caratinga, de que é concessionario o senhor engenheiro
Àdolpho Mano de Oliveira.

Palacjo da Presjdencja do Estado de Minas Gcraes, em
Pllo Horizonte, 6 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLE VIANNA

1) 	Serapião (/C Cascalho
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DECRETO N. 7.113—DE 6 DE FEVEREIRO DE 1926

Coucod torrenue lu Etoio, em Clp:lr1ó. lotri NploraçSo de laica

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, de aecord
com o disposto no art. IS, da lei n. 857, de 31 de Outubro d
1923, resolve conceder ao senhor Feliciano Per ira Ferrat
sessenta hectares de terrenos do Estado, em Capara di:
tricto de Espera Feliz, em Carangola, sendo trinta hectre
em terrenos occupados por Prcopio OOmeS de Campos
trinta nos occupados por Zacharias Valerio Terra, para expio.
iar mica.

Fica o Secretario de Estado dos NeEoc i os da Agrictii2
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas, auctorizado
celebrar o respectivo contracto, observadas as disposições da
citada lei 837, de 1923, e as condições especialmente esta.
tu das por accordo previo entre as partes interessadas no
mesmo contracto.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Bllo Horizonte, 6 de fevereiso de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA

Daniel Serapião de Cari'alflo

DECRTTO N. 7.114—DE 9 DE EEVEREIRO DE 1926

dolo de SI [o TLOa e 11111:1	 complmIntir de conome,

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, de conform i
-dade corri o art. 177 do Regulamento do Ensino Priniario,

resolve crear na cidade de Sete Lagoas urna Escola comple.
mentar de conimercio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beflo Horizonte, 9 de fevereilo de 1926.

FERNANDO MELLO VIANA

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.115 DE 9 DE FEVEREIRO DE 1926

Cc o llflI:L eCO1it ru riO. mi,tn. no povoldo de Ribeirão O Sinto Antonio,
diotrieto de Porto de Ou miS's, niloicipio dc G inliS(,s

O Presidente do Estado de Minas (ieraes resolve crear
urna escola rural. mista, no povoado de Ribeirão de Santo
Antonio, districto de Porto de Guanhães, municipio de Gua•
nhães.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em

Beilo Horizonte, 9 de fevereiro de 1926.
FERNANDO MELLO VIANNA

San doval Soares Azevedo

[)ECRETO ,. ;.	r. 9 i)E lL\! [REIRO Dr 1920

	

- .......	t C • ld 1 lit:l:l1'	-OH.	O	'i'lriX-d.
dc	So .loSo X 'Oiii lo lO

o presídettbo j o Estado de Minas Geraes, resolve crear

U1 
lagar de ajnnCt0 á escola mista do districto de Tarií-

sstí, municípi o de S. João Nepomuceno.

palaCiO da Presiderica do Estado de Minas Oeraes em
peilo Horizonte, 9 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

o/oval Soares Azevedo.

DECRET O N. 7.117--DE 12 DE FEVEREIRO I)[ 1926

ii	di CrrotlH	llF	Ul,'	 (10liiStriil do 1:1/. lo (lpjolj).
lImarei iii	Piiimliv

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
aurihuiçO que lhe confere o art. 6 da lei n. 912. de 23 de
etembrO do anno passado, resolve marcar o dia 28 do cor-

rente, para a installaçiio do districto de paz de Capitolio,
readO pela lei n. 879. de 24 de janeiro de 1925, na comar-

de Piumhy.

Falado da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Soares ievedo.

DECRETO -'e.	i)E 12 DE }EVEREIRO DE 1926

di Mi Cll 1 ir	i orlo. 11 O O	110 O- Iii
lo loro

O Presidente co Ls.,ido de Minas Oeraes resolve crear
orna 2.11 escola mista no bairro de Manoel Honorio, na ci-
dade de Juiz de Fóra.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte 10 de fevereiro de 1926.

rERNANDO MELLO VIANNA.

tlIT,t .4Zet'Cd
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DECRETO N. 7.119—DE 12 DE FEVEREIRO DE 1926

a escola iii ít :1 1111 diOl i iCi&.) 110 .\ ICoa,	fliC11Ol

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
unia 2. 1 escola mista no districto de Arcos, rnuniciPlo de
Formiga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beilo Horizonte, 12 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandeeal Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.120—DE 12 DE FEVEREIRO DE 1926

k'CO uiiio	ei o mi a no 1 istr.i:to de Laoo da 1' iota municipio O Saflto

Anlonio (lo Monte

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crear
uma escola mista no districto de Lagoa da Prata, municipio
de Santo Antonio do Monte.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
Beilo Horizonte, 12 de fevereiro de 1926.

FíINANDO MELLO VI-\""N%-

Satidoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.121—DE 12 DE FEVEREIRO DE 1926

(rHunia da	e01;1 ruol. iAt	114 500) do Vila. ii iiieipio 1 PiaiCo
Leopoldo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve crear
urna 2.t escola rural, mista, em Sacco da Vida, municipio de
Pedro Leopoldo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes em

BeIlo Horizonte, 12 de fevereiro de 4926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sanduial 5' . ares Azevedo.
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DECRETO N. 7.122—DE 12 DE FEVEREIRO DE 1926

Des :Pi0l0'lJ e	Ilda 1	 10:1,	. 1. o Cii os. mi naliol aos e b iii leitoriasneo sai'o ii e .nat ucçdo lo t eol O) da Esi mi de I rrii I'aro co ii, oiroMirlinhio 0010	)501 :I)ha:hi	l:i l'iiS do 5Iii,j.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da fe-
culdade que lhe confere a lei ii. 830, de 7 de setembro de
1922, decreta, ria fórma da legislação vigente, a desapropria-

o por utilidade publica, dos terrenos, manancjaes e bem-
feitorias IleceSsarias para a Construcção do trecho da Estrada
de Ferro Paracatú, entre Martinho Campos e a cidade do
Pará de Minas, mandado construir pelo decreto ri. 6.965, de
4 de setellibro de 1925, reserva das faixas Iateraes, constru-
cção de estações, arniazens e mais instaLações e dependeu-
cias da Estrada, de accôrdo cern os estudos e plantas que
foram approvadas.

O Secretsrio de Estado dos Negocios da Agricultura, In-
dusiria, Terras, Vaçõo e Obras Publicas assim o tenha en-
tendido e faça executar.

Palacio da Presiclencia do Estado de Minas Gere es, em
Belio Horizonte, 12 de fevereiro de 1926.

F ERNANDO MELLO VIANNA.
Daniel Seta1 : (ão de Carvalho.

DECRETO N. 7.123DE 12 DE FEVEREIRO DE 1926

	

Concede t roenos do ldsta do em	Ii cueira e 10s1,Iemid r, para exj Coração

	

de nuca	e rima eomal

O Presidente do Estado de Miiias Oeraes, de accôrdo
com o disposto no ai t. IS, da lei 857, de 31 de outubro de
1923, resolve conceder ao sr. Genarino lleraldinellj cento e
dez hectares de terrenos cio Estado, sendo um lote de vinte
e outro de trinta hectares fui teirenos cccupados por João
Antonio Dias Duarte e filho, nas vizinhanças do corrego do
Onça, no districto de Figueima, em Peçanha, e uni terceiro
lote com sessenta hcctares, nas narg

m
ens do corrego Guarany,

no districto de Resplendor, em Aycrés, para explorar mica
e pedras erradas.

Fica o Secretario de Eslado dos Negocies de Agricultura,
Industria, Terras e Obras Publicas auctcrzado a celebrar o
respectivo contracto, observadas as disposiçõc da citada

	

lei 857, de 4923 e as condições rspcoia:nieIIte	
"

te 	por
accôrdo prévio entre as p,rtes intesessadas no mesmo con-
tracto.

Palacio da Preside nela do Estada de Mi;ias (1sraes, caiBeilo Hor j Lollte 12 de fevereiro de 19d6.
FERNANDO MELLO VIANN.k.
Daid' Scrap/õo de Cariaho.

D. -7
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DECRETO N. 7.124--DE 12 DE FEVEREIRO DE 1926

Abre o credito necess:iriO para pagamento (lo augminto di
quentes 1:1 lei n. 912, te t3 ,te setembro de 1925

O Presidente do Estado de Minas Geraes. uz:ndo da,
ctorização que lhe confere o art. 304 da lei fl. 912, de 23
setembro de 1925, resolve abrir o credito espec:al da
tancia de seiscentos e quarenta e sete contos seiscent05
quarenta e uni mil uovecettt( s e setenta e dois réis......
(647:641$972), para occorrer ao pagamento de vencjmer1
diffetença de vencimentos e quota para expediente, aos ml.gistrados, promotores e serventuarios de justiça, col,stant,,

1do quadro que a este acompanha.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes
Belio Horizonte, 12 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

S(7ndoval Soares Azevedo.
l)jaliiia Pinheiro Clzo gas.

Qu i ulro do credito n ' cessario raro pagamento do ag.ento
despesas, prot'nicnte de vencimentts e duJkrença deper
incritos, consequentes da lei ri. 912, de 23 'de s(-1embro
1925:

Differença de vencimentos dos srs. desembai-
gadores e Procurador Gert 1, de IS de de-
zembro de 1925a31 de dezembro de 1926.

Vencimentos e differença de vencimentos dos
juizes de direito, idem, idem...........

Idem, ideni, idem, dos juizes rnunicipaes, ideni,
ideni....................... ...........

Idem, ideni, idem, dos proniotore	justiça,ustia.
idem, idem...........................

Idem, idern, idem, dos escrivães do crime e
eleitoral do Tribunal da Re1aço e dos d s
execuções criminaes, idem, idem .....

Quota aos escrivães do Tribunal da Rel:tção e
aos das execuções crminaes, destinada ao
expediente, idem, ideiu........ ........ .

18 Secçã	dia	ecre1a11a do !neiia, 12 de feveri
de 1926.-0 chefe, Qaldino Brasileiro.

Visto,---O director, Ra ymundo F. de Paula Xavier.

DECRETO \	. ) DE 12 DE FEVEREIRO DE 1926

-	 120:000000, 5 verba 20 TI ris. 1 a 4
j tbel1 anUe\a 1 iCi ii. 875, de 25 de setembro de 1921.

O Fresidente do Estado de Minas Oeraes, usando da at-
.jhUiÇO que lhe confere o art. 57 da Constituição do Esta.
1j e. tendo eta vista a demonstração que a este acompanha
resolve. de conformidade com O art. 3.0 ri. 1, da lei 875, de
5 de setembro de 1924, abrir o credito supplerneutar de

cento e vinte contes de réis (120:00():000) á verba 20 B,
a 4, da tabella annexa á referida lei.

Os Secretarias de Estado dos Negocios do Interior e
das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

PalaçiO da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
B&lo Horizonte. 12 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Saiidoval Soares Azevedo.
/1 I , iq Pio í,tro (J/ad-Us.

iti . Silo da verba 20-11, s. 1 1. 1. (ia lei ii .	75, O, 25 de se-:enbru de 1921e (1) credili, SUPPlensn tr te ía .. ario para Ii(ju idaçiio dasdspe.as auctorizadas psr	ta Os. lorenas yerh:, no r xrc j cjo de

Verba votada (art. 1.0, § 1.0,
20, da lei 875, de 25 de se-
tembro de 1924)...........-	 818:0(t0$030Quantia despendida no exerci-
CIO de l25................... .817:673$906	-

Despesa provavel com liquida-
ção das contas do exercício
de 1925 ..................I20:326S094	-

Credito necessario ................-	120000$000

Rs.......................938:000ø,	938:090$000

Secretaria da Policia, CIII Beilo Horizonte, 12 de feve-reiro
isto 

de 1925. - O chefe da Secção, (a) Hermano Lott.V 	Odir	 1. Moraes.

15:573

153:575M

249:02W.

69:5Q9$O

44:542s4I

129:142%

1561 :26
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DECRETO N. 7.125—DE 12 D FEVEREIRO DE 1926

Cra duas eCu11S aml)olautes no mufliCiPiO de I110011fllC0C

do EstadO de MidaS GaraeS resolve crear
O Presidente 

duas escolas ambulantes 110 municipio de lnconfideflC, loca-
lizadas urna no povoado Boa Vista e outra no povoado

T a b na.

Palacio da P i esidencia do Estado de Minas OeraeS, em
Belio Horizonte, 12 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

SandoVal Sares AzevedO,

DECRETO N. 7.127 - DE 12 DE FEVEREIR O DE 1926

Declara caduca a co cedo da estrada de ferro que partindo da 
e4aç5o

de passos, vd á sáde do clistrictO de Arcos

O Presidente do Estado de Minas QeraeS, considerando
que a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navega-
ção, pela clausUla segunda, n. 1, do contracto celebrado entre
o Estado e o senhor coronel el Lucas TobiaS de agalhã	meS,C

31 de maio de 1911, que lhe foi transferido com todos os di.
reitos e obrigações, por termo de 10 de fevereiro de 1917 se
obrigou a apresentar, dentro do prazo de um (1) anno, a
contar da inauguração da esstação de passos da Rêde Sul.
Mineira, os estudos definitivos da estrada e ferro entred 
Passos e Arcos. e a iniciar os trabalhos de 0nstrUCÇã0, den-
tro de sessenta (60) dias, contados da data da approVaçãO
daquelies estudos:

considerando que a estação de Passos foi inaugurada a
11 de dezenlbro de 1921 e, apesar disso, a concessÃonaria
ainda não submetteu á approvação do governo os estudos

definitivos
considerando que, pela clausula quinta, letra a, do con-

tracto, e ari. 87, 1.0 do dcc. n. 1.018, o privilegio e mais
favores incorretil em caducidade, salvo caso de força maior,
julgado exclusivamente pelo governo;

consideratldo que a concessiotiada não aliegoU motivo
que impedisse o cumprifl1en t0 da obrigação, resolve nos ter
,nos da ultima parte do § 5.° do art. 87 do citado dec. i.
1.018, declarar caduca a CO flCCSS0 de privilegio e mais favo

, es contidos nos refesidoS contracto de 31 de maio de 1911,
e termo de 10 de fevereiro de 1917.
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O Secretario de Estado dos Negocics da A gricultura, In-
dustria, Terras, Viação e Obras Publicas assim o tenha en-
tendido e faça executar.

Falado da Presidesieja do Estado de Minas Geraes, cio
Beflo I-inrizonte, 12 de fet'erciro de 1920.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Daniel Serapião de Carvalho

DE(RLTO N. 7.128- DE 19 DE FEVEREJItO DE 1926

e 101 rucees que ilideam o reiil,intr,to da IluJ:rtuea Oíflcjl

o Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando das
altribuições que lhe confere o art. 57 da Constituição e de
conformidade coni o disposto no art. 50, da lei ii. 844,
de 10 de setembro de 4923 resolve approvar as instrucções
que modificam disposições do regulamento da Imprensa Of.-
ficial, a que se refere o decreto fl. 1.556, de 2 de janeiro de
1903, e que com este baixam. assignadas pelo Secretario de
Estado dos Negocios das Finanças, que as fará executar.

Paacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Belio U c rironte, 19 de fevereiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Djal,na Pinheiro Chagas.

nstrucçs mifflflrando o ReqlI!dmenfo da I mprusaOflci&, ii çue se

refere o Dtcreto o. 7.2, destd data

Art. 1. O pessoal da Imprensa Offieial será classifica-
do em titulados e contractados. Os primeiros serão nomeados
Pelo Presidente do Estado, e os segundos, pelo Director da
Imprensa Official. Dividem-se em tres categorias: rnensa-
listas, os que percebem ordenado mensal fixo; obreiros, os
que ganham por obra, de accordo com as tarifas do estabe-
lecimento; e diaristas, os que têm vencimentos diarios.

§ 1. Os apprendizes serão divididos em troa classes:
1.', 2.' e 30
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§ 2. 0 As nomeações do pessoal titulado interino com,
petem ao Secretario das Finanças.

Art. 2. 0 O trabalho nas officinas da Imprensa Oficial
do Estado será de 7 horas completas, começando ás 9.e ra
que a sereia do estabelecimento annunciará o inicio do tra.
balho, devendo os empregados dar entrada na repartição
até 5 minutos antes dessa hora. Para a terminação do ti'a,
halho haverá um signal ás 16 horas em ponto, ames do
qual não poderão os empregados abandonar os seus logures.

§ 1.° Com permissão do I)irec'tor, e, na ausencia des.
te, do Cheíe das Offieinas, que só o permittiri-t cal Casos de
molestia, o empregado poderá sahir durante o dia, j istifj.
cado o motivo, perdendo um quarto de dia até uma hora, e
meio dia, até duas horas de ausencia.

§ 2. O pedido de sahida a que se refere
o paragrapho acima deve ser encaminhado pelo chefe da
sala e a permissão será dada por eseripto.

Art. . Todo empregado da Imprensa, do rviço
diurno, poderá falhar, com perda total dos veneimefltS, até
dois dias por mez, sem cornmunicação uffieial.

§ 1. As falhas a que se refere este artigo deveiii ser
justificadas perante o Chefe das Ofticinas, com recurso
para o Director.

§ 2.° As falhas assim justificadas servirão unica.
mente para isenção de multas, nau dando direito á perce-
pção dos vencimentos.

§ 3. As dispensas do serviço por mais de du dias
dependem de deferimento prévio do Director, exceptuados
os casos de urgencia absoluta, provada em requeiimento
posterior ao Director, que attenderá ou não, conforme achar
de justiça.

§ 40 Da terceira falha em deante, até a decima, os
faltosos serão multados, a juizo do Director, salvo caso de
doença, que será justificada perante este por um attesta-
do do medico encarregado do posto da Imprensa.

Art. 4. Os empregados contractados que, sem permis-
são do Director, derem mais de dez faltas no mez serão dis- -

peflsa(lO do serviço, salvo motivo de doença justificada
perante o Director p' atteotado do reféi'iilo medico.
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Art. 5. Nos cPus uni que, para serviço extraordjnario
fôr e_xigida a presença dos empregados na Imprensa, os
faltosos, mesmo que ainda não tenham dado falha alguma,
serão punidos com multa Correspondente a dois dias de ven -

meS pc, salves os cacos de doença, provada co attestdo
do medico do estabelecimento.

Art. 6.° Todo empregado que, por esquecimento, dei-
xar de assignar o ponto no dia em que trabalhar e não se
justificar até o dia seguinte, não terá direito ao vencimento
correspondente.

Art. 7, 0 Aos empregados titulados serão concedidas
.licenças nos termos do regulamento em vigor (decreto n.
1. 56 de 2 de janeirf, dc 1 ' 1); aos contractados - men-
salistas, obreiros ou diaristas - o Director da Imprensa
poderá tolerar a ausencia mediante requerimento previa-
mente apresentado.	 -

Paragrapho unico. As licenças aos contractados não
dão direito á percepção de vencimentos.

Art. 8° Só excepcionalmente serão exigidos servicos
extraordinarios nas officinas da Imprensa Official, sendo
taes serviços remunerados nos termos da lei 844, de 10
de setembro de 1923, artigo 13, paragrapho unico.

§ 1. O trabalho extraordinario, a que se refere este
artigo, será sempre auctorizado previamente, Por escrito,
pelo Director. O serviço executado sem observancia do que
aqui se dispõe não será computado em folha para effeito de
pagamento.

§ 2.' O inicio do tiabalho extraordinarjo será ás 18
horas, prolongando-se até a hora imposta pela necessidade
do serviço, sendo os empregados mensalistas pagos por
hora, cfli 50 't ole aue'mentc nos vencimentos até meis
noite e, cl'ahi em deante, si o serviço fôr continuo, até ás
8 horas, com 100 . Si o Director da Imprensa julgar
conveniente o serviço extraordinario pela manhã ou á tar-
de, fóra da disposição acima, o trabalho será executado por
hora e com 50	de augmento sobro os vencimentos dos
mensalistas.

-Art. 9.'O Director doIrv prensn crntrnctaró. proviso-
riaiuc:	-cm o .	 Ri do mie f1' previa
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mento convencionado, os technicos necessarios ao aperfei.
çoamento do serviço.

Art. 10. Será demitticio o empregado que se mostrar
pouco assiduo ao serviço, bem corno o que se recusar a conj
parecer ao trabalho extraordinário, sem ser por motico de
molestia, que deve ser justificado por attestado do medico
encarregado do posto da Imprensa.

Paragrapho unico. O empregado que se retirar da casa
espontaneamente só receberá o saldo a que tiver direito no
dia cio pagamento geral; quando despedido, será pago ini.
mediatamente.

Art. 11. Nenhum trabalho particular se fará na Im-
prensa Official sem que a guia respectiva tenha o 'Visto-'
do director do estabelecimento.

§ 1.0 As pequenas encornmendas serão pagas no acto
de ser feitas; as grandes podem ser pagas de duas vezes-,,
50	no acto do pedido e 50 t no da entrega.

§ 2. 0 A Imprensa só acceitará trabalho particular
quando na sala em que o mesmo tenha de ser executado não
houver, a juizo do Director, serviço official sufficiente para
os operários do estabelecimento.

Art. 12. Todo trabalho executado nas officinas da
Imprensa pelo pessoal mensalista será minutado: de nccor-
do com as tarifas vigentes e conforme instrucções do Di-

rector do estabelecimento.
§ 1.° Excluem-se deste artigo os empregados mensa-

listas de funcção administrativa.
§ 2.° O serviço extraordinario dcve ser minutado á

parte.
§ 3. As salas de Mechanica, Carpintaria o Electrici-

dade não estão sujeitas a minutas; são, porém, obrigadas
a apresentar, até o dia 5 de cada mez, relatorio completo
dos serviços executados durante o mez findo.

§ 4•0 Não serão pagos os vencimentos do mez á se-
cção cujo serviços não forem minutados ou relatados nos
term do art. 12 e paragraphos 2. e 3•0

Art. 13. A tabeila de vencimentos do pessoal contra-
ctado da Imprensa Official não pôde ser alterada pelo Di-
rector, senão em dezembro p ra vigorar em janeiro de cada

aflfloa;
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§ 1 . 0 O empregado contractado só terá augmento de
venCinlclt05 durante o anno por meio de Promoção, caso
se verifique alguma vaga. Fósa disso, só poderá haver
,,Ielhoria de vencimentos em janeiro de cada anno, á vista
do trabalho produzido, apurado pelas minutas.

§ 2 . 0 As promoções cio pessoal contractado ficam sub-
ordinadas não só ao procedimento do empregado, mas tam -
bem àsua capacidade de trabalho, verificada 1)CiO meio in-
dicado no paragrapho acima.

Os aprendizes de 30 e de 2. categorias poderão
cr promovidos após 6 mezes completos de classe, si a tan-

to auctorizar seu procedimento e capacidade de trabalho.
Art. 14. A secção em que não houver chefe será diri-

gida, sem outras vantagens, por um 1. official, cujo traba-
lho constará de minuta ou relatorio ao Director, a juizo
deste.

Paagrapho unico. Será encarregado do Archivo da
Imprensa um official, que não terá por esse serviço outra
remuneração além da que decorre de sua classificação no
quadro do pessoal.

Art. 15. Nenhum empregado será admittido para ser-
:;e technico na Imprensa Official, sem prova de habilita-

ção, que o Director exigirá pelos meios que julgar mais con-
venientes.

§ 1.0 Para admissão nas officinas da Imprensa
necessario: o) para aprendiz, certidão de Ic o istro civil
provando ter o candidato no minimo 14 annos de idade; b)
para adulto, prova legal de ter, no maximo, 40 annos; c)
em todos os casos, attestado cio medico encarregado do pos-
to da Imprensa em que se evidencie não soffrer o candida-
to nenhuma molestia contagiosa e ter a necessaria consti-
tuição physica para o serviço.

Art. 16. Os logares de conferentes de revisão serão
preenchidos por concurso entre os empregados da Impren-
sa Official.

§ 1.0 A commissão examinadora se comporá de tres
membros, dois dos quaes extranhos á repartição

§ 2.° Terão preferencia em egualdade de condições: em
Primeiro legar, os que já exercerem interinamente o
go; em ceonodo, r cii pplentes de conferencia.
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§ 3,0 A egualdade de condições a que se refere
artigo diz respeito não só ás notas de approvação Obtja
mas tambem ao procedimento dos npregoI,

duidade e dedicação ao trabalho.
§ 4. 11 No caso de reprovação dos candidatos

inexistencia destes, será aberto concurso para pessoas
tranhas ao estabelecimento.	

e.

§ 50 o concurso versará sobre portuguez, arjt
t.ica, geographia, historia do Brasil e pratica de revi

Art. 17. Os logares de revisores contractados e
preenchidos por conferentes, mediante concurso entre
mesmos, nos termos do § 1.° (leste artigo, ou por mer
mento, a juizo do Director..

Paragrapho unico. A promoção ao cargo de chefe
revisão do orgão official se fará por merecimento, eb
os revisores.

Art. 18. Os chefes de sala da Imprensa Offjcjai
seus ajudantes, nas secções em que os houver, serão sob.
daviamente responsaveis Pelo material e utensilios sobsu

guarda.
Paragrapho unico. Cada sala terá um balanço an.

nual para verificação do material e utensilios existen
sendo levada a debito dos respOnsaveis, para descontos ma.
saes em seus vencimentos, a juizo do Dire(fr, qualqsy
differença havida contra o Estado.

Art. 19. As compras de machinas, material e pa
para a Imprensa 0ff icial serão feitas por meio de eoncc.
rencia publica, annunciada por edital no orgão official, cos
o prazo minimo de oito dias.

§ 1.° Ficam excluidos da concorrencia: a) as co
pras de pequeno vulto ou de urgencia absoluta, deter mias.
da pelo serviço publico; 5) os artigos extrangeiros cuja
fornecedores tenham um representante unico no paiz.

§ 2. 0 Eni egualdade de condições terão preferene
nos fornecimentos á Imprensa as casas comrnerciaes
Belo Horizonte.

2.' O Almoxarifado deve ter uma !clação compleu
(lau easaF que fornecem á imprensa e levar ao conhec1
to do Djroctur. () a faltas verificadas no sock cobi I
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o reforço do mesmo; 5) os motivos de o'

mate' ou moral que desabonem perante a adminis.

raÇa
•,

- o
 qualquer la que tenha relações comrnerciaes com

Compra nenhuma será feita pelo Almoxarife.-

-fl que a guia respectiva leve o "Visto" do Director.
rt. 20. o Almoxarife da Imprensa Official fica su-

;toá fiança de 3:000$000.

§ i . o Ao funcCiOflai'Io que exerce actualmente esse
argo fica marcado o prazo de 6 mezes para se afiançar.

Art. 21. Fica Crea(10 00 Imprensa Ofrieial o Fundo

j, destinado a auxilios aos empregados na
enfermidade e na morte.

§ jo Esse Fundo será constituido: a) das multas

jpostas pelo Director ao pessoal sob sua direcção; b) pela
0nt ribJ1 iÇã0 inicial de 10000 a que ficam obrigados to-

d08 os empregados, titulados ou não, que forem nomeados

para a Imprensa; e) pelo desconto mensal de 5 % sobre
os vencimentos e salaiios de pessoal contractado - men-

1ista e obreiro -- - durante o Primeiro anno de exer(-icio;
J) por qualquer donativo particular ou verba que o Coo-
grasso Mineiro venha a votar em favor do Fundo de Be
neficencia.

§ 2.° As importancias pertencentes ao Fundo de Be-
neficencia serão recolhidas mensalmente, em caderneta, a
um dos estabelecimentos de credito da Capital

§ 30 Quando o Fundo de Beneficencia attingir a som-
ma de 20:000$0 00 , o Director da Imprensa poderá appli-
cai-o em emprestimos, ao juro de 1 % ao mez, aos empre-
gados de serviços permanentes do estabelecimento, obede-
cendo ás seguintes condições: a) não exceder o empresti-
mo de 300$000 mensaes, devendo a sua liquidação ser fei-
ta, em descontos mensaes, no maximo, dentro de 6 mezes;
) não poder contrahir emprestimo o empregado que não

tiver um anno de serviço; e) ser necessario, no documento
d- emprestim , o aval de dois empregados da Imprensa

fficial, cabendo ao Director desta acceitar ou não os ava-
apresentados.
4 1 Para a policaçõn de Fuedo de Beneficencia

uni ('
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te •e thesoureiro, respectivamente o Director e o
reiro da Imprensa Official.	

esn4

§ 50 Esse ejonselho será cousttuido de ein0
bros: os dois acima referidos e mais tres, sendo um de
vre escolha do Director da Imprensa e dois eleitos  1.
maioria de votos, pelo Chefe das Officinas e seu aiva
pelos redactores do "Minas Geracs' e pelos chefes e
carregados de secções da Imprensa Official.	

e.

§ 6 .0 O Conselho elegerá um secretario entre o
membros.

§ 7. 1 O Director terá apenas veto de dese
toda ao dei rnçes do Conselho.	 -

§ 8.0 O Conselho tem funeção consultiva e de sv
cancia, cabendo-lhe auxiliar o Director na Prestaç
amparo material, com os recursos do Fundo de Benefj
eia, aos empregados que necessitem (lesse amparo.

§ l). Nos casos de urgencia, o Director da impre
autorizará a despesa, comrnunic ando -a, depois, em ses
ao Conselho.

§ 10. O Conselho, cujo mandato será annuni, terj.
nando sempre no dia 30 de dezembro, dia em que se reaji.
zará a eleição do novo Conselho, não poderá ser reeleita
para o anno immediato.

§ 11 . 0 As funeções de membros do Conselho não
remuneradas.

Art. 22. Além dos domingos, serão feriados nas of.
ficinas da Imprensa Official - salvo ordem em contra.
rio do sr. Presidente do Estado - os dias 1.0 e 6 de Já.
neiro, 21 de Abril, 15 e 29 de Junho, 15 de Agosto, 7 de Se.
tembro, 1.0, 2 e 15 de Novembro, 8 e 25 de Dezembro, ter.
ça-feira de Carnaval, quinta e sexta-feiras santas,
ção do Senhor e Corpo de Deus.

Paragrapho unico. Si o serviço publico o exigir, o Di.
rector da Imprensa poderá chamar ao trabalho as salas no.
cessarias, em qualquer dos dias de que trata este artigo.

Art. 23. O pagamento de salarios aos empregados
Imprensa Official será quinzenal, feitos pela metade os des
contos legaes, inclusivé as consignações á Coonerativa de
Funccionarior Publicos.

-

• o	
o correspondente á primeira

1;ena do	
cera feito sob fórma de adianta-

eflt0 e, 
quanto ao pessoal obreiro, com a responsabilidade

chefes de secções, aos quaes compete fornecer, por es-

to,	
elação do trabalho executado atéá contabilidade, r 

1 iSivé do mez a que se refere o pagamento.

2.0 Nenhum outro adeantameiito poderá ser fei-
er pelo Director da Imprensa, quer pelo Thesoureiro,

es0al da repartição.
Art. 2-1. São effectivoS OS cargos de ajudante do Che-

Øfficinas, chefe da Revisão do orgão official, ai-;as
nxarife e o de contador.

Art. 25. Ficam mudadas as denominações dos seguin-

cargos: em vez de Mestre das Officinas, Chefe das Of-

ocinas; em 
vez de Paginador, chefe da sala de Composição

p1ginaçã0 do orgão official; em vez de Expeditor, chefe

e	
ão official; em vez de Caixa-Secretario,Expedição do org

ThesOUretro; em vez de auxiliar do Caixa-Secretario, Fiel
do TbeSoUrejro em vez de auxiliar de Redacção, redactor;

vez de encarregado de Composição e Guarda-Typos, che-
da sala de Composição e Paginação de Obras.
Art. 26. Ficam supprirnidos: tres logares de confe-

r.:nteS de revisão; uni official de 1.0 classe (encadernador);

o revisor, um impressor, um contra-mestre.
Art. 27. E' este o quadro do pessoal titulado da Im-

r -isa Official, com a respectiva tabelia de vencimentos:

pirector ..................15:600$000
Chefe das Officinas . . . . . . . . . . . . .	10:500$000:500$000
Ajudante do Chefe das (iffieinas......6:999600
('ontador .................6:000000
Ibesoureiro...............7:200S000
de1..................4:200000
2 redactores, a 7 :20 0$000 ..........14 :400S000
2 contra-mestres, a 5:599$800 .......11:199$600
Chefe de Revisão do orgão official . . . 5:499S840
Revisor de obras ............3:600S000
Revisor do orgão official........4:679760
(-c fe de comPosição e paginação do orgão

ufficial	 6:199920



- 110 -

Almoxarife	 5:599;
Chefe de expedição do orgão official . . .
Chefe de composição e paginação de obras
Official ..................3:499;
Porteiro .....................2:760;N
2 serventes a 1:740000 .........3:48O

Art. 28. Ficam revogadas todas as dijusiçies en
trario - regulamentares, regirnentaes ou constantes
portarias do Director da Imprensa Official.

Secretaria das Finanças, em BeiJo Horizonte, 19 de

vereiro de 1923.

DECRETO N. 7.129--DE 19 DE FEVEREIRO UE 1926

ÍrOs 11 no "s:ai	iii	o 1 ir, ii ii',	 5	lo 10 1'I E o Pri-Ito.

O Presidente do Estado de Minas ücraes resolve crea
uma escola masculina no disti'icto de S. Joio do Rio Preto
nhlinicipio de Carangola.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes,
Beilo Horizonte, 19 de feve reiro de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA

Suzdovai Soares Azevedo.

1,

DECRETO :	 19 DE FEVEREIRO DE 1926

0900111 1emiflh11 110 distrieto de S. Miguel do Ctjurii, fliUfliCiplo de
e c-nvrte eii no .Iiiia t mista do mesmo 1 ogar

1 
presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crear
-cola feminina no districto de S. Miguel do Cajurd,

'niCiPi0 
de S. João d'El-Rey, e converter em masculina a

t3 do mesmo logar.

P lacO da presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
19 de Fevereiro de 1926.

RNANDO MELLO VIANNA.

siido tal Soares Azevedo

DECRE TO N. 7.	-- DE 19 DE FEVEREIRO DE 1926

o grul o eli MarEs TIiiz0 Ia (E(Iltde de S. J0150 dEI
a es'.! Lis UI	11 	listO. , do	I)lLlrro.	,, .1I'.r,	 ila

-ii cidade-
) Presidente do Etado de Minas Oeraes resolve transfe-

rir para o grupo escolar cMaria Thercza, da cidade de S.
lolo d'El .Rey as escolas urbanas, mistas dos bairros de '..Bar-

e cTejucO» da mesma cidade.

Palacio da Presidenci do Estado de Mivas Oeraes, em
p clJo Horizonte, 10 -.1: ie:ereiro de 1926.

dRNANDO MELLO VIANNA.

uzdoval Soares Jzepedo.

DECRETO N. 7.130 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1926

Cr 'Vi uins esoolo inistt no dil rido ile 1)iviiio de (nl L iiliiieS munldpe
lo Vii nipol is

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crer
unia escola mista n distiicto de Divino de Ouanhes, mn
cipio de VirginQpOliS.

Palacio da Presidencia do Esiado de Minas Oeraes,el
Bel10 Horizonte, 19 de fevereiro de 1926-

FERNANDO MELLO V!ÂNNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7. 133 —DE 19 DE FEVEREIRO DE 1926

lunCto á escola u5nt iii. m F,ia do bairro do - iIirro.:
o'. Cid:idt O 5. João (I'Ll-lie\

O Piesic1eni tio Estado de Minas Geraes resolve suppri-
niir o Jogar de adjuncto á escla urbana, mista, do bairro do
Barro, na cidade de S. João d'El-Rey.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
R-eflo Horizonte l o	- -ereiro de 1926.

RNANDO MELLO VIANNA.

,'sdoosl Soares .1 ze-veilo
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DECRETO N. 7.Ei4	DE 22 DE FEVEEE PO DE 1Ç

\p r ruv.	a	1isificiaj	d:t	eILr	d	E1l
(1 12 a 192

O Presidente do Estado de Minas Gemes, tendo em v.
ta o disposto no art. 18 da lei n. 510, de 22 de setembro
1909, lei n. 814, de 10 de setembro de 1923 e Observaç
da tabeLa que acom p anhou o decreto ii. 6.3l de
vembro do mesmo atino, resolve approvar a classiticaç0
coliectorias do Estado, que a este acompanha, e que vigor
rã no triennio de 19 6 a 19S.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assirj
o fará executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes
Beliu Horizonte, 22 de fevereiro de 1926.

OLLO.\RiO PIAS MACIEL.

Dja/ina Pinhe iro Chagas.

C1ssificação das coliectorias do Estado a vigorar
no triennio de 1926 a 1928, approvada pelo de.
creto n. 7.134, de 22 de fevereiro de 1925.

1. CLASSE

Além Parah y h 1. Alienas, Aragunrv, Araxí, BarbaCCnL
11db Horizonte, (l. e 2.) Carangola, Carotinga, Catagua.
zes, Formiga, (juaranesia, ltaj ubá, Juiz de Fára (1. a e 2.1)

Lavras, Leopoldina, Manlivassú, Mirahy, Murahé, Muza
binho, Ouro Fino, Monte Santo, Pa!mrra, Passos, PitanguT
Ponte Nova, Pouso Alegre, Queluz, Rio Branco, S. joAod'Ëi.
Rey. S. Sebastião do Paraizo, Tlieophilo Ottoni, Ubá, U.
raba, Varginha, Viçosa (total, 35).

2.a CLASSE

Abaeté, Abre Campo, Agitas Virwosas, Alto Rio Dm
Alvinopolis, Antonio Dias, Arary, Arassi'ahy, Arceburg
Areado, Aymorés, Ayorucca Baepcn.iy, Bamhuhv, BicA
Bocayuva , Bom Despacho, Bomfim, Bom Successo, Bordi
da Maita, Botelhos, Brasilia, Brasopolis, Cabo Verde, C'
choeiras, Caet, Caldas, Cambuhy, Cambuquira CamPaflhL
Campestre. Campo Belio, Campos Geracs, Cape1linha Cure,
col, Caraiidahy- Caímo do Paranahyha, Carmo do Rio CIaro

-

Caxar1', Co1a, Claudio, Conceição, Conceição

l)LO Verde, Conquista, Contagem, Cotintho, Coromandel,

jrelI0 Dian1anuuh1l, DjvjflOPOlIS, Dores da Boa Esperança,

[loy Ee'ides, Entre Rios, Espinosa, Estreila do Sul, Extre-
Ferros, Fortaleza, Fructal, Grão Mogol, Guanhães, Ota-

c ÜuarahlY,
Guaraná, Guaxupé, Gymirini, lbiá, Ibiracy, In-

•	ia, Inday, Itabira, Itabirito, ltaiiiaratidyha, Itamba-
nhand1'I, ltapeCrica, ltaúna, ituvntaha, Jacuhy, Ja-

ci,ga 
Jaguary, Januaria, Jequery, .Jequitinhonha, João pj

ociro 'José Pedro. Lagoa Dourada, Lima Duarte, Luz,
1chado Malacache ta , Manga, Manhumirim, Mar de 1-les.

arianna. Maria da Fé, Mathias Barbosa, Mercês,

Minas 
Novas, Monte Alegre, Monte Carrnelbo, Montes Claros,

t,epomuce1lo Nova Lima. Nova Rezende, Oliveira, Ouro
yeto. Palma, Pará de Minas, Paracatú, Paraguassú, Parai-
polis,	 mparaopeba, Passa Quatro, Passa Tempo, Patos, Pa.

..ocjnio, Peçanha, Pedra Branca, Pedro Leopoldo, Pequy,
J'erJÔes, piran ga, Pirapora, Piunihy, Poços de Caldas, Potti-

POUSA Alto, Prados, Prata, Raul Soares, Rezende Costa,
Casca, Rio Espera, Rio Novo, Rio Paranali y ba Rio Par-
Rio Piracicaba, Rio Preto, Sabará, Sabinopolis, Sacra-

- cnto, Salinas, Santa Barbara, Santa Catharina, Santa Luzia
Rio das Velhas, Santa Maria do Suassuhv, S nta Qrijfe

rJ. Santa Rita do Sapucahy, Santo Antonio do Monte, S.
[)omiflgOs do Prata, S. Francisco, S. Gonçalo do Sapucahy,
S . Oothardo, S. João Evangelista, S. João Nepomuceno, S.
Manoel, S. Manoel do Mutiitn. S. Rumão, S. Thoniaz de
.quino, Serro, Sete Lagoas, Siivestre Ferraz, Silvianopoljs
Tiradentes, Tiros, Tombos, Tremedal, Tres Coracões. Tres
1ttas. Tupacyguara, Turvo, Uberabinha, Vargirba, Virgino-
r	(total, 176).

39 CLASSE

Bre)o das Almas, ltanhonii, MesquLa (t- tal, 3)

Secretaria das Finanças do Estado d Mines Geraes, em
B .: l for izonte,22 de fevereiro de 1926. - D'alin q Pinheiro

.:'a.. Secretario du FO ' 'iças.

DE-- RETO N. 7. i3 -DE DE 23 FEVEREIRO DE 1Ç26
• an Os 5:47 'iS ara p91n1:'nto da grati(i (iao que se t -fíte

lei n. 100. di , 1955.

Vice-Presidente do Estado de Minas (Seraes, em
tcrcic:o, usando da auctorização que lhe confere o art.
1* da lei n. 908, de 21 de setenibro de 1925, resolve abrir

credito na importaii: de dois contos quatrocentos e se-
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tenta e quatro mil oitocentos e trinta e tres reis (2:474S833)
necessaria para pagamento ao bacharel Antonio Fernanda
Pinto Coelho, juiz de direito da comarca de S. João d'El-Rei
de acldicionaes de 100 1 3 , vencidos de accordo com a le i

425, de 4906, e relativos ao periodo decorrido de 23 de o
tubro de 1922 a 31 de dezembro de 1925, conforme detern1j.

na o n. 3 do art. 1 . 0 da referida lei n. 908.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, enj
Bello Horizonte, 22 de fevereiro de 4926.

OLEGARIO DIAS MACIEL

San4OVat Soares Azevedü.

Djalma Pinheiro Chagas.

DECRETO N. 7.136—DE 23 DE FEVERIRO DE 1926

C'rêa uma 3. escola mista na cidade de 1tamarandYl

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes,
exercício, resolve crear unia 3. escola mista na cidadede
Itaniarandyba.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas (ieraeS, ez
Belio Horizonte, 23 de fevereiro de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL

Sa,zdoval Soares Azevedo

DECRETO N. 7.137—DE 23 DE FEVEREIRO DE 195

Crêa uma escola mista no districto de Entre Folhas, municipiú de CarstiDP

O VicePresideflte do Estado de Minas Oeraes, es
exercicio, resolve crear uma escoa mista no districto deEn
tre Folhas, município de Caratinga.

Palacio da PresidenCia do Estado de Minas Oeraes. e
Beilo Horizonte, 23 de fevereiro de 1926.

OLEOARIO DIAS MAc!

Sandoval Soares A.ze..-'
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DL TTT() N. 7 133- DE 23 DE FEVEREIRO DE 126
Crêa UIL	 LI-	110 clistricto do Bom Jesus do Corrego, mUni_cipio de Cambuby

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, em exer-cicio, resolve crear uma 2. R escola mista, no districto de BomJesus do Corrego, mun icípio de Cambuhy.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, emBelio Horizonte, 23 de fevereiro de 1926.

OLEQARIO DIAS MACIEL

Sandoval Soares Azevedo.

DEiETQ\. 71 39— DE 23 DE FEVEREIRO DE 1926

Crêo um logar de adjuneto á escola masculina da Vilia de Itanhandú

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, em exer-
cicio, resolve crear um legar de adjuncio á escola masculina
da Villa de Itanhandú

Palacio da Presidencia do Estado.  de Minas Oeraes, emBeilo Horizonte, 23 de fevereiro de 1926.

( 'LEGARIO DIAS MACIEL

Sajidoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.1 40--DE 23 DE FEVEREIRO DE 1926

Converte em mista a escola feminina da cidade de Itnrflarandyba

O vic e-Presidente do Estado de Minas Oeraes, em exer-
cicio, resolve converter em mista a escola femini
de de Itamarandyba	 na da cida-

Pajacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, emBeIJo Horizonte 23 de fevereiro de 1926.

OLEcIARIO DIAS MACIEL

Sandoval Soares Azevedo.
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DECRETO N. 7.141DE26 DE FEVEREIRO DE 196

Abre o credito	p	ii de 7	 para occorrer a 1e pi con
O	 1iee de Vi:tO Sui-aliflOira

O Vice-Presiden te cio Estado de Minas Oeraes, em xer.
cicio, usando da auLtofizaçeo c@ntida em o nit. 1 .' da i p
870, de 23 de setembro de 1924, resolve, para execução do
disposto na clausula 3'- do contracto de 6 de abril de 1921
assignado com o governo da União. abtir o credito epe.
cial de sete liii! duzentos € vinte e ,: () is contos noveceiiOs e
vinte e quatro mil e sessenta e dois réis (7.222:9í2 1i62), des,
tnado ao custeio de despesas com o apparelhaniento da Ré.
de de Viação Sui-Mineira.

Os Secretarios de Estado dos Ngocios da Agriculiura,
Industria, Terra, Viação e Obras Publicas e das Finanças
assim o tenham entendida e façam executar.

Píflacio da Er dencia o Esta-lo de Mmii Ocrai e;n
Beilo Uorizonte, 26 de feveceiro de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL

Daniel Serapião de Corvo iho
Djalma Pinheiro Chagas

DECRETO N. 7.142--DE 26 DE FEVEREIRO DE 1 9226

Ciea une 3. e-c1t mt-ti no diiriio de Piriiguibn	innl d
(lo ltLaC()

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geres em
exercicio, resolve crear unia 3i escola mista no districto
de Piranguinho, municipio de Brazopolis.

Palacio da Pesidencia do Estado de Minas Oeraes em
Belio Horizonte, 26 de fevereiro de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL

Saiidoi'ai Soares Azevedo
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DECRETO N. 7.144—DE 26 DE FEVEREIRO DE 1926

2,` ecCia mil a no 1 istriu-to de Jgaral ingn nlunieipio de ParáCreia 5 de Minas

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes, em exer-
cjo resolve crear urna 2. ,1 escola mista no districto de

Igaratinga, niunicipio de Pará de Minas.

PaIaciO da Presidenc j a do Estado de Minas Geraes, em
elio r	 feverciío cc 1926.

OLFOAPIO DIAS MACIEL

S andova/ Soares Azevedo.

	

DE	ti N, 7.1 --D3 21 DE 1-Et EdEibi DE 1926

	

ErO um	 e	-eia rita oeulina do ditr ico de C:ipella
rniirdeipjo de Caraiia1iv

Q Vice-Presídente do Estado de Minas Oeraes, em exer-
cicio, resolveu crear um logai- de adjuncto á escola de se-
xo masculino do disricto de Capelia Nova das Dores, mu-
nicipio de Carandaijv.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
e110 Horizonte, 26 de fevereiro de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEI.

Salldor'al Soaras - tzevcdo

DECRETO N. 7.146—DE 26 DE FEVEREIRO DE 1926

DECRETO N. 7.143—DE 26 DE FEVEREIRO DE 1926

Croa urna	L eso1i iuist rio ditrict de Santo .\ uton in	'catinha
inunicipio de 11,15

O Vice-Presidente do Estado de Minas (ieties, em
exercicio, resolve crear uma 2.° cscnla nieta 110 dis tcto de
Santo Antonio da Pratinha, niunicipio de lhiá

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Belio Horizonte, 76 de fevereiro de 1926.

OLEOARIO DIAS MACIEL

Sandoi'al Soares Azevedo

(ri uni 1e :r- 3	ad nua o 1 e e 1	tu (Oe(1iii	da	idade Aivit(p Ii

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes. cru
exercicio, resolve crear um logar de adjuncto á l.' escola
masculina da cidade de Alvinopolis.

Palacio da Presidencia do Estado de Mins Oeraes, em
Beilo Horizonte, 26 de fevereiro de 1926.

OLEGARIO Diãs MACIEL

Sandoval Soares .lzevedo
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DECRETO N. 7.147—DE 2 DE MARÇO DE 1925

Crês uma escola ambulante no lugar dei
munioipio de Pu

O Vice-Presidente do Estado	:-	raes, enjexercicio, resolve crear unia escola ambulante no logar e-
nominado Ribeirão da Matta, no districto da cidade de
Patos.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, eu
Beilo Horizonte, 2 de março de 1926.

OLEGAPI0 DIAS MACIEL

Sandoval Soares Azevedo

1Y

DECRETO N. jJI )E 2 DE MARÇO DE 1926

_ j0g*t de adjumtø á escola rural, mista, de Jardim, municipio
de Itabira

ycePrcente do Estado de Minas Geraes, em exer-

res0I	
crear um adjuncto á escola rural, mista, de

cl pío de Itabira.

pzllcio da•d pre 5 idenC j a do Estado de Minas Oeraes, em
2 de rnhrÇo de 1926.

1, Horizonte.	
LEGARIO DIAS MACIEL

mdoval Soares Azevedo.

DECRETO N. ja1 —DE 2 DE MARÇO DE 1926

DECRETO N. 7.148—DE 2 DE MARÇO DE 1925

Crêa duas scolaoamhulant°s no municipio de Grão (Íogo1, localisada
nos povoados de Verela dos Moreos e Ctpell» dos Mangue,

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes, em
exercicio, resolve crear duas escolas ambulantes no mu.
nicipio de Grão Mogol, localisadas nos povoados de Ve-
reda dos Moraes e Capelia dos Mangues.

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beijo Horizonte, 2 de março de 1926.

OLEGABIO DIAS MACIEL

Sanduval Soares Ázevedo

ms cadeira com lugar de adjuneto no grupo eccolar de Conceição

O do Estado de Minas Geraes, em exer-
cicio de conformida de com o Regulamento do Ensino Pri-
* rio,reCoIve crear unia cadeira com umlogar de adjurieto no
grupo escolar de Conceição.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Ddio Horizonte. 2 den:arço de 1926.

()IEGARIO DIAS MACIEL

d!oval Soares izeve'Jo.

DECRETO N. 7.152—DE 5 DE MARÇO DE 1925

reVOoriafl1flt á Coo p111 a Fr-i- Luz	00(1 l)	Olio	a
5 u6 d'agua do,u minada João do Deu	no rio Li

DECRETO N. 7.149--DE 2 DE MARÇO DE 1926

Crêa um logar de adjuneto á oscula rural, mista. de Campo Alegre,
municipio de Palmyra

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, emexer-
cicio, resolve crear um logar de adjuncto á escola rural
mista, de Campo Alegre, niunicipio Palmyra.

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 2 de março de 1926.

OLEQARIO DIAS MACIEL

lo

O Vice-presidente do Estado de Minas Geraes, cm exer-
&io, tendo em vista o requerimento da Companhia Força e
Lui cBom Despacho», resolve conceder-lhe provisoriarnente
de accordo com o art. 21 do regulamento a que se refere o
der. n. 6.273, de 23 de março de 1923, a queda d'agua de-
aoinada «João de Deus, no rio Lambary, affluente do rio
Pwí. no niunicipio de Bom Despacho, marcando-lhe o prazo
de doze (2) mezes para subrnetter á approvação do governo

estudos technicos definitivos que servirão de base ao
tracto de concessão.
Palacjo da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em

L10 Horizonte, 5 de n'er g a de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL
1)00 lei Se.rapião (l (orvalho.
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DECRETO N. 7.153—DE 5 DE MARÇO DE 1926

Cru uiiiu etcoLi tnibulunte cm 11rejuiuitat, mc nicipio O

nt Agit :t Qiient o, do muniu miii ir pio

O Vice-Presidente do Estado de Minas (Seraes, em
cicio, resolve crear duas escolas ambulantes no munjcI
de Conceição, sendo uma em Brejaúhas e outra
Quente..	

em

Falacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes
BIIo Horizonte, 5 de março de 1925.

OLECJARIO I)it° MACIEL

5'a,zdo o l S:o, CS Azevedi

DECRETO N. 7.154—DE 5 DE MARÇO DE 1926

C'rru re 1::	 e- coe I\C:itic	O::i, Poiui	Crai:de efo j
etiLo. liulriotu 1 Souto lOto 5 1oto. tituiic'i o e Patc8

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, em e.
cicio, resolve crear escolas ambulantes 1 O Povoados
Onça, Ponte Grande e São Joãosinho. d:stricto de -.
Rita de Pato, municipio de Patos.

Palacio da Pre,idencia do Estado de Minas Oeraes,
Beflo horitonte, 5 de março de io26.

OLEOARIO DIAS MACIEL

Sandc vai Soares Azevedo

1	-

	

DECRETO	: i3 DE 6 DE MARÇO DE 1926

ii de aI;ri 1 pi'(.\i no futuro. Ir: a flui a] laçíto do O iciricto tIo pa
	s. JoO 1	O robue. comoro ci Cirnu do Paruii:ilo ia

o ce.Presid te do Estado de Minas Gerees, em exer-
j

CICIO 1 
5 ando da atribuição que lhe confere o art. 6.° da lei

91 2, de 23 de stenihrt) do anuo passado, resolve
•	 de abril proxinio futuro, para a instaliacão do dis-

de paz de S. José das Perobas, creado pela lei n. 579,ricto

de 24 de janeiro de 1925, na comarca de Carmo do Para -

3hvha.
pa'acio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, cru

	

elh" HoIi7ot?	
r::t	1926.

OLEOAR:O DIAS MACIEL

andova1 Soares Àze'edo

157—De 5 DF MARÇO DE 1926

CrOi miii (O ia itO('tUTiiO. :0 til: tio O Etpiiiot:t

O Vice-Presidente do Estado de Minas Osiacs, em exer-
cicio, resolve crear unia escola nocturna na cidade de Es-

Palacio da Presideucia do Estado de Minas Geraes. em

	

BcO Nirizcie. 	de 19J0.
)LEOAItiJO DIAS MACIEL

*iÍELOVaI Soares AZOI'eCIO.

DECRETO N. 7. I53—DE 7 DE MARCO DE 19,6

DECRETO N. 7.155- DE 5 DE MARÇO DE 12õ

CrOa natal. ° ecrol a mios: :0	mii lioti nO::. no ou: i etpio de Pa]niyr

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, em er.
cicio resolve cleal' unia 2. ,1 escola mista. em Rocinha, Tr

nicpio de Palniyra.
Pala cio da Presdcnc ' a do Estado de Minas Geraes e!

Felio Horizonte, 5 de março de 1926.

OLEGAR E DIAS MACIEL

Sa;ic?ov,i 5 ares Azevedo.

-	 :1.:	'it	'tio	' 7	E tittieT: O

O \icc-Pr	.. .. lo Estado de Minas Geraes, em exer-
c ::c. considerando que na cidade de Concele :-,o já existe uni

opa escolar creado e instaolado; considerando, mais, que
dos os alumuos ds cinco escolas isoladas da mesma cidade

passaram a frequentar aquellees tabelecimento, resolve sup-
'imir estas e os respectivos Ioga es de adjunctoa.

Palacja da Presjdençja do Estado de Minas Geraes emPdl Norar .	 de 196.
'1.EQAR:o DIAS MACIEL.
''7,5:0:'	•Ç',--'	1 .......7,,
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DECRETO N. 7.159—DE 6 DE MARÇO DE 1926

Desapropria, por utilidade publica, os terrenos fleCP5S5TiO a C(nstrueç
estrada de automovel4 da «Parada des Meriris	ii
Oeste de Minas, á cidade de Santa Quitíri	

Fe

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes, em exer.
cicio, usando da faculdade que lhe confere n lei n. 830,
7 de setembro de 1922, decreta, por utilidade publica, e na
forma da legislação vigente, a desapropriação dos terrenos
particulares necessarios á construcç10 da estrada de automo.
veis de --Parada dos Moreiras', na Estrada de Ferro Oeste
de Minas, á cidade de Santa Quiteria, de accordo com Q
estudos e plantas que forem approvados.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, In.
dustria, Terras Viação e Obras Publicas assim o tenha Cfltn.
dido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Belio Horizonte, 6 de março de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL

Daniel Seraplão de Carvalho,

DECRETO N. 7.160—DE 9 DE MARÇO DE 1926

CrSa uma cadeira no grupo escolar de Oliveira

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes. ei exer-
cicio, de conformidade com o Regulamento do Ensino Pri-
niario resolve crear uma cadeira no grupo escolar de
Oliveira.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas (ieras, em
Beilo Horizonte, 9 de março de 1926.

OLEOARI0 DIAS MACIEL

Sando vai Soares Azevedo

DECRETO N. 7.161—DE 9 DE MARÇO DE 1926

Croa uma cadeira no grupo escolar de Pedro Leopol lo

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, em exer-
cicio, de conformidade com o Regulamento do Ensino Pri-
mano, resolve crear uma cadeira no grupo escolar de Pedro
Leopoldo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beflo Horizonte, 9 de março de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL

Sandoval Soares Azevedo.

	

DECRETO	
DE 9 DE MARÇO DE 1926

,..s gas esoOl' mista no districto de Vasconceilos, municpio de Marianna

O Vice-Presidentedo Estado de Minas Qeraes, em exer-
esolve crear uma escola mista no districto de Vas-

:cnCtliOS mh11P'° de Mariaiina.

pa!aciO da Presidet1a do Estado de Minas Geraes, em

	

:o	
9	d nicrco de 1926.Horizonte,

)LEOARIO DIAS MACIEL

'andoval Soares Azevedo.

DECRET O N

c- ' : ecoIa ambulante no logar denominado Mestre de Campo, muni-
cipio de Theophilo Ottoni

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes, em exer-
o resolve crear uma escola ambulante no logar denornj.

a.o Mestre de Campo, municipio de Theophils) Ottoni.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em

	

Horizonte O	de	de 4926.

LEOARIO DIAS MACIEL

indoval Soares Azevedo.

DECRETO

	

s cadir. r	sta, de Veneta, no districto da cidade de
ophilo Ottoni

	O Vice-PresiJen	Estado de Minas Geraes, em exer-
c.cio, resolve restabelecer a escola rural, mista, de Veneta,

districto da cidade de Theophilo Ottoni, supprimida pelo
ecreio n. 7.03, de 9 de outubro de 1925.

Nlacio da Presjdencja do Estado de Minas Geraes, em
.ello Horizonte. 9 de nia--o de 1926.

LEOARIO DIAS MACIEL

'7a'ovalSnare 47ítPlO
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DECRETO N. 7.165—DE 9 DE MARÇO DE 1926

CrOa urna receia mi-ta 110 districto (Ir A,(tO1i1iO Dutra, rnunj'
Cata cua/,er	 P0

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes
Cicio, resolve crear unia escoia mista no districto' emexe.
pliO Dutra, municipo de Cataguazes.	

de

Palacio da Presidericia do Estado de Minas
Beilo Horizonte, 9 de março de 1926.	

eraes.

OLEGARIO DIAs MACIEL

Sandoval ]Soares Azevedo.

tO . . lóS— DE 16 MARÇO DE 1926DECRE 

de	:'ii»tO :1 e:raIIa fl:iD i do II rcto de ii iideirante.
•	 de M:irTuyi.i

o 
Vice.Presi erua do Estado do Minas (ielaes. em exer-
esole crear uni logar de aciuncLo a escola mista do

.ctO de Bandeirante, niunicipio de Marjauna.
plicio da Presidencia do Estado de Minas GeNes em
t-loriZ(, 16 de março de 1926.

EOAPIO DIAS MACIEL

DECRETO N. 7.166--Dt 9 DE MARÇfl DE 1926

unia	ela rural.	lotO	la Age::	O1:j:.1. distrirto de
nhlIuiaipio (10 Caipuazes

O Vice Presidente do Estado de Minas Geraes em
cicio, resolve crear uma escola rural, mista, em Agua u
pa, districto de Adolpho Dutra, niunicipio de Cataguaz

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes,
Beijo Horizonte. 9 de de março de 1926.

OLEGARIO DiAS MACIEL

Saliaolal Srci,'os Azevedo.

DECREÍO N. 7.167 DE 12 DE MARÇO DE 926

Abra um credito Ir 3:0: (5 :0Od) para cc rrer ide 5c(5 com a
a- aros rompI-na: 'til

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes, em exe-
cicio, usando da altribuição que lhe confere a Constituiç
resolve pôr em execução o art. 177 do Regulaniento appTc.
vado pelo Dec. Ii. 6.655, de 19 de agosto de 1924, parte
que abre o credito especial de trezentos contos de r
(300:020'CÜO) para occorrer ás despesas com a instaIlaçIo
escc-las ccniplenieiitares de agricultura, industria e comrr.
cio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes,
Beflo Norzonte. 12 de março de 1926.

OIEOÂRIO DIAS MACIEL

Sandovai Soares Azevedo.
J i /l7( F 7 i ( P/:'Ti)ti'l fl6aaS.

rCREi0 :..	ia) 1,F 16 Da MA RÇO DE 1926

-	CII	iIIIIs0iI)it dl-	iIiin... iu:iflz::i:i-.	ai toca
di lIaixa Gra:- e

5 \i Iredante da Estado de Minas Geracs, em exer-
a resolve crear duas escolas ambulantes no nfdpi de

ain:s, localizadas nos povoados de Baixa Grande e La-
z inha.

Palacio da Presdenca do Estado de Minas (]eraes, cm
' D FlH/0ITC, 1: Co de 1926.

EGARIO Di1s M\C EL

DECi<ETO \. . a -!0E 16 DE MARÇ O DE 1926

POVOld', ('( Pi ,i braço, O isti'iel o de dreos
:mlWi:j:J de 1i ritilei

) Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes, em exer-
o. resolve crêar lima escola ambulante no pavoacio da

Í'i Secc, districto de Arcos, municipio de Formiga.
lalacio da Presi1en c 1 a cio Estado de Minas Oetaes, em

hr::o H rizonte	•	:-co de 1926.

)LEGARIO DIAS MACIEL
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DECRETO N. 7.171—DE 16 DE MARÇO DE 19

Crêa uma 3.a escola mista no districto de Pr, •-.-	ae5 mente,Pedro Leopo

O Vice-Presidente do Estado d	;eraes, ei
cicio, resolve crêar uma 3.a escola mista no distriCtO 

dePdente de Moraes, municipio de Pedro Leopoldo.I

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gera,
Beilo Horizonte, 16 de março de 1926.

OLEQARIO DIAS MACIEL

Saridoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.172--DE ló DE MARÇO DE 1925

Cra uma cadeira no grupo escolar de S. Jo go Evangelista

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, em exe.
cicio, de conformidade com o regulamento do ensino
mano, resolve crear mais uma cadeira no grupo escola,
S João Evangelista.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes,
Beilo Horizonte, 16 de março de 1926.

OLEOARI0 DIAS MACIEL

Sandovat Soares Azevedo.

21 -

e inario%dl ainda peuirlanece em Monte Alegre, hoje termo
de Uberabja

consideran do
 , estatuida
que si assiste a esse funccionario a garan-

i taliCj ade	 art. 2 1 da citada lei n. 292,
2 a videflteme0te lhe não está assegurado o direito á inamovi

h;:idade, resolve determinar que o mesmo assuma o exerci-
- : de suas ftinCÇôes em Ituyutaba, nova séde da comarca,

ntro do prazo de 60 dias, na forma da lei, notificado como

Iia 
a não se conservar arredado do emprego. a acompanhar

o cargo em que é vitalicio, sob as penas da lei.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
1:.o Horizonte, 16 d março de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL

vai Soares Ázevede.

DECETC	 --DE 16 DE MARÇO DE 4926

Cra uma cadeira no grupo escolar de Paragnass

O Vice-Presidente do Estado de Minas Gera es, em exer-
cicio, de conformidade com o Regulamento do Ensino Prima-
rio, resolve crear [cLt de 1 ara-
passu -

Palacio da Pr -ia ao Estao de Minas Oeraes, em
Beilo Horizonte	.iarço de 1926.

OLEQARIO DIAS MACIEL

Sandoyal Soares Azevedo.

O Vice-Presidente do Estado ds Minas Oeraes, em e.
cicio, considerando que pelo art. 7 da lei n. 879, de 24a
janeiro de 1925, ficou transferida para Ituyutaba, a s&eà
comarca de Monte Alegre, constituindo o territorio de p
se compõe este municipio, termo pertencente á comarcaé
Uberabinha;

considerando que a 12 abril seguinte verificou-se a fru
sferencia determinada pela lei, com o exercicio do juàk
direito effectivo na nova séde da comarca;

considerando que o officio de escrivão privativo dos!I
cessos criminaes e execuções fiscaes só existe em comatCR
não em termos (art. 1.° da lei 292, de 17 de agosto de l9

considerando que o serventuanio desse officio da com'
ca, sr. João Barreto Maia, julgando-se funccionarlO vltah

DECRETO N. 7.174- DE 19 DE MARÇO DE 1926

Ores urna escola mista na estação da Loanda, mnnicipio de Formiga

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes, em exer-
cicio, resolve crear uma escola mista, na estação de Loanda,
municipio de Formiga.

Palacjo da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte. 19 . - .	rço de .926.

)LEGARIO DIAS MACIEL

.Çare. 4.a-	o



DECRETO N. 7.17P—DE 19 DE MARÇO DE 1926

	

I11COLI."CC o ir. \Vilii:im FflDrI c.iio)	flit

Morro Vi'. Ii o

O Vice-Presidente do Estado, ciii exercicio, usando d
tribuiço que lhe confere o art. 57, da Constituição e	aI.

em vista 	o aviso de 26 de fevereiro findo, do MinjSterjo0
Relações Exteriores, resolve reconhecer o sr. \N'illiam Po
como vice-consul da Gr	ha m

	

Bretan	e	Morro Velho ard
Estado.

Palacio da Presidericia do Estado de .Viaas Ceraee
Belio Horizonte, 19 de março de 1926-	 .'

OLEO!wIo D1As MACIFL

Sa rid rol l.carcs .lzev lo.

DECRETO N. 7. 176--DE 19 DE MARÇO DE 196

51irc,,dit 1	iii ri i ,rcii	fulo	10 1 1 jI0IUilíi3O do
11	110' O eSlelIlil.	ii	;c	dc Pilo	1\

O Vice-Presidente do Esiado de Minas Coraes, em CX1.

cicio, usando da attrihuiçEo que lhe confere o srI. 6 a 6
n. 912, de 23 de setembro elo anuo passado, rcsoi e marcar o
dia 11 de abril proxirno futuro, para a instahaçe do distrjj0
de paz de Moeina. crendo pela lei ri. 879, de 24 de janeiro
1923, na comarca de Pitanguy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gcraer, t
Belio Horizonte, P1 de niaiço de 1926.

OLEGARIO Dr.S M1\cu

Saiidov'

DECRETO N. 7. 177 .— DE 19 DE MAi D DE 1926

	

Cr' duas escolas a iodul utc	o ice 011	d laos

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, em exer
cicio, resolve crear duas escolas ambulantes no muni cipiO&

Patos, sendo uma no lagar dçnominado Bem Successo, iii
tricto de Chumbo, e outra na povoação (10 Leal, districto di
cidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeires.e0
Beilo Horizonte, 19 de março de 1926.

OLIECARIO DIAS r\ ' c'ILL

Sanclovol Soarf

rurles. i	 111) 10111 1Ol 11) de Patos

) 
do Estado de Minas Geraes, em exer-

resolve crear duas escolas riiraes, mistas, no districto de
te Firme, 

no municiplO de Patos, sendo uma 110 logar de-
irado Capões e outra em Bixo.

'aiaCiO 
da Presideticia do Estado de Minas Geraes cru

o Nc,riz0flt em 19 de março de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL.

Sando vai Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.179—DE 23 DE MAR ÇO DE 1926.

• a una 2a escol:i. rurI. miei'. .111 5. José da La.r ii InhlIlicirjo
de Cureilo

O Vice-Presiden te do Estado de Minas Geraes, em exer-
cio, resolve crear uma 2•a escola rural, mista, em S. José da
l..agoa, municipiO de Curveilo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, CIII
Belio Horizonte. 23 de março de 1926.

)i.EOARIO DIAS MACIEL.

iifldovQi Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.180—DE 23 DE MA RÇO DE 1926

tr. uma escola masculina 110 clitricto de icilia Larga inunicipio
is Peçanha. e ccuverte em feminina ii mista do mesmo l,:ir

O Vice-Presidente do Estado de Minas ('ieraes, em exer-
c:cio, resolve crear uma escola masculina no districto de Fo-
.sa Larga, municipio de Peçanha, e converter em feminina
a -astado mesmo logar.

Palacjo da Presidencja do Estado de Minas Oeraes, cru
o Horizonte. 23 de março de 1926.

i.EGARIO DIAS MACIEL.

ml ia! Sa,irí'e 1	t,af
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DECRETO N. 7.181—DE 23 DE MARÇO DE 1926

Crêa uma escola ambulante na Fazenda do Inhaúma,
de Inconfidencia	

municlp10

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, eme
cicio, resolve crear uma escola ambulante, na
Inhaúma, niunicipio de Inconfidencia.	

Fazenda 
1

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Cieraes
Beilo Horizonte, 23 de março de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL.	
:

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.182-DE 2i	\\R: DE 1926

Crêa um logar de adjuncto á escola mist	 iteios. muaje
de Luz

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes, em exel.
cicio, resolve crear um logar de adjuncto á escola mista
districto de Esteios, municipiO de Luz.

Palacio da PresidenCia do Estado de Minas Oeraes,
Belo Horizonte, 23 de março de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.183—DE 23 MARÇO DE 1926

Crêa um logar de adunctO á escola mista do districto de Alvorada,
município de Carangola

o Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, emexr
cicio, resolve crear um logar de adjuncto á escola mista
districto de Alvorada, municipio de Carangola.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes
Belio Horizonte, 23 de março de 1926.

OLEOARIO DIAS MACIEL.

Sandoval Soares Azevedo.

pECP'10 N. 7.1S1, DE 23 DE MARÇO DE 1926

's rural, mistl 110 povoado de Corrego do Feijão, municipio
a. e outra taiubem rural, mista, no povoado de Valido, mu-

de	gu3zes.

vice -Presidente do Estado de Minas Geraes, em exer-
resolve crear uma escola rural, mista, no povoado de

4,,j go do Feijão, rnunicipio de Nova lima, e outra tam-
beal rural, mista, no povoado de Va1lo, municipio de Cata-
guazes.

PaiaCiO da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
dlo Horizonte, 23 de março de 1926.

EGARIO DIAS MACIEL.
'idoval Soares Azevedo.

DECRETO N. i. 185—DE 26 DE MARÇO DE 1926

Frêa uma 2.a esoia mista na vilia lo Brio das Almas

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes, em exer-
c:CiO, resolve crear una 2. escol	mista na vilia de Brejo

s Almas.

Palacio da Presidenzia de I:stado de Minas Geraes, em
B:o Horizonte. 2	rço de 1926.

)LEOMU0 DIAS MACIEL.

'loval Soares Azevedo.

DEC1.[TC'	: 2(1 DE MARÇO DE 1926

Cr,-j ni j duas esc las mistas os y iiiz de Eloy Merd.

O Vice- Presidente do Estado de Minas Oeraes, em exer-
o. resolve crear mais duas escolas mistas na vilia de Elo)'

\ndes.

Palacio da Presjdencia do Estado de Minas Oeraes, em
:ie.o H ' rz niu, 26 de março de 1926.

ECJARIO DiAS MACTEL.
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DECRETO N. 7.1S7—DE 26 DE MA RÇO DE 1926

Su 11) r me as ccc ias iCOl acl:is das cidades de liamfiin e Alto Rio Doce,
reepeetivOS logtrcs de adjuiietos

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, em e
cicio, resolve supprimir as escolas isoladas das cidades dê

u uBomfim e Alto Rio Doce e os respectivos logares de ad
ctos, por já se terem instailado os grupos escuiares daqu
localidades.

Palacio da Presidencia do Estado de Mitiis Oeraes, e
Beilo Horizonte, 26 de março de 1926.

OLROARIO DIAS MACIEL

San doval Soares Azevedo

DECRETO N. 7.1S—DE 26 DE MAR ÇO DE 1926

Cra unia e:1 ra iw gri pi	eol ar di 5. Mi Llieu cm Juiz de Fd

O Vice-Presidente do Estado de Minas Oeraes, emez.
cicio, de conformidade Com o Regulamento do Ensino pj.
niario, resolve crear unia cadeira no grupo escolar de S.4
theus, em Juiz de Fóra.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes em
Bello Horizonte, 26 de março de 1926.

OLEOARIO DIAS MACIEL

Saudoval Soares Azevedo.

DECRETO .

escol' 111'	10	ii B:isi]1i Silo Joiio da PonI e. municipio

O VicC''° 
do Estado de Minas Geraes, em exer

•,-o, resoIe crear unia 2. q escola mista no districto de São

-o da ponte, niUfliCiP0 de Brasilia.

palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, eni
1iorizoflte. 7 de março de 1926.

,LEOARIO DIAS MACIEL.

ndoval Soares Azevedo.

DECRETO N.7.191–DE 27 DE MARÇO DE 1026

via -'oPi m1tI 00 dictricto de Divica Nova.	bd pio de Cabo
rde

O vice-Presiden te do Estado de Minas Oeraes, em exer-

CiCIO, 
resolve crear uma escola mista no districto de Divisa

%twa, mufliCiPio de Cabo Verde.

PalaciO da Presideiicia do Estado de Minas Oeraes, em
leu Horizonte. 27 O março de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL.

vdoval Soares Azevedo.

DECRETO .	O 30 DE MA RÇO DE 1926

DECRETO N. 7.189—DE 26 DE MARÇO DE 1926

(r iis uma ctiira no erupo moi ir di 11010 ii'iy

O Vice Presidente do Estado de Minas Geraes de cei-
formidade com o Regulamento do Ensino Primario, reso)vt
crear mais unia cadeira no grupo escolar de Baependy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes. ei
Belio Hcrizonte, 26 de março de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL

Sandoval Soares Azevedo.

eeçoli	mil is iii 'vila 1 Arary

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, em exer-
:icio, resolve crear duas escolas mistas na vilia de Arary.

Paacio da Presidenca do Estado de Minas Geraes, em
Beflo Horizonte. 311 (1	rço de 1926.

)LEOARIO DIAS MACIEL.

O. vi!
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DECRETO N. 7.193 -DE 30 1)1: MARÇO DE 1926

Crtt UIOtL	t iü1:i ltlit.tiL 11It1OUi Oi:i. ti IiI1t.\:L tio	10.0lttçiiiito

	

utt cliii iii' lo Juiz li	 11t1a-

0 Vice-Presidente cio Estado de Minas Geraes, eni exer
cicio, resolve crear tinia escola masculina anflexa ao
Regimento de Infamaria, na cidade de Juiz de Fóra

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes
Belio Horizonte, 30 de março de	26.	 '

OLEGARIO Dits MAcIiçL

Sand vai .'oare.c Azevedo.

DECRETO N. 7.194—DE 30 DE MARÇO DE 1926

CrOi	umti iiijIn. uiiiiiul:i,it	III	ll1i1tii1a	BiiiiiOi	11111 Ilicipio de
P1 ii ti H ti

O Vice-Presidente do Estado de Minas Geraes, em exer.
cicio, resolve crear uma escola anibulante em Malhada Bo.nita, municipio de João Pinheiro.

Palacio da Presidecia do Estado de Minas Geraes,
Beilo Horizonte, 30 de março de 1926.

OLEGARIO DIAS MACIEL.

Sandoval Soares Azevedo.

O Presidente do Estado de Minas Geraes:

Considerando que, segundo publicou o boletim do
Commando Geral da Força Publica de 5 do corrente mez, o
1. 1 tenente do 1. batalhão Joaquim Augusto de Oliveira, ao
ser designado para fazer parte de uma conipanhia que es-
tava sendo mobilizada afim de seguir para o norte do Esta-
do, se declarou doente de inipailudismo e baixou ao Hospil
Militar;

que neste estabelecimento, durante o periodo em queo
referido ofticial esteve internado, não apresentou manifes-
tação morbida de especie alguma, sendo de resultado nega-
tivo as pesquizas clinicas e bacteriologicas que se fizerai
no sentido de verificara doença aliegada;

-

iijdo otriii teve alta da enfermaria corri a

de molestia tialia, o que prova ter havido simulação
onça para esquivar-se ao serviço e aos deveres da hon-

.arnhlitar; roielhaflte falta, de evidente gravidade, se torna
que se praticada por um militar, no actual niomento, em
o Estado de Minas mobilizou forças para a defesa da

do seu territoriO e vem recebendo provas cons-
inequiV0c de enthusiasnio, dedicação e galhardiae sua Força Publica, para honra do seu nome e do

COØ que adesempenha as mais difficeis e arduas missões que
5tadO, de

:hc téni sido confiadas,Resolve, nos termos do art. 540, do Regulamento em vigor
a força Publica, suspender do exercicio por tempo in-

ucterminado e por convenieliCia do Srrviço e da disciplina,

o 1. 0 tenente Joaquim Augusto de Oliveira.

palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
BellO Horizonte, 6 de airil de 1926.

FERNANDO MELLO VJANNA.

DECRETO N.	—DE 6 DE ABRIL DE 1926

. -rri pr	lado pubIiot, o imtiiot 1 denritn iii:i lii	Vttrgoiu, no
municipio de Viçosa

O presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
faculdade que lhe confere a lei ti. 830, de 7 de setembro
de 1922, e nos termos do art. 1.242, § 2.° letra o do Codigo
do Processo Civil, decreta a desapropriação, por utilidade
publica, do imniovel denominado «Vargem, Pertencente á
viuva e herdeiros de José Antonio Lopes Valente e sito nas
proximidades da estação de Sylvestre, 110 niunicipio de Viçosa,
para fundação de um patronato de menores desvalidos.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas assim o tenha
entendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Belo Horizonte. 6 de	il de 1926.

RRNANDO MELLO V1ANNA.
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DECRETO N. 7.196 -DEó DE ABRIL DE 1926

Marca o (113 di (13 c3rrIlte 1nr7 pIra inti1Lg5o lo i:ri4()

	

Arceiii( ,o n	I:( (1	1	 - Paz

O Presidente do Estado de Minas Oeraes usando
attribuiço que lhe confere o art. 6.°, da lei n. 912
de setembro do anno passado, resolve marcar o dia 21
corrente mez, para instailação do districto de paz de Ar
creado pela lei n. 829, do -2 (lo aner) de 1925 naco 

senib
-

ca de Araxa.

Palacio da Pree-ddcncia do Luido de M!nas'erae8
Bclk) Horizonte, 6 de abrI de 1926. 

FERNANDO MELLO VIANNA.

Smdovai Soares Aaovedo.

DECRETO N. 7.197—DE 6 DE ABRIL DE 1926

	

Cr03 duo esoias aT0110l3UteS 110	pio Ú P , nnhzl locaIiz1d
1)V03d0 P TioI°i 1, on Purifilftço	 *

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crer
duas escolas ambulantes no niunicipio de Peçanha, loc.
zadas nos povoados de Taboleiro e Purificação.

Palacio da P1esidencia, em Belio Horizonte, 5 de maK
de 1925.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.198—DE 8 DE ABRIL DE 1926

Approva o repiiame11t0 do onserv3tOriO Mineiro de Musiez

O Presidente do Estado de Minas (leraes, usando é
auctorizaço que lhe foi concedida pelo art. 7.° da lei n.
de 10 de setembro de 1925, resolve approvar o regulameal
definitivo do Conservatorio Mineiro de Musica.

Palacio da Presidencia, cm Belio Horizonte, 8 de ibi

de 1926.
FERNANDO MELLO VIANNA,

Sandoval Soares Azevedo.

g8guJamehItO 
do oncvairio Mineiro de Musica

parte 1

1[ITULO 1

OÇUO geral

(	 Mineiro de Musica destina-

3rm	iu5tl1t11t1 d, cantores e professores de mu
ministrando-lhos, a par da instrucção geral artistica,

• meios 
praticos de se habilitarem para a composição, bem

no a
descrivolver a cultura musical, mediante exercicios

• r.iticos dos alurnflos, concertos symphonicos e de musica

caIfl 
nos quaes sejam executadas as melhores com-

jçõeS 
antigas e modernas de auetores nacionaes e ex-

.uageiroS.
Art. 2. O ensino abrangerá os seguintes cursos:

r, vocal e instrumental.

TULO II

casino

\i1TULO 1

co isa geral

Art. 3. 0 O curso geral, de oito annos, com l) raoende
-as seguintes mclter!oS. nSSi 01 ilistribuiiIis

1.' (0010

ifejo e tLerH.

..° anaci

a) Solfejo e tlicoria.
b) Teclado.

3.° anno
a) Teclado.
b) Harmonia.
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.° anur,

a) Teclado.
b) Harmonia.

50 anno

C )ntraponto

7•0 (7flOO

Contraponto e fuga.

7° anno

Composição (noções geraes).
b) Instrumentação.

8.° anno

a) Composição; estudo da fôrma, desde a canção

a grande sonata;
c) Pedagogia.
b) Literatura e historia da musica;

CAPITULO II

Do curso vocal

Art. 4. O curso vocal, de sete annos, comPreheiideri
as seguintes atenas, assim distribuidas:

1.0 anno

Solfejo (1.° anno do curso geral

2° anno

a) Solfejo (2, n anuo do curso geral)

b) Piano (1. 0 periodo da 1 . 0 secção do curso instiv 1

mental)

jarnofli (2.	Jeira do 3.° anno do curso geral).

Canto (1.

(/flflO

Fi•lno	 da l. secção do curso instru-

Øarmonia (2. cadeira do 4.° anno do curso geral)
Canto (2. nOno)

anno

j•)	 O	SO(-;ÇãO (10 c.ro nstru

içando apparelho da phonação,physiologia e h:
cnt (

anno

a Literatara	a da musica (1.0 cadeira do 8.0

do curso geral)
b) Canto ( L

anno

a) Pedaggia	Ira do 8. 0 anno do curso geral).
b) Canto (50 anno).
Art. 5•0 Os alumnos do curso vocal estudarão solfejo,

arninnia, literatura e historia da musica e pedagogia em
cmmum com os alumnos dessas materias do curso geral;
farão o estudo de piano conjunctamente com os alumnos da

secção do curso 'trumental, até ao 5. 0 anno, inclusivé.

APITULO III

oiirso instruniental
Ar t .	í) :oo instrumental, de pendente do curso ge-
e
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completo dos instrumentos e desdobra-se nas seguint5

secções:
1.' secção - Piano - nove penados, em tres series.
2." secção	Violino	nove periodos, em tres serjes

3." secção - Violoncello - nove periodos, em tres se.

ries.
4.'secção - Harpa - seis periodos, em duas series

secção	Contrabaixo	seis periodos, em duas

ser les.
6." secção -- Violeta - seis periodos, em duas serie s,

1." secção - Flauta - seis periodos, em duas series
8." secção - Oboé	seis periodos, em duas series.
9. secção - Fagotte - seis peniodos, em (luas series.

10." secção - Clarinete e congeneres - seis periodos,

em duas series.
11." secção	Trompa e congenereS (cornetim, trom.

iete e clarim) -- seis periodos, em duas senies.

12." secção - Trombone e congeneres (trombone bai-
xo e tuba) - seis peniodos, em duas series.

13." secção - Harmoilium - seis periodos, em duas

series.
14." secção - Orgão - dez annos.
Art. 7." Para os alumnos (Ia 1." secção do curso lo.

strumental, o estudo de teclado (2.", 3." e 4." annos cio curso
geral) corresponde ao dos tres primeiros periodos da refe-
rida secção, podendo os alumnos frequentar apenas as aulas
de piano da primeira serie, sujeitos embora aos exames de

teclado, cio curso geral.
Art. 8." O estudo dos quatro primeiros annos do curso

geral e o de literatura, historia da musica e pedagogia do
8. anno serão obrigatorioS para os alumnos das quatorze
secções cio curso instrumental e feitos simultaneamente com
o de qualquer destas.

Art. 9. A 14." secção cio curso instrumental, destinada
a formar professores de orgão, será estudada em (iez anflos
do seguinte modo:

1.0 an'no

Solfejo (1." anno cio curso geral)

111

.2." anno

nnra do 2." anno do curso geral).
b) Piano (1." periodo da fa secção do curso instru-

flidilt O! )
3." cinino

a) Piano (2." penedo da 1." secção do curso instru-
nientl)

h) Harmonia (2." cadeira do 3." anno do curso geral).

a Piano (. penado da 1." secção do curso instru-
mental)

l-I^orni um (2. cadeira dc -1. anuo do curso geral)

nono

1) liala) t4. niodo da 1." secção do curso instru-
mental)

b) Contraponto (5." anuo do curso gera!)

(:•°

a) Piano i5. 1e51od(j da 1. secção do curso instru-
mental)

b) Contraponto e fuga (6.' anno do curso geral)

nono

a) Piano t. Icniudo da L" secção do curso instru-
mental)

1) Oro•	(1. Olmo)

(70i10

O) LItOOOLL1a o hnia da musica (i." cadeira do 8.°
armo do curso geral)

b) o 

enao

a) Pedagogia (2. cadeira do 8." anuo do curso geral).
hI Or6n
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1O.° anno

Orgão (4. 0 anno).

CAPITULO IV

Do curso
administrativo

Art. 10. O alumno do curso instrumental
no 2.' anno do curso geral e o fará p aralielamente cora
até o 4.° anno inclusivé.

§ 1.° A matricula no penultimo periodo da ultirla
ficará dependendo de certificado de approvação no 30

do curso geral.

§ 2.° O diploma será expedido quando, com a app
ção no ultimo periodo do curso instrumental, tenha o alu
a approvação no 4.° anno do curso geral.

CAPITULO V

Do hosaïío e das aulas

Art. 11. O horario dos trabalhos escolares será
xado pela congregação e approvado pelo Secretario
Interior.

Art. 12. Cada professor é	 r. ro mi
doze horas de aula por semana.

§ 1.0 Quando o numero de por sem
em uma cadeira, for inferior a doze, deverá ser design
ao respectivo professor a regencia de turma extranu
ria, porém de materia identica á sua, até perfazer c r.
re mínimo de horas estabelecido no artigo anterior.

§ 2. Si elle se recusar a essas aulas complementa
soffrorá em seus vencimentos desconto proporcional.

§ õ. > Si o numero de horas de aulas fixadas no hori
for superior a doze,	 ratificaçá&
que trata o artigo 1

Art. 13. Nenh	 r nais de q
tro horas de aulas por dic

-rt 14. O ConservatoriO terá o seguinte pessoal

director;
,ice-director;
secretario;
afinador-conservador;
acompanhador;
i nspectoras de alumnas;

2 auxiliares de inspectora;

1 porteiro;
2 serventes.

Paragrapho unico. Conforme as necessidades do servi-
o secretario será auxiliado por um ou mais praticantes,
-meação do Secretario do Interior.

Art. 15. O director e o secretario serão nomeados pelo
prsidente do Estado; os demais funccionarios pelo Secre-

do Interior.

§ 1.0 O director será escolhido livremente dentre as
.-as de notoria competencia e idoneidade moral, podendo
-meação recahir em professor do estabelecimento.

2.° O vice-director será designado pelo Secretario
l-erior dentre os professores.

3.' A nomeação de afinador-conservador será feita
ante exame de sufficiencia, requerido pelos interessa-

-e effectuado perante uma commissão de tres profes-
",9 nomeados pelo Secretario do Tnterior, sob a presiden-

director.
4e Todos os func(-doiarjos e empregados em exerci-

do serão obrigados á assignatura do ponto, como condio
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CAPITULO II

Das attribuições

Art. Ici. Ao director incumbe:

a) velar pela observancia deste regulamento, Pe
ordem dos serviços e pela hygiene e conservação do e -
lecimento;

b) velar pela direcção artistica e administrativa dG
tabelecimento e pela inspecção do ensino;

e) designar ensaiadores, regentes, et( , . para o	,
cios praticos, ensaios e concertos publico:

d) presidir aos exames finaes;
e) apurar as notas de exames e delias recorrer

a congregação, quando julgar necessario;
f) nomear, licenciar e suspender de funcõc3 eap

gados, até trinta dias; licenciar professores e design
substitutos, nos impedimentos ou faltas, durante o
periodo de tempo;

g) applicar penas aos professores, aos empregad
ministrativos e aos alumnos, de accordo com este r
mento;

h) convocar e presidir ás reuniões da congregj1
executar as suas decisões, excepto quando contrarias á
cumprindo-lhe, neste caso, representar ao Secretario
Interior;

i) rubricar os livros de escripturação do estabelecj
mento e assignar os termos de abertura e encerramento;

j) conferir e assignar os titulos de habilitação e vi
todos os documentos expedidos pelo instituto;

k) dar posse aos professores e aos empregados
flistrativos;

1) fiscalizar a observancia dos programmas em
os cursos, assiotindo frequentemente ás lições dos pro!
sores;

ai) encerrar os livros de polït
a) organizar as bancas exainilia( l ulas pala OS ei&

de admissão, de promoções e finoes, com apprOVaÇãO p'
do f(retarifl do Interior

14)

o) recehr	.ur	 a- jLOtIItJa

das ao	 inen e ordenar as despesas de prompto pa-

gamento;
9ssigflar e remetter todos os mezes á repartição com-

petente as folhas de pagamento do pessoal docente e adrnj-

flj5tratiVO;
q) organizar o projecto de orçamento das despesas do

.abeleCjmefl tO e envial-o ao Secretario do Interior, até 31

e março de cada anno;

r) fazer o desdobramento, em turmas extranumerarias,

da'- cadeiras superlotadas, dando disso immedjato conheci-
mento ao Secretario do Interior, para que este designe ou
contracte professores;

s) apresentar, em março de cada anno, ao Secretario
do Interior, relatorio circumstanciado da marcha dos tra-
balhos do instituto;

t) resolver os casos imprevistos de ordem administra-
tiva e de caracter urgente, communicando o acto ao Secre-
tario do Interior.

Art. 17. Ao secretario incumbe:
a) cumprir as ordens do director;
b) fazer o expediente do estabelecimento;
c) lavrar as actas da congregação, de exames e de

concursos processados no estabelecimento;
d) lavrar e assignar os titulos de habilitação, attesta-

dos e certidões, guias de transferencia, editaes, avisos e
mais publicações relativas ao estabelecimento;

e) organizar mensalmente as folhas de pagamento;
f) preparar as cadernetas de aula dos professores;
P, ) fornecer os dados necessarios á elaboração do re-

latorio de que trata a letra s do art. 16.
h) fazer a escripturacão da receita e da despesa do

stabclecimento;
1) trazer em ordem o archivo e a escripturação dos

!n-ros a ssu cargo;
D inventariar annualmente (.c» moveis. utensilios e ma-

terial escolar existentes no estabelecimento;
k) publicar, semnnalnicnte, as listas dos alumnos fal-

o -
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1) expedir as guias de pagamento das taxas de m.atj,
cula e de exames dos alumnOS

rn) fazer as compras para o estabelecimento;

n) dirigir os serviços da bibliotheca e archivo niusi
que ficam sob sua guarda e responsabilidade;

o) propor, por si ou por indicação dos professores
acquisiçãO de obras ou objectos, assignaturas de jornaes
revistas artisticomUsicaes, procurando sempre COMpletar
as collecçõe existentes;

p) promover a troca dos trabalhos do Conservatoj0,
obras que este possua em duplicata, com as dos estabelej
mentos congeflereS, nacioflaeS ou extrangeiroS

q) organizar annualmeflte um relatorio minucioso dos
trabalhos das secções a seu cargo, com referencias ao esta.
do das obras, objectos, moveis, etc., e indicação das modjjj.
cações que a pratica lhe haja suggerido;

r) evitar duplicatas inuteis, uniformizando a encai1.
nação dos volumes de uma mesma obra e dando noticia ao

director ácerca de publicações novas fe itas no paiz e

extrangeirc.
Art. 18. Cumpre ao afinador-conservador:
a) procederá inspecção semanal nos instrumento.,

zelando a conservação dos mesmos;
b) afinar o harmonium, o orgão e os pianos, sempre

que fôr necessario
c) fazer os reparos de que necessitar o instrumental do

estabelecimento;
d) apurar a responsabilidade de quem desviar

damnificar qualquer instrumento, communicando ao direct
o resultado de suas investigações;

e) ter a seu cargo, escripturado com a devida regulari
dade, um livro em que relacione todos os instrumentos e se.
cessorios destes, e annote o destino e a utilização dc.

mesmos.
Art. 19. São deveres das inspectoras e de suas auxi-

liares:
a) manter a disciplina fóra das aulas, nas immedi

ções do estabelecimento e em todos os actos a que tenb.sa

de comparecer os ahzmnos;	 -

uando necessario;
ao director qualquer infracção da di-

a que reclame providencia mais rigorosa;
verificar diariamente, antes da abertura das aulas

is de findos os trabalhos de cada classe o estado dos
s e dos instrumentos, e no caso de reconhecerem a

gj stencia 
de qualquer damno nelies, procurar saber qual o

,.nsaveI, fazendo immediatameflte a devida comniunica-

director;
e umprir as ordens do director.

.trt. 20. Incumbe ao porteiro:
) guardar o edificio, mobilia e material escolar; dar

:no a correspondencia ; comprar, mediante ordem do di-
os objectos de expediente; inspeccionar o trabalho
ventes, principalmente no que concernir á limpeza,

&rrasjO dos moveis e dos utensilios do estabelecimento;
b) abrir o edificio meia hora antes dos trabalhos e sem-

re uJe lh'o fôr ordenado pelo director;
cumprir e fazer cumprir todas as ordens referentes

rviço da casa;
d) dar o signal para o começo e terminação das aulas;
c) manter certos os relogios;
f) não se ausentar do estabelecimento nem consentir
o façam os serventes, salvo por ordem do director.
Art. 21. Os serventes, sob as ordens do porteiro, fa-

r. todo o serviço de limpeza, guarda, arranjo e conserva-
das salas de aula e dependencias do edificio, attenden-

ao chamado dos professores, durante o tempo das aulas
e &s exames.

ITULO IV

Da escripturação e do archivo musica.j

Art. 22. A eseripturação e o archivo musical do Con-
v&toÍo ficarão a cargo do secretario.
Art. 23. A escripturação será feita nos seguintes

lftros:
1) de termos de inscripção em concurso;
2) de registra de nomeações dos orofessores e do pes

sciai administrativo;
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8) de termos de posse e assentamentos referentes

professores e ao pessoal administrativo;
4) de ponto diario;
5) de matriculas no curso geral;
6) de matriculas no curso vocal;
7) de matriculas no curso instrumental;

8) de inscripções em exames;
9) de actas dos exames finaes do curso geral;

10) de actas de exames finaes do curso vocal;

11) de actas de exames finaes do curso instrumental;

12) de inventarioS do material escolar, do intrunien

e do mobiliario
13) de catalogo da bibliotheca e do archivo;

14) copiador de correspondeflcia
is) de registro de notas da legislação e do actos of.

ficiaes relativos ao ConserVatorio
16) de actas de exames diversos;
17) de receita e despesa;
18) de registro de faltas e notas dos alumnos e da

numero de aulas de cada cadeira durante o mez;
19) de actas das sessões da congregação;
20) de registro de certificados;
21) de registro das penas disciplinares l'i'adas

alumnOs.
Art. 24. Além dos livros espdcificados no artigo ar.

tecedel1te, poderá o director, por si ou por propcsta do se.
cretario, crear ou substituir os que julgar conveniente.

Art. 25. O archivo musical será constituído pelo con
juncto das composições ou obras musicaes, peças manusc
ptas, copias, etc., e do material ri000ssario á direcção e e
tudo dos varios cursos, constante de um cata'ogo especial.

Art. 26. O material do archivo musical, constituinda
a repertorio privativo, será destinado ao uso exclusivo
estabelecimento, donde não poderá ser retirada, sob pretexh
algum, qualquer peçr ou obra, por professor, alumno o;
pessoa extranha.

Art. 27. Mediante instrucções do director, o secreta
fará a revisão do catalogo geral do archivo nicà,

xo á hibliotheca

paragr p h0 UlOico. l'reeedendo auctorização esCripta do
dector, poderão ser extrahidas Copias de obras musicaes,

excepto daquelas cujos direitos auctoraes ou de proprie

da
e sejam reservados. Do serviço de cópias só poderão
r encarregadas pessoas de confiança do director, corren-

do as necessarias despesas, inclusivé as taxas devidas, por
conta do interessado, que pelo pagamento das mesmas se
responsabilizará em petição.

Art. 28. A administração do Conservatorjo rará or-
ganizar um catalogo geral do archivo musical, em que se
am minuciosamente relacionadas as composições de aucto-

yes brasileiros, especialmente mineiros, e pro p orá a acquisi-
ção das que julgar interessantes, mandando imprimir aouei.
Ias que ainda não o tenham sido e colhendo, quanto Possivel,
os dados biographicos dos respectivos compositores, como
subsidio para a historia e a bibliographia da musica rasi-
leira.

TITULO V

CAPITULO

Do corpo docente

O corpo docente compor-se-á dos professores
effetvos, contractados e adjunctos.

Art. 30. Cumpre aos professores:
o) o'icntar o ensino da sua cadeira;
b) dar lições nos dias e horas marcadas, participan-

do com antecedencia ao director qualqoier impedimento;
e 1 assistir aos ensaios dos exercicios publicos em que

onvrn parte seus alumnos e dirigir as classes de conjun -
(to para que forem designados pelo director;

d) corsignar nas cadernetas de aula a summula das
lições de cada dia, bem como a presença e as notas dos
ilumnos;

e) leccionar toda a materia contida no programma
da respectiva cadera;

f) rwitemplar equitativamente todos os alumnos da
disse em cada Hço
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L) I,rnecer com presteza e exactidão a3 informaç
que lhes forem requisitadas pelo director, com relação aQ
ensino das respectivas cadeiras;

ti) zelar o material e o instrumental da eia
i) observar e fazer observar as instrucções e reto

mendaçe do director refeientes ao ensino, regimen di5.
ciplinttr e policia interna do ConservatOrio

3) apresentar para que sejam etuddoi. e juigj0

pela congregação os prograflimaS das resect1vas cad

ras;
k) tomar parte nas comrnjssoes de exame do cu

nose acursos ou em quaesqUer outras para que hajam sido

designados;
1) fornecer ao director, até o dia 5 de cada mez, e

novembro, até o dia 16, relação das faltas, das notas
aproveitamento e de procedimento de cada ahlmno

CAPITULO II

Do provimento das cadeiras

Art. 31. Os professores do Conservatorio serão

meadoo pelo Presidente do Estado dentre os candidatoi
que tenham provado competencia em concurso, nos
:oos deste regulamento.

Art. 32. Os candidatos requererão ao director i
inscripçãO, juntando prova de maioridade, de qualidjá
de cidadão brasileiro, folha corrida, attestado medico
vaccinaçãO contra a variola, de não scffrerem nioie
contagiosa, nem terem defeito physico incompativel comi

magisterio.
Paragrapho unico. A secretaria do Conservatid

dará recibo dos documentos, os quaes, findo o cone=
poderão ser restituidos, tambem mediante recibo.

Art. 33. A inscripção dos candidatos se fará porta
mo em livro especial.

Art. 34. A's 15 horas do dia fixado para o encerli
mento das inscripções, reunir-se-á a congregação, a
de tomar conhecimento das mesmas e eleger os seus
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presee it	ria cirnimissão examinadora, publicando-se
pela imprensa os nomes dos candidatos inscriptos.

Art. 35. Findo o prazo, nenhum candidato será ad-
nittid o í inscripção.

Art 36. Não havendo candidato, o director abrirá
in 1 media;an1 ente nova inscripção.

Art. 37. Caso termine em tempo de ferias o prazo
da inserpção, conservar-se-á esta aberta até o primeiro
dia util qo O se Seguir ao termo delias.

Art. 38. O concurso será feito perante uma com-
missão de quatro professores sob a presidencia do director.

Paragi apho unico. Dos quatro examinadores tres se-
rão elei° pela Con gregação, e o quarto nomeado pelo
Secretari o cio Interior,

:rt 39. As provas do concurso para professor serão'
escril t a	ratica (' oral, devendo versar sobre:

(7	t.'iljJ 1

a) d t O o de gra 0(10 di If 1 cuidado, por phrases que
serão tocadas ao piano ou harmonium, tres vezes, no ma-
ximo, cada uma, e sorteado no momento dentre tres ou-
tros apresentados pela commissão

b) realização de um canto ou baixo dado, a quatro
vozes, sorteado entre tres themas a presentados, no
mento, pela Comlnissão.

Prova pratica

a) execução, ao piano, de uma peça sorteada, quinze
dias antes, dentre tres escolhidas pela commjssão, corre-
s pondente ao 4. 1 periodo do curso de piano;

b) solfejar dois trechos de musica, sendo um com
mudança de claves e outro com transposição, sorteadosdentre	 rii	:iir:,	

1o r	da prova.
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Prova oral

a) theoria geral de musica;
h) ooriposição de (leis solfejos, de dois dictados para

classe, sec'undo indicação da cornmissãO no momento da
prova;

c) exposição pelo candidato do methodo de ensino
que adopta.

II - CANTO

Prova eseripta

a) realização de um canto ou baixo dado, a quatro
vozes, e rcrtcaclo dentre themas apresentados no momento

pela r0rn1kS5ão

b) (lics(, rtaçao cobre physielogia e hygiene do orgão
da phona(ão.

Prora pratica

a) execução de urna peça sorteada um mez antes, den-
tre tres escolhidas pela ccmrnissãO, correspondente á sé-
rio snperor do curo e tirada do respectivo prograrnrna
de ensino;

b) execução de uma ou mais peças escolhidas pela
cornmicsão em um repertorio de seis, que o candidato apre-
centará no acto da prova;

e) execução de uma peça á escolha do candidato;
d) execução, ao piano, (Te uma peça sorteada quinze

dias antes, dentre tios escolhidas pela commissão, cor-
respondentes ao 4. periodo do curso de piano.

Prova oral

a) leitura completa, á primeira vista, de um trecho
musical manuscripto, com palavras, sorteado quinze minu-
tos antes da prova, dentre tres escriptos especialmente para
o acto pelo director ou pessoa por elie indicada;

b) leitura de trechos, prosa ou verso, em portu-
guez, italiano e francez, com boa articulação e recta pro-
nuncia, apresentados no momento;

JSi

c apreci	gecal sobre O canto e suas diversas

piYO. VIOLINO E OUTROS INSTRUMENTOS

Piora (Seripta

a)reaIizaÇ() de uni canto ou baixo dado, a quatro
ze5, sorteado dentre tres thernas apresentados no mo

:ntntO pela conimissão;
b) apanhado geral da historia do instrumento, obje-
do collCUr 40 e menção de seus principaes mestres.

Prova pratica

a) execuçw de urna peça de grande difficuldade,
oorteada um mez antes, dentre tres escolhidas pela com-

correspondente á série superior do curso e tirada
do respectivo programma de ensino;

b) execução de uma ou mais peças escolhidas pela
Cfli'fl jSSO em um repertorio de seis, que o candidato apre-

sentará no acto do concurso;
c) execução de uma peça á escolha do candidato;
d) execução, ao piano, de uma peça sorteada, quinze

dias antes, dentre tres escolhidas pela commjssão, corre-
spondentes ao 40 periodo do curso de piano;

e) leitura completa, á primeira vista, de uma peça
(manuscripta), sorteada quinze minutos antes da prova,
dentre tres escriptas especialmente para o acto pelo di-
rector ou pessoa por elie designada;

f) transposição dessa mesma peça em um tom dado.

Prova oral

a) analyse de uma composição classica escolhida pelo
candidato em uma lista de seis apresentadas pela com-
missão no acto do concurso

Essa analyse deverá comprebender a fórma no seu
conjuneto e nas suas particularidades

b) conhecimen±.s geraes de historia e estheticà da
flsica,
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IV - ORGÃO

Prova escripta

ay realização de uma fuga tonal a quatro vozes,
teada dentre tres themas dados pela commissão no
do concurso;

b) apinhado geral da historia desse instrurnento
de seus principaes mestres.

Prova pratica

a) execução de uma peça de grande difficuld
sorteada um mez antes, dentre tres escolhidas Pela

missão;
b) execução de uma ou mais peças escolhidas p

commissáo dentre seis que o candidato apresentará áine,
ma commissão no acto do concurso;

c) reaização, transportada ao orgão, de um baixo
frado (acompanhamento) classico, que poderá ser e
lhido nos oratorios, cantatas, sonatas, etc., de Ha
Bach e outros auctores dos seculos XVI, XVII e XVIIJ

d) improviso sobre um thema sorteado, quinze .
nutos antes, dentre tres formulados pela commisso.

Prova oral
a) analyse de uma composição classica escolhidapig

candidato em uma lista apresentada pela commisskix
momento da prova.

Essa vnalyse deverá comprehender a fórma no *
conjuncto e nas suas particularidades; o rythinos,
accentuaçõeS e o sentimento; em summa, a construie
a esthetka da obra.

b) conhecimentos geraes da historia e esthetica

musica.

V - HARMONIA

Prova escripta

a) realização de um baixo e de um canto dadoL

quatro voz€s e sorteados dentre seis theina o aeto
prova
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b) ralização de urna fuga tonal, a quatro vozes, so-
bre um thema dado pela con-imissão e sorteado dentre tres
no acto da prova;

c) exposição geral da historia e esthetjca da musica.

Prova pratica
Execução, ao piano, de uma peça sorteada, quinze

dias antes, dentre tres escolhidas pela commjssão e cor-
respondente ao 4. 1 periodo do curso de piano.

Prova oral
a) realização, á pedra, de contrapontos duplos, tri-

plos e quadruplos invertiveis;
b) analyse de uma ou mais composições classjcas ou

modernas, escolhidas pelo candidato em uma lista apre-
sentada pelv. cOmmissão, no momento da prova.

Essa analyse deverá comprehender a fôrma no seu
conjuncto e nas suas particularidades os rythmos, as
accentuações e o sentimento; em summa, a construcção e
a esthetxa da obra.

VI CONTRA-PONTO E FUGA

Prova escr'ipta
a) realização de uni contra-ponto florido a oito partes;
b) realização de uma fuga tonal a cinco partes sobr(

um thema sorteado dentre tres pela Commissão, no acto
da prova;

e) exposição geral da historia e esthetica da musica.

Prova pratica
Execução, ao piano, de uma peça sorteada, quinze

dias antes, dentre tres escolhidas pela commjssão, cor-respondente, ao 4. 0 periodo do curso de piano.

Prova oral
a) realização á pedra, de contra-pontos duplos, tri-

plos e quacruplos invertiveis;
b) analyse de na-ia fuga de Bach, apresentada na

OCcasião
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Vil - COMPOSIÇÃO

Prova escripta

a) orchestração de um trecho de piano, classico ou
moderno, para grande orchestra, sorteado pela commis-
são dentre tres, e dado ao candidato no acto da prova;

b) composição de uma fuga estylo livre, instrumental
a tres e a quatro partes;

C ) expcsição geral de historia e esthetica da musica.

Prova pratica

a) execução, ao piano, de uma peça sorteada quinze
dias antes, dentre tres escolhidas pela COflifl'lisSao, cor-

respondente ao 4. ' período do curso de piano;

b) reducção de uma partitura ao piano, sorteada

dentre tres apresentadas pela e3in P1 i5sãO quinze minutos
antes da realização da prova.

Prova oral
a) anaJyse de urna ou mais composições classicas ou

modernas, escolhidas pelo candidato em uma lista apre.
sentada pela cornrnissão no momento da prova.

analyse deverá comprehender a fôrma no seu
conjuncto e nas suas particularidades, os rythrnos, as
accentuaçõeS e o sentimento; em sumrna, a construcção e

a esthetica da obra.
Art. 40. Constituída a comrnissãO examinadora, esta

marcará di !i e hora para o inicio do concurso, obedecendo
ás exigencias de prazo para a realização de provas prati-
cas a que se refere o artigo antecedente.

§ 1. o O concurso deverá effectuar-Se dentro de qua-
renta dias depois de organizada a commissãO, dando-se
disso aviso pela imprensa aos interessados.

§ 2. 0 Quando a cadeira exigir provas praticas mar-
cadas com antecedencia e prazos diversos, a commissãO
realizará tantas reuniões quantas forem necessarias para
a organização da lista de peças que devam ser sorteadas.

§ 3. 0 Em cada uma das reuniões a que se refere
o paragrapho antecedente, o candidato inscripto em pri-
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rneiro logar tirará á sorte a peça destinada á execução
e que será commurn a todos os concorrentes.

Art. 41. Terminado o prazo destinado ao preparo
das peças sorteadas para, provas praticas, a commissão
iniciará immediatamente o concurso pela prova escripta.

Art. 42. A prova escripta será feita em papel ru-
bricado, em uma ou mais salas, dentro do prazo fixado
pela commissão, e versará sobre pontos sorteados no mo-
mento.

§ 1.° Cada ponto abrangerá matei-ia de todas as par-
tes dos respectivos programrn5

§ 2.0 Os candidatos ficarão incommun jcaveis du-
rante a prova escripta, que será fiscalizada pela com-
missão.

Art. 4t. A commissão julgará a prova escripta, ma-
nifestando cada uni de seus membros o voto pelas no-
tas zero, um e dois.

Paragrapho unico. Da marcha da prova escnipta e do
julgamento desta será apresentado minucioso re]atorjo á
congregaça

Art. 44. A Prova pratica, feita perante a congre
gação, em sessão publica, e que durará o tempo neces-
sano, coniprehenderá não só a execução daspecas sor-
teadas com antecedenc•ja como as que o forem no mo-
mento, abrangendo todas as partes dos respectivos uro-grammas.

Paragraphe unico. O julgamento dessa prova aerá
feito de accordo com o artigo antecedente.

Art. 45. A prova oral, feita egualinente perante a
(ongregação, em sessão publica, versará sobre ponto in-
cicado ou scrteado no momento e que do mesmo modo
comprehenda todas as partes dos programm

§ 1.0 Nessa prova, de caracter didactjco, o candi-
dato deverá demonstrar cultura intejiectual e boas qua-
lidades de exposição.

§ 2.0 A exposição durará cincoenta minutos, e o
candidato que não preencher o tempo legulainenti- teráa nota Zei
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§ 3.° Terminada a prova oral, cada examinador poderá
arguir o candidato sobre todas as provas, durante dez mi-
nutos.

§ 4° A prova oral effectuar-se-á em dias successivos,
chamados oc candidatos por turmas, na ordem da inscri-
pção.

§ 5. o O julgamento da prova oral será feito de accor-
do com o art. 43

Art. 46. A commissão, findas todas as provas,
apurará as notas de cada candidato e os classificará segun
do as notas obtidas.

§ 1. 1 O candidato que não tiver alcançado pelo me-
nos dez pontos será reprovado, e não será classificado o
que tiver conseguido menos de quinze.

§ 2.' No caso de terem dois ou mais candidatos
obtido notas eguaes, terão a mesma classificação.

Art. 47. O julgamento da commissão examinadora
poderá ser modificado pela congregação, por dois terços,
no minimo, de votos dos presentes, não podendo tomar
parte na votação o professor que não tiver assistido a to.
das as provas, excepto as escriptas.

Paragrapho unico. No caso de ser modificado o jul-
gamento da commissão examinadora, deverão constar da
acta os fundamentos dessa deliberação.

Art. 48. O candidato poderá articular suspeição ou
incompatibilidade de qualquer dos membros da commis-
são julgadcra, dentro de tres dias depois de constituida
a commissão examinadora, em petição devidamente ins-
truida, á congregação, si o suspeitado fôr um dos repre-
sentantes da mesma commissão examinadora, e ao Secre-
tario do Interior, em qualquer outro caso.

Paragrapho unico. A congregação, ou o Secretario
do Interior, depois de ouvir o examinador suspeitado, de-
cidirá, havendo recurso, no primeiro caso, para o Secre-
tario do Interior, e sempre para o Presidente do Estado.

Art. 49. Terminado o concurso, o director do Conser-
vatorio remetterá ao Secretario do Interior as provas es-

criptas e copia das actas de julgamento.

PITULO Iii

l)a congregação

-

Art. 30. À culigrugação do Conservatorjo compor.'seá
jos professores em exercicio, sob a presideneja do director.

A. 51. A congregação reunir-se-á ordinariamente:
1 ) no primeiro dia util, após o encerramento da ma-

tricula, para approvar OS programa, organizar o horj
toniar outras medidas relativas ao anno lectivo;

2. 0) no terceiro dia util, depois de encerradas as aulas,
para providenciar sobre exames e promoções, para apresen-
tação de programmas que tenham de vigorar no anno lecti-
vo seguinte e tomar conhecimento das commissões exami-
nadoral

3°) eni dia previamente designado, para a entrega, em
sessÃo solenne, de diplomas aos alumnos que tiverem con-
cluido o curso.

Paragrapho unico. As sessões ordinarjas realizar-se-ão
com a presença de um terço do numero de professores, mais
um, no minimo.

Art. 52. Será a seguinte a ordem dos trabalhos da
congregação:

l.°) leitura, discussão e approvação da acta da sessão
anterior;

2. 0) expediente;
3°) indicações e propostas;
4.° resoluções.
Art. 53. As resoluções serão tomadas por maioria dos

votante8 presentes.
Paragrapho Unico. O presidente, quando fôr membro

do corpo docente, terá, além do seu voto, o de qualidade,Para desempate e, em caso contrario, terá sómente o ultimo.
Art. 54. O professor que tiver interesse pessoal em ai-rum ass

umpto, poderá discutjio mas deverá retirar-se da
!.ala, á hora da votação.

Art. 55. As sessões da con gregação excepto as solen-bes, serão
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Art. 5iJ. A congregação reunir-se-á extraordina
mente, quando convocada pelo director, ou a rv(Iuerie
de tres professores, no minimo.

§ 1. 1 O requerimento de convocação será motivado

§ 2. A convocação se fará com quarenta e oito
de antecedencia, no minimo, e mediante convite i ndjvjd 1

por escripto, além de edital affixado á porta do (2stabel
mento.

§ 3. " Não funccionará com menos de metade e mais ,
de seus membros.

§ 4.° Si o requerimento de convocação não fôr atte.
do dentro de tres dias, os interessados poderão recorrer pan
o Secretario do Interior.

Art. 57. Os professores que faltarem ás sessões
congregação, salvo caso de molestia devidamente compro
da, incorrerão na perda de dois dias de vencimentos,
desconto em folha.

Paragrapho unico. O professor que, presente á sessk

se excusar a dar o voto, será tido como faltoso, na fórm
deste artigo, e sujeito á mesma pena.

Art. 58. A' congregação compete:

a) estudar e propôr aos poderes comiletelites medjdaj
tendentes ao melhoramento do ensino;

b) conferir os premios instituidos pelo governo ou por

particulares;
e) eleger os seus representantes nas commissões eu

minadoras dos concursos;
d) examinar e approvar os prograrnmaS de ensino;

e) cooperar na administração do estabelecimento, p
pondo o que convier a bem do ensino e da disciplina;

f) providenciar nos casos em que o director deixe
cumprir o seu dever;

g) resolver os casos omissos deste regulamento, ad*

ferendum do Secretario do Interior;
h) exercer as demais attribuições constantes dester

gulamento.
Art. 59. Do que occorrer nas sessões da congreg

lavrar-se-á uma acta, da qual constarão os nomes dos pr
fessores presentes e dos ausentes.

1
1
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TITULO VI

CAPITULO 1

L)u matricula e dos programnas
Art. 60. A matricula será aberta a 1. de março, en.

cerrando-se a 15 do mesmo mez.

§ 1 A abertura da matricula será annunciada com
quinze dias de antecedencia.

§ 2.° O requerimento da matricula, dirigido ao dire-
ctor, poderá ser assignado pelo candidato, ou por outrem,
independentemente de procuração.

Art. 61. O candidato á matricula no 1. anno do Con
servatorio deverá apresentar 05 seguintes documentos:

a) - prova de edade minima de dez annos e maxima
de vinte e um completos, feita por certidão textual do re-
gistro civil, aberto no tempo proprio, OU, na falta delle
por meio de justificação processada perante os juizes de
direito ou municipaes, á vista de certidão, passada pelo of -
ficial do registro civil, do districto do nascimento, de não
haver sido lavrado o termo nos livros respectivos

b) - attestado de vaccinação contra a variola, de não
offrer molestia contagiosa e de não ser portador de defei-

to physico que o incapacite para o estudo da musica;
c) - certificado de approvação pelo menos no tercei-

ro anno do curso primario;
d) - attestado de conducta, si o candidato fôr maior

de quatorze annos de edade;
e) - talão de Pagamento da taxa de dez mil réis.
§ 1.0 O candidato que não tiver o certificado constarj

te da lettra c deverá prestar os exames do terceiro anno pri-
mano em um grupo escolar designado pelo Directot da In -strucção.

§ 2. 1 O candidato menor de nove annbs ou maior tio-
Vinte  e um s6 se matriculará, si, em exame especial, revelar
excepcional vocação para a musica.

Art. 62. O director poderá recusar matricula, si, por
informações fidedignas, souber que o candidato não possue
requisitos moraes necessanjos.

D. 11
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.Àit. Gd. A. matricula nos demais anuos do curso
ral e do instrumental se fará por simples despacho no re-
querimento do candidato, de accordo com as approvações
no anterior.

Art. 64. Para a matricula no terceiro anno do curso
vocal exigir-se-á prova de edade minima de quinze anuo5
oua as alunmas e de dezoito para os aluamos, aléia de

i tificado de apprOVação no segundo anuo do mesmo curso.
Àrt. 65. A matricula no quarto nuno do curso geral

íiepeiiderá da apresentação de certificado de exames fi,
nues de poituguez, francez e arithmetica, prestados no
(2ollegio "Pedro II" ou em estabelecimento a elie equipara-

do, ou ainda nas escolas normaes do Estado de Minas.
Paragrapho unico. O candidato que não tiver exames

nus condições estabelecidas neste artigo poderá prestal-os
no Conservatorio, perante uma commissõo de professores
da Escola Normal Modelo, nomeada pelo Secretario do In-
tciior, e mediante programmas equivalentes aos do segun-
do anno do curso normal.

Art. 66. O candidato, extrariho ao Conservatorio, qu
pretender matricular-se cm annos superiores do estabele-
cimento, estará sujeito ás provas a que se refere o art. 65,
e prestará exames, obedecendo ao seguinte criterio:

1 . f, ) No curso instrumental:
a) o exame do 2 . 0 anno do curso geral se fará com o 1.0

1 (r1odo, pelo menos, do curso instrumental.;
b) o exame do	anuo do curso geral se fará com o

2 . 0 periodo, pelo menos, (10 curso instrumental;	-
e) o esame do 4 anno do curso geral se fará com o 3.

1eriodo, pelo menos, do curso instrumental
2.°) No curso geral, a matricula em qualquer anno

do superior dependerá dos exames de todas as materias
dos annos inferiores.

3. 1 ) No curso vocal, a. matricula em qualquer anno,
dependerá de prova de habilitação em todas as niaterias

los aunos anteriores, não só do curso vocal, como do cursu)

geral e do de piano.
Iarae:rapho unkú () candida! o deverá pagar pela in-

ríripÇão no exame a taxa de cem mil réis, na coilectoria, me-
diante guia expedida pelo secretario do ConservatoriO.

1u.s

• o .	O O fluo j e tiverem de Prestar exames em
- unda época, poderão requerer matricula até o dia
guinte ao da terminação desses exames.

Art. 68. Encerrada a matricula, a secretaria do Con-
0eiVatofl° extraliirá uma copia geral, para ser remettida

do Interior.

Art. 69. Serão eliminados da matricula os aluamos
ue pro'at mente, tiverem adquirido molestia ou defeito

nhysico que os incompatibilize para o estudo da musica.

Art. 70. A taxa de matricula será de cento e vinte mil
réis annuaes, podendo ser paga em duas prestações, uma
no acto da matricula e outra até 15 de agosto.

Art. 71. As taxas e os emolumentos não poderão ser
em dinheiro na secretaria do Conservatorio, mas só-

mente em qualquer das coliectorias da Capital, mediante
guia, ou por applicação de selios, conforme a legislação
fiscal em vigor.

Paragrapho unico. O funccionario que infringir esta
(liSpOSiÇaO será exonerado de plano.

Art. 72. Estarão isentos de todas as taxas e emolu-
mentos os alumnos notoriamente pobres, de reconhecida vo-
cação para a arte musical, admittidos gratuitamente á ma-
tricula pelo Secretario do Interior, mediante as seguintes
condições:

a) attestado de pobreza passado pelo juiz de direito (bi
comarca de residencja do candidato;

b) attestado do director ou de p rofessor do Consei-
atorio, si se tratar de candidato residente na Capital, ou

(lè pessoa i(lonea, si de candidato domiciliado em qualquer
ponto do Estado, affirmando a vocação artistica do um.
triculando.

Paragraplio unico. O alumno gratuito que fôr obriga-
a repetir algum periodo ou anno tio curso, perderá (1 i-

r(ii) á gratuidade.
Art. 7. O fu ncc j onarjo do Estado cujo vencimento

iii iial fôi i fcr j oi' a : : 6000ü terá direito ao a! ai ido c 5(oflr:i Ir ocifio n fnn flo um niUla de filho e
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CAPITULO II

Dos programmas de ensino

Art. 74. Os programrnas de ensino serão apresenta,
dos á congregação pelos respectivos docentes na sessão de
que trata o art. 51, n. 1.

Art. 75. Na organização dos progralumas deverá o
professor ter em vista:

a) a sua integral execução no anno lectivo;
b) o numero previamente determinado das 1iç505

da disciplina;
e) a gradação e unidade do ensino da disciplina

annos do curso.
Paragrapho unico. Nos programmas do curso instru,

mental, deverão ser consagrados pontos especiaes ao es.
tudo desenvolvido da technica, estructura e conservação
do respectivo instrumento, bem como da historia e dos
principaes mestres deste.

Art. 76. Esses prograrnmas serão entregues ao di.
rector, que os transmittirá ás commissões de que trata o
artigo seguinte, para que, revistos e coordenados, se tor.
nem harmonicos.

Paragrapho unico. O director fará distribuir usa
exemplar dactyiographadO desses programmas a cada pro-
fessor, para estudo.

Art. 77. As commissões, a que se refere o artigo an-
tecedente, serão nomeadas pelo director e constituida cada
uma de tres membros: a primeira dará parecer sobre os
programmas do curso geral e do vocal; a segunda, sobre os
do curso instrumental.

§ 1. 0 Essas commissões apresentarão seu parecer na
sessão da congregação, a que se refere o art. 51 n. 1.

§ 2. 0 Si qualquer das commissões não offerecer o seu
trabalho, a congregação tomará a si o exame dos respe-
ctivos programmaS.

§ 3.° Quando o professor não tiver apresentado o seu
programma, a commisstO o organizará.

Art. 78. Os programm de ensino regulaPne4O da
fórma seguinte:	-
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a) Solfejo Notação musical. Metrica. Rythmo.
Tonalidade. Theoria geral das escalas e dos
accórdes. Ornamentos. Transporte. Solfejo
e dictado.

L,) Teclado Posição, exercicios de cinco dedos, ar-
ticulações, notas presas, passagem do pol-
legar, escalas e exercicios de pulso, escalas
Por movimento contrario e harpejos. Esca-
las em terças, sextas e decimas, por movi-
mento contrario e harpejos (accórdes con-
sonantes e dissonantes)

C ) Harmonia - Formação e encadeamento dos ac-
cordes. Rythmo. Harmonia tonal, modulan.
te e chromatica. Realização dos baixos e
cantos.

d) Contraponto e fuga - Contraponto simples em
todas as especies, a (luas e mais partes. Córos
duplos. Imitações regulares e irregulares a
duas e mais partes. Fuga.

e) Composição - Dansas antigas, thema com v
nações, canção, sonatina, sonata, rondó, ad:?.
gio, quartetto, symphcnia, motete, mis::.
oratorio, opera. Analyse e leitura do
tituras.

Instrumentação - Conhecimento theorico dos
strurnentos, sua classificação e divisão,
meter e natureza. Combinações. Ürehesra
symphonica e orchestra militar. Orchestra-
ção de marchas, dansas, sonatas, etc. Tran-
scripção de orchestra para banda. Analyses
e leitura de partituras.

Q) Piano e outros instrumentos - Techniea e sua
applicação progressiva desde os estudos e
peças elementares até á musica de concerto,
de difficuldade transcendental, e musica de
uonjuncto, de camera e orchestral, segundo a
o atlorez{1 de curse.
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ii	Orgão e har010fliuni	Techuica e sua al)pljQ
ção desde os estudos e peças elementares até
as de diffjculdade transcendenta l ; improviso,

Canto - Emissão, formação e desenvolvimento

cia voz. Articulação . Recta pronuncia Portu
gueza, franceza e italiana; grandes arias e tre,
chos classicos, sacros e profanu }eça de eo.
juncto; teclinica das vozes.

L	hys1o1ogit e hygiene do appaFcl° do 'liO(iaçü

Anatomia dos orgãos vocaeS, auditivo5
respiratOriüs; sua phys iologia em relação a,

estudo do canto. Hy(riene dos niefl0. orli0.

h) Literatura o hi$oria da musica

1) Pedagogia.
M ) Regei-,cia.
Paragrapho unico. Os programmaS contidos neste ar.

tigo comprehendem apenas as indicações essenciaes, de.
vell(l() rer desenvolvidos. O progranima será um só para

o curso que tiver mais de um professor, a bem (TiO iiflidade

(11) eflSlflO.
TITULO VII

13o regi?flefl escolar

CAPITULO 1

Dos trabalhos escolarcs

Art. 79. O anno lectivo no ConservatOl'i0 começará a
20 de fevereiro e terminará com o encerramento dos exa•
mes de primeira época.

Art. 80. O ponto diario é obrigatorio, durante todo o

1 eriodo a que se refere o artigo antecedente, excepto nos
suas em que o professor não tiver trabalho.

Art. 81. As aulas começarão dois dias depois de ter-
minados os exames de segunda época e serõo encerradas a
14 de novembro.

Art. 82. Serão feriados os domingos, os dias de lucto e
de festa nacional ou estadual, a segunda e a terça-feira de
Carnaval é a quarta-feira de Cinza, os tres ultimos dias
(la $eroana santa e o periodo compr11enPdo entre o ultimi

\anIes c 19 de fevereiro
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1 aragrapho unico. No caso em que, por motivo do
nn 11 olcolitCCifliento, sejam decretados pelo Governo va-
rios doas de lucto, será feriado apenas o primeiro dia.

Art. 83. No livro de ponto diario lançarão suas as
5 ogiiaturas os professores do Conservatorio e o pessoal ad-
jninistrativo.

Art. 84. Os exercicios publicos constarão de audições
de i)ousica vocal e instrumental, e servindo de tra1sição
caIr	1 escola e o concerto.

\ cl. 85. Nos exercicjos publicos tomarão parte os
iOiOIfl((S para isso habilitados e, sendo necessario, o pro-
Iesores.

;\rL. 86. Os prograuomas, na sua maior parte, deve-
rõo s01 organizados de modo a dar aos aluamos, tanto
quanto possivel, a comprehensão de toda a evolução mu-
sical, desde o seculo XV até á época moderna. Obedecerão
de preferencia a um plano instructivo e methodico, ( . )nsa-
grando cada uma das sessões, ou cada uma das suas partes,
a musica religiosa, á symphonica, ou á dramatica, por pe-
oiodos antigo, classico e moderno. Nos programmas mistos
ou livres, poderão figurar, com auctorização do director e
icconmicndaçáo do respectivo professor, a titulo de eco-
saio, producções dos alumnos do curso de composição.

Art. 87. O numero de exercicios publicos, em cada
nono será subordinado ás conveniencias do ensino, de
modo a não distrair os alumnos dos seus estudos regulares.

Art. 88. Os concertos do Conservatorjo constituem uma
oceção do ensino, abrangendo a musica de camera, a sym-
phoaciea e a vocal, com ou sem acompanhamento, e têm por
fim ministrar instrucção e educação musical aos alumnos,
e Proporcionar ao publico o conhecimento da melhores
obras dos mestres classicos e dos compositores modernos
mais dignos de nota, desenvolvendo nos alunonos o gosto
artistico, familiarizando-os com o publico, e dando-lhes,
por esta fôrma, todo o incentivo para que se tornem ar-
tistas completos.

Art. 89. Organizar-se-á uma orchestra modelo para
realização de concertos symphonicos.
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Art. 90. Os concertos serão puolicos, mediante bilhe.
tes de ingresso a preços previanente estipulados. A serie
annual será de oito concertos, no maximo.

Art. 91. O director será o regente principal dos con -

certos; designará os regentes que o devam substituir; p,-

meará o chefe dos coros e os ensaiadores de turma. Todos
estes deverão ser professores do ConservatoriO.

Nomeará egualmente os corypheus, por indicação ci.q
chefe de córos; organizará os programmaS marcará os
dias e as horas para todos os ensaios e concertos, e fará
os contractos necessariOs, inclusivé o de um avisador, car-
go que poderá ser exercido por funceionariO do Conser.
vatorio, excepto professor.

Art. 92. As aulas do Conservatoriü começarão á
oito horas, encerrando-se ás dezesete.

paagrapho unico. Quando o governo julgar oppor-
tufo, ordenará a organização de um curso nocturno, com
aulas das dezesete ás dezenove horas.

Art. 93. As aulas de solfejo, canto, instrumento, har-
monia, contraponto e fuga, instrumentação e composição
durarõo duas horas, no minimo, e serão dadas duas vezes
por semana, para cada turma.

§ 
l. As turmas serão constituidas de seis alumios, á

excepção das de teclado, que serão de oito; solfejo, de
trinta, e harmonia, de doze.

§ 
2. As aulas das demais cadeiras serão semanaes e

durarão uma hora.
Art. 94. Haverá no Conservatorio aulas de canto

coral, de frequencia obrigatoria para todos os alumnos
matriculados nos diversos cursos, á excepção, apenas, dos
dependentes do exame do segundo anno do curso geral.

Os exercicioS de canto coral serão semanaes, com
duração de duas horas.

Paragrapho unico. A regencia dessa aula ficará a

cargo do director, ou de um professor por elle designado,
com gratificação arbitrada pelo Secretario do Interior.
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(Af'1TULO II

Dos exames

Art.	IJaveia duas épocas de exames, começando
primeira a 1. de dezembro, e a segunda a 1. de março.

Art. 96. A inscripção para os exames de primeira
ca abrir- 5e a 16 e enceror-se-á a 25 de novembro;

os de segund a época, esse prazo será de 20 a 28 de
^ra
vere irO,

Art. 97. Aos exames de primeira época poderão con-
CLrrer sóineflte:

a) os alunmos do .urso geral e os do vocal, que não ti.
verem faltado á quinta parte das aulas respectivas;

b) os alumnos do curso instrumental que o requererem
a fórma do § 2.° do art. 104,

Art. 98. Aos exames de segunda época serão admit-

tidos;
a) os alumnos reprovados ou impedidos de prestar

exames na primeira época, excepto os do curso instrumen-
tal, que não tenham requerido exame na referida época,
ou que neile tenham sido reprovados;

b) os alumnos extranhos ao estabelecimento que qui
zerefll matricular-se em qualquer anno dos differentes cur-
os, devendo prestar exames dos annos anteriores.

Art. 99. A congregação se reunirá no terceiro dia
util após o encerramento das aulas, para tomar conheci-
mento das promoções, organizar as cornmissões examina-
doras e tratar de outras medidas relativas ao assumpto.

§ l.° As commissões examinadoras compor-se-ão do
professor da cadeira e de mais dois membros.

§ 2.° Nas faltas e impedimentos de qualquer dos exa-
minadores, servirá um supplente, designado pelo director.
O substituto perceberá a gratificação que o substituido ti-
ver perdido.

Art. 100. O professor de cada urna das cadeiras em
que houver promoção em periodo apresentará á congrega-
ção duas listas, urna dos alumnos promovidos, outra dos
que O não tenham sido.
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Nos exames de )roflR)ÇaO 10)5 fiioaes da.
(IisciI)linas ensinadas em diversos anuos deverão os politos
abranger toda a materia ensinada.

Art. 102. Quando não tiver sido exgottado duran
amo) lectivo o programma (Te uma cadeira, os alumnos n
poderão prestar, em primeira época, exame da mesma e o
professor ficara obrigado a completar mi CflSlflO (Ia fliate
ia ml mirante • niediamite horario est nbel(Cido Pe10

director.
Faragraplio uiiieo . Si o profeSsor se n(gaF a esse t.

halho extraordinario, perderá os vencimentos corresp0
deu t es ás faltas dad as, cm beneficio de outro o fessor que
pelo director fôr designado para essa tarefa.

Art. 103. Haverá exames de promoção, no curso .
rai e no vocal, sempre que o ensino da materia da cadei
tiver de ser continuado nos annos subsequentes; em caso
contrario, haverá exames finaes.

Art. 104. No curso instrumental haverá exame
profl1oção no fim de cada serie, e exames finaes, na ultin

§ 1 . 0 Dentro de um mesmo anno lectivo, poderá o
alumno ser promovido de um periodo ao seguinte da lne
mna serie, a juizo do professor, e ouvido o director, desde
que tenha frequencia regulamentar e haja vencido o pr
granifl1a do periodo.

§ 2.° O alumno que no fim de cada anno lectivo não
houver sido promovido pelo menos de um penado ao seguis.
te, poderá requerer exame na primeira época, dentro de
Ires (lias após a publicação da lista das promoções.

Art. 105. As provas de exame de promoção e finaes
serão: cscripta, pratica e oral, devendo versar sobre:

Solfejo

1. e 2. anno

i'cnra escripta - Dictado musical tocado ao piano e
transporte escripto do mesmo dictado a uma terça acial

e a uma terça abaixo (para o 1 . 0 anno). Para o 2.° asno
o transporte será feito no tom determinado pela comtrli5
são examinadora e com ornamentos.

Esta prova é eliminatoria.
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ti 70(1 / ((/ -	1. parte: Solfejar Ulil exercieio ti-
rado a sorte dentro (Te quinze fórmuladas pelo l)iofCSSOl',

extrah105 do programma ; 2 . 0 parte: leitura, á primeira vis-
ta, de melodia manuscriPta, formulada especialmente para

tO 
prova por um dos examinadores.

o 2. anuo esta prova será com transporte.
,o'o oco! - Arguição sobre um dos pontos de theo-

ria tira(l0 á sorte dentre os do programnia do anuo corre-
41)ooldente. Arguição sobre a prova escripta e sobre a pre-
a pratica

Teclado e piano

( 1 1 occ/ ))rotu(/	composta de duas ou tres partes.

j serie - 1a parte (Estudos) . - Dos quinze estu-

tios 
c1c1os em aula durante o periodo será sorteado um den-

tre cinco escolhidos pelo professor e submettidos á commis-

1O examinadora.
2 . 0 parte - (Peças) . Das dez peças estudadas será

0 rtaCla unia cietre tres escolhidas pelo professor e sub-
i 	examinadora.

série

1 parte -- (Estu(los) . Dos quinze estudos dados cai
aula durante o anno será sorteado um dentre cinco esco-
lhidos pelo professor e submettidos á commissão exami-
nadora.

2 . a parte - (Bach) . Para o 4. 0 e para o 5•0 periodo
crá sorteada uma invenção dentre tres escolhidas pelo

professor, das quinze estudadas durante o anno. Para o
periodo será sorteado uni preludio e uma fuga, nas

menias condições.
parte - (Peças) . Das peças exigidas no pro-

rramoaa e estudadas durante o anno será sorteada urna
lentre cinco escolhidas pelo professor e submettidas á
commissão ex;iniinadíira

2

1.'parte (Et u(los) . Do3 estudos do programna,
correspondentes ao penado, será sorteado um dentre qua-
tro escolhidos pelo professor e submettidos á commissão
examinadora
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2.' parte - (Bach) . Dos preludios e fugas dados du,

rante o anro será sorteado um dentre quatro escolhidos
1)010 professor e submettidos á cornrnissãO examinadora.

3.° parte - (Peças) . Das peças do prograruaa,
dadas durante o annO, será sorteada uma dentre quatro es.

colhidas pelo professor e submettidas á commissão exaj.

riadora.
Além dessas provas, haverá, para o 3. 1 e para o e.

periodo, leitura á primeira vista. Para o 9.° periodo ha-

verá tambem leitura á primeira vista e transposição de
urna peça de relativa difficuldade, escripta especialmente
para esta prova.

Harmonia

Prova escripta	Realização de um baixo ou canta

dado.
Prova pratica - Realização, na pedra, de um baixo

cifrado e harmonização de escalas maiores e menores.
Prova oral - Discorrer sobre um ponto tirado á sorte

dentre os do programma do anno. Critica da prova escri.
pta e da prova pratica.

Coo f ï'oponto

(5.' anno)

Prova escripta	Contraponto simples, de l. especie,
a oito partes. Um contraponto misto a quatro partes e

um florido a seis partes.
Prova oral - Critica da prova escripta.

Contraponto e fogo

(6° anno)

Prova escripta - Imitações, contraponto duplo e fuga

tonal, de accordo com o programma.
Prova oral - Critica da prova escripta.

IstromentaÇã0 e composição

Prova escripta, pratica e oral ) de accordo com o pr

granlnia
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Pedagogia, literatura e historia da musica

Prova escripta e oral, de accordo com o prograrnma.

Canto

(1.' anno)

Prova pratica

1.' parte - Ponto, tirado á sorte, de uma lista de
z vocalizes, formulada pelo professor e subrnettida á

,inmissão examinadora.
2. parte	Ponto, tirado á sorte, de uma lista de

cinCO melodias, organizada pelo professor e submettida á
rnisa0 examinadora

2.' anno

1.	- ldentica á do anno anterior.
2.' parte - Ponto, tirado á sorte, de urna lista de

de seis melodias, organizada pelo professor e suhrnettida
á cornrniSao examinadora

3.' anno

1.' parte - Identica á do anno anterior.
2.' parte - Ponto, tirado á sorte, de urna lista de

de dez peças em francez ou em italiano, organizada pelo
professor e subrnettida á commissão examinadora.

3.' parte - Leitura á primeira vista.

4° anno

1.' Parte - Identica á do anno anterior.
2.' parte - Ponto, tirado á sorte, de urna lista de

Je dez peças em francez, italiano ou portuguez, organizada
eo professor e subrnettida á comrnissão exarninadc'ra.

3.' - Leitura á primeira vista

5.' anno

1.' parte Pont, tirado á sorte, de urna lista
de quinze peças em francez ou italiano, organizadas pelo
trofessor e u hmettjd a í Oommi sao ex am i n ad ora
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2.' parte	ponto, tirado á sorte, de uma lista de

de cinco peças em portuguez.
3." parte	Leitura á primeira vista.
No 5.' anno de canto, além dessas provas praticas, ha,

verá uma prova escripta, que versará sobre ponto tira,
tio á sorte dentre os de uma lista organizada pela Commjs.
silo examinadora, abrangendo o programma ,de piysii,

gi:l e hygiene dos orgãos de phonaÇão e de audiç

VIOLINO E OUTROS INSTRTJM TI , ,NT

Prova prat

i.' parte - O alumno apresentara	CO 1111tO ex-
aminadora - além da relação, visada pelo seu professor,
dos estudos e peças do programma	outra com oito pon-
to,,,, afim de sortear um sobre o qual cersará esta prova.

2. a parte - Ponto, tirado á sorte, de uma lista de
2a parte - Um ponto, tirado á sorte, de unia lista de

tres trechos para a 1.' serie, quatro, para a 2.', e seis, para
a 3a. Essa lista será organizada pelo professor e

submettida á cornmiSSao examinadora.
3.' parte - Leitura, á primeira vitu, ioro os ali.

mnos cio terceiro periodo de cada serie

Prova escripta

A prova escripta versará sobre:
o) descripção completa do intrumefl'
5) historia do instrumento, sua feitura e tia evolu-

e) historia da literatura cio instrumento, citando o

) rineipa° auctoreS e mestres.
Essa prova escripta deverá ser feita no ultimo pen-

do de cada secção instrumental, inelusivé piano.
Avt. ioo. Terminada cada	cio exame, o commis-

	

são Nril o julgamentO. a portas fechado	o orfltiniO

erei o, pOl seguinte fórma:

	

N a VV O eCeri pi a, r(,colhi dOs os vol	1 O	
exami-

10(10(1	jflC((0 \'(0 1 m:u'em do cada 011 Ilit: a nota

1)tida
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Na lista da chamada, na columna correspondente a
,,da prova, será inSeripta a respectiva nota cm frente ao

do examiiiando.
Art. 107. O julgamento das provas de exames obede-

j ao seguinte criterio: de O a 4 exclusjvé, má; de 4 a 8
1 05jvé, soffrivel; de 8 a 12 exclusivé, bôa; 12, optirna.

resultado final do exame será dado pela média (I:ls
das provas pareiaes, sendo considerado reprovado o

somo que tiver obtido nienos de 4; approvaclo simples_
ente, o que tiver alcançado de 4 a 8 exclusivé; Plenamen-

te o que tiver conseguido de 8 a 12 exclusivé, e com distin-
ão que tiver logrado 12.

Art. 108. Findo o julgamento de cada prova, la-
ar.seá urna acta, escripta por um dos examinadores e
jgnada Por toda a commissão.

- Art. 109. As commissões de exames de segunda época
rão, sempre que possível, as mesmas que tenham funecio-

ri(Io na primeira.
Art. 110. O examinando que não comparecer a qual-

jer prova, poderá ser chamado de novo, si o requerer e
preSentar attestado medico de molestia.

Art. 111. Serão considerados reprovados os alurnr•os
therem:
a) deixado de entregar a prova escripta;
b) escripto sobre ponto diverso do sorteado;
c) sido surprehendido consultando livros, notas,

entanientos ou copiando a prova de outro coilega
d) fugido (Ia prova oral depois de sorteado o Ponto;
e) coa sentido que outro exanhi 11 ,111 ( 10 ('01 ) 10550 a s11:1r:va, no tolo 1,11 II)) parte.

7'/TT'LO Viii
T),	;',/	,	lieejie	' 571! /J/ttil'áe':

\PITULO i:

7)15 faltas
Art. 1 1 .	í o 1 o	II lo toreti PÇóes de ív('reieio	deCionar!. dl C nserv:1t . j) 51(5) e1:tssit'jf	em ah).a jitstil	10	o li	jitolifiendos
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§ 1. Serão abonadas as que occorrerein por motivo
1.' de nojo, até o setimo dia depois do faIIecinien

de ascendentes, sogros, descendentes ou conjuges;

2.	de nupcias, até sete dias;
3. <> de serviço publico estadual, obrigatorio
4. de parto, até 30 dias antes ou depois do

mo, devendo ser documentado o requerimento de ab
com ttestado medico, de parteira diplomada ou
especialista.

§ 2.	Serão justificadas as que occorrerem:
1. por enfermidade do funccionario ou de pessoa

sua familia, até trinta dias, seguidos ou interpolados, p
vacla por attestado medico;

2. por suspensão do exercido, quando, absoivjd
voltar o funccionario ao cargo;

3. o por exigeflCia das auctoridades de hygiene,
o limite dos prazos de licença.

§ 3.	Serão consideradas como não justificadas
que não estiverem nos casos dos paragraphos anterjo

Art. 112. As faltas abonadas darão direito a vens.
mentos integraes; as justificadas, apenas ao ordenado cor.
respondente ao perioulo de tempo dentro do qual tenham .
do dadas; as não justificadas determinarão a perda
todos os vencimentos correspondefltes ao mesmo periodo.

Art. 114. Todas as faltas (levem ser, mensalmen
eommunicadas pelo director á Directoria da Instrucção.

Art. 115. Os pedidos de justificação de faltas, dirigi.
dos ao Secretario do Interior, serão a ele encaminhados
pelo director e deverão ser acompanhados de prova do mc-
tivo aliegado, só sendo attendidos quando feitos até quis.
ze dias depois de ter o funccionariO faltoso reassumido

exercicio.

CAPITULO II

Das licenças

Art. 11. Õs funccionaros do ConserVatoiio nâo p

derão interrom per o exercicio do cargo ou deixar de p
star os serviços a que são obrigados, sem licença concedià
por auctoridade competente.

- 111

jJ.erá ser concedida somente ao
: nciona0 effeotivo e em caso de molestia, ou Por qual-

quer outro niotivo justuficadu, '5(	rI1os deste regula-
mento.
§ As licencas por motivo de molestia darão direi-

to á percepção de metade dos vencimentos, até uni anuo,
podendo ser prorogaclas por ma;s uni ^unii, sen veulcimen
tos.

2.	Si a licença fôr coneeclida Por ejualquer outro mo-
tivo, sei-o-á seni vencimentos e não excederá de dois an-
pos.	 -

§ 
30 p1uegaÇ ao devera, sempre, ser requerida an-

tes de terminada a licença, nao podendo a reunião dos pra-
zos desta ou daquelia exceder os maximos estabelecidos
neste artigo.

Art. 118. Não se concederá licença aos funccionarios
que:

a) não tiverem tomado posse e entrado em exerciejo

de seus cargos;

b) estiverem fóra do exercicio, salvo em caso de prolo-
gação da licença no goso da qual se acharem;

C ) a solicitarem nos ultimos Ires mezes do anno le-
ctivo, excepto por motivo de mOlestja grave devidamente
provada;

d) a pedirem, depois de designados para comrnjssões
de qualquer natureza, ou já em exereicio das mesmas, sal-
vo o caso de molestia Provada em inspecção medica;

e) não tiverem satisfeito as exigencias dos artigos
seguintes.

Art. 119. Não se concederá nova ilcença ao funccio-.
Pano que a tiver gosado pelo maximo do art. 117, § i.
e 2.°, antes de decorrido uni anno, contado do dia em que
houver terminado a ultima.

Art. 120. No caso de molestia, o funccionarjo deve-
ra fazer, por escripto seu, ou de alguem a seu rogo, im-fliediata communicação do seu estado de saude á auctori-
dade competente e solicitar licença, dentro do prazo im-
Prõrogavel de oito dias.
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1. O requerimento de licença deverá ser seilado e
assignado pelo funccionario, ou poL oLILIX I III. a eu logo,

caso de impossibilidade manifesta

§ 2 . 0 O requerimento deverá ,cr ucommpumiimadu de;

a) informações circumstanciadas do director;
b) attestado medico, com firma reconhecida, ou

mo de inspecção de saude.
Art. 121. Nas licenças a que se refere o § 2. do art.

117, sómente serão exigidos os documentos da letra a do
artigo anterior.

Art. 122. Ficará sem effeito a licença, si o funcejo.
nario não entrar no goso da mesma dentro de trinta dias,
contados da data em que tiver chegado a folha official ao
logar de sua residencia, ou do dia da concessão deila, si o
funecionario estiver em exercido na localidade em que re-
sidir a auctoridnde que a tiver concedido.

Parngrapho unico. Nenhum funccionario poderá
entrar em goso de licença antes de haver pago os respectj.
vos direitos.

Art. 123. O fuiiccionario que tiver obtido licença, de-
verá commuriicar ao director a data em que haja entrado n
goso da mesma e em que tiver reassumido o exercicio do
cargo.

Paragrnpho unico. Não será concedida prorogação
da licença ao funccionario que não satisfizer as exigen.
cias da primeira parte deste artigo.

Art. 124. A licença será concedida por meio de por.
tarja, a qual deverá ser registrada na Secretaria do Ia.
tenor e annotada na das Finanças.

Art. 125. O funccionario poderá renunciar á licença,
no todo ou em parte, uma vez que entre immediatamente
em exercicio e, em tal caso, não lhe serão restituídos os
direitos que houver pago.

Art. 126. Será cassada a licença pelas auctoridades
que a tiverem concedido:

a) no caso do § 1.0 do art. 117, sempre que o licencia-
do estiver exercendo outra profissão ou emprego;

b) no caso do § 2.° do mesmo artigo, quando sobre-
vier prejuizo ao ensino.

Art. 1 . 1 inda a 1cença, sem que previamente te-
sido piorogada, o funecionarjo deverá rcassumjr im -

:iatamente o exercicio, sob Pena de perder o cargo, si
se jdstificar na fôrma do art. 115.

t. 128. O funccionnrio Poderá gosar da licença on-
ie convier.
Art. 120. Sempre que o funccionario, terminada a li-

.i não reassumir o exercicio do cargo, o director de-
era communar o facto á Directoria da Instrucção.

Art. 130. As licenças concedidas pelo director serão
igo com1flunadlas á Directoria da Instrucção.
- Art. 131. São com petentes para conceder licenças:

i.°) até dois annos, o Presidente do Estado;
2.°) até seis mezes, o Secretario do Interior;
3,0) até trinta dias, sem vencimentos, o director.
Paragrapho unico. As licenças concedidas nos ter-

s cio n. 3 poderão, pelo Secretario do Incenior, ser con-
deradas com direito ao ordenado, satisfeitas as exigen-
os do art. 120.

Art. 132. As licenças por motivode lnolestja serão
concedidas com ordenado simples, por metade do tempo
marcado no artigo anterior.

Art. 133. Sempce que o attestodo de doença, para
f:ns de licença ca justificação de faltas, fôr insuffjcjente
ou suspeito de fraude, a juizo cia auctoridade que tiver
de aprecial-o, deverá esta exigir novo exame por medico
tjue designar.

APITTJLO III

SUPStÍtUj('dc:

ÀrL ...	 m OU aitvdinientos serão substi-
tutos

1.0 d Um eotat, vic i direclor, e deste, o professor
mais antigo, salvo ordem em contrario cio Secretario do
I:erior;

2.° dos profesoúres, até trinta dias, os que forem
designados pelo director, pertencentes ou extranhos á con-
rregação, e, por mais de trinta dias, os que forem pelo

iecretarjo d• T r torr -
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dos funccionarios adininisLr1Tos, os que
rectos designar, salvo deliberação em contrario do Socre

tarjo do interior-
Art. 135. Tendo sido qualquer das cadeiras do cu.

co regidas por mais de um professor, OS vencimentos d,

rante as ferias serão pagos ao effeetivo e ao subtiti0
proporoiuiiaiflleflte ao tempo em que tiverem funecionado'

Art. 136. Nenhum funccionariO poderá aceumular
o excrcicio de cargo publico, mesmo sem remuneração.
Deverá, immediatameflte, optar por um delies, sob pena
de perder o que exercer no Conservatorio.

TITULO IX

Do de cc ,cs e ecu u)L nec

CAPITULO 1

Dos deveres dos alWmflOS

Art. 137. São deveres dos uIufl;flo
1.) - compareCinicnto diario, á	hc:e c- -	a para

começarem os trabalhos escoiares

dual;

director e dos auxiiiaies deste,
4.) - attenção nos ensinamC5i0l

-- correcção de proceder, tanto dentro como fora

do estabelecin1eflt
6.°) -- não se ausentar das aulas e dos exercidos;

- tratar com urbanidade e respe° s- prcfee

soros, ctirector e aux3a5CS M,-,te, e com uni

aos condseipulO5-;
- zelar pela c(,ri eervu -	-	 iflSU.

mentes

CAPITULO -

Dos pvemw- -

Art. 121 /os alumnos que
o vocal ou qualquer das secç5es do instrumental, pc-derb

-"r	 eccumtc premS:

- idi -

,	fllC(llIlii	.0 o

. medalha de prata;
menção honrosa.

Art. 139. Esses premios serão obtidos mediante Con-
curso, trinta dias após os exames de segunda éioea, Pe-
rante uma cornmissão compota do director, de quate-o pio-
essores do Conservatorio e de mais duas Pessoas de eseo-
:a Jo Secretario do Interior,

Pai agrapho uni00. As provas do Concurso serão p-
e versarão sobreorganiz0	bela conj

'ssãO julgadora.

Art. 140. Sómente poderão Concorrer a C5S	P'ocas
alumnos que tiverem iniciado desde o i. anno e conclui-

do o curso no Conservatorio; que não tenham sido remova.
dos em qualquer das cadeiras; que só tenham alcançado
notas plenas e distinctas cm exames finaes de todo o cur-
so e tido exemplar procedimento

Paragrapho unico. Para os effe itos do disposto neste
artigo, o alumno que, em primeira época, houver tido no' ,1
simples em exame final, poderá requerer novo estame, em
segunda época, tornando-se definitiva a nota desta segun.,
ia prova.

Art. 141. Terminado o Concurso, a COmmissão julga-
dora, em sessão secreta, classifieaj- 1c os coneurrentes aos
res primeiros logares.

Paragrapho unico. A CommioSãO poderá não ela u- i ib-
er concurrente algum.

Art. 142. Poderá o Conservatoi'jo e gua1mefl0 coo.
brir um premio de viagem ao extrangeiro aos alumnos
dpiomados pelo estabelecimento no curso de composjçdo,
e que tiverem obtido o primeiro premio de que falia o
nrtigo 138, nos de canto, piano, orgão, violino e violonceiic.

Art. 143. O nremio de viagem, que consistirá CiU
uma pensão durante o prazo iniprorogavel de dois annos,

ro concedido quanuo o governo julgar opportuno.
Art. 144. A esse preniio poderão concorrer todos os

tiemnos diplomados na fórma do art. 140, ainda mesmo
e hajam conelui dlo OS Cursos em alinos anteriores e que

Provem ser brasileiro nato e ter, no maximo. vinte e cinco
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annos de edade para os cursos de canto, piano, orgio,
lino e violonceliO, e trinta annos, para o de compoSiçáo.

Paragrapho unico. EmquantO não attingirem aos li-
mites maximoS da edade estabelecidos neste artigo, é liei
to a qie1quer diplomado concorrer ao prémio de viagem

por uma ou mais vezes.
Art. 145. o concurso, determinado pelo Sccrctarj0

do Interior, será annunciado pelo director, com antcceden.
cia nunca menor de sessenta dias.

§ 1. o O programrnà para o concurso será orsanizado
pelo director, com approvação do Secrel crior
que regulará outras condiçcs das prova

§ 2. 0 O concurrente, além das prova
é obrigado, demonstrará ter cnoheeie1t05 geraes das E.

guas francesa e italiana
§ 3. Não poderão inscrever-se profeorcs conjunc.

mente com alumnos.
Art. 116. A commissão julgadora será constitujda

por sete membros, sob a presidencia do director, dos
puneS quatro serão eleitos pela congregação e dois nomea-
dos udo Secretario do Interior.

Pai' geopuo UII1CO. Na) 1o(ICit() fazei' pacto das com.

miSSÕeS 05 
profe°T5 dos candidatos, sejam de aulas no

ds de
Conservatoriu	

bp 

coneluido o cur
Art. 117.	

oto doe

membcoS da commiSs'a0 serão dados paUl o	ate e loa.

gamente motivados.
Art. 148. Ao governo é licito não acceitar a eot dl

ommjssao e anflulior a sua decisão, motivando o acto.
Art. 149. O concurrente que não seguir viagem deI-

tro de trer mezes depois de homologado pelo SccretaO dc
Interior o Vote) da commlSsãü, perderá direito no premio.

Art. 150. O Secretario do Interior estabelecera quneO
os deveres do concurrcflte que irá ser pensionista e 

de1

xigirá a remessa de um relatorio semestral subre tude
que possa interessar o Conservatorio e justificar a En

permanencia no extraflg°•

1'. L1 o1(à
artigo fl*) lorem reinettidos regularmente ou demonstra.
real pouco aproveitameto por parte de seus auctores, o
ecretar10 do Interior poderá, mediante informação do

director, reduzir O prazo concedido ou mesmo suspender
a respectiva pensão.

CAPITULO III

Dos diplomas

Art. 151. O Conservatorjo Mineiro de Musica confe-
re OS seguintes diplomas:

a) de professor de musica, aos alumnos approvados
nos exames finaes do 4 .0 anno e em pedagogia, literatura
e historia da musica;

b) de professor de canto, aos alumnos que conclui.
reni o curso vocal;

e) de professor de ..... .....(o instrumento), aos
alumnos approvados no curso do respectivo instrumento e
em pedagogia, literatura e historia da musica;

d) de maestro, aos alumnos que conelujrem o curso
geral.

Art. 152. Os professores diilomados peloor.serva.
torio terão preferencia, em eguaiclaçle de condições, para
o provimento dos cargos de professores e dos administra-
tivos do estabelecimento

TITULO X

Da dispo  iS ilidad(, elet eei ' i ficaccio cia incapacidade phijsi.
cc e cia opusenfadej.j

CAPITULO 1

J)u lo!	la'ã7(o°0

	Art. 1ã	postos em disponibilidade os profes-
sores effectj\oS que, por suspensão do ensino, reorganiza -ção do estabelecimento fusão ou sul, presoão de cadeiras.

	

ficarem privad	1
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Art. 154. A disponibilidade súmerite será remunera
da quando o proesssr não a tiver motivado.

Art. 55 . A disponibilidade rolanDo rada eia caso ai.
gum poderá exceder de um anuo.

Art. 156. Aos professores mi (lis1' jnibilidade poderão
ser designadas cadeiras ou quaesquer outros ral'pos

Paragrapho unico. O professor não poderá ser cie,
guado para cadeira ou cargo de ve'rimcfltOS incI'1cres a
seus, salvo si o pedir.

Art. 157. Ao profesOr em Ispouibiiidade não ren.
nerada poderá ser designado no-,o cargo, me(lioflte rocc.

rimento proprio Ou a jUIZO do governo.
Art. 158. A disponibilidade remunerada dará direito

á percepção da metade dos vencimentos.
Art. 159. Perderá o direito á disponibilidade remufle.

rada o professor que, dentro de sessenta dias, não assumir o
exercicio do cargo que lhe fôr designado, salvo si provar
qualquer dos motivos seguintes:

a) inaccessibilidade do logar;
b) molestia grave propria ou de pessoa de seu lar;

e) invalidez,
Art. 160. Tomando conhecimento das aliegações do

professor, e á vista das provas por elie offerecidas, pode-
rá o Secretario do Interior conceder-lhe, de novo, o prazo
legal, designar-lhe outro cargo, ou suhmettel-o a exame de

invalidez
§ 1.	

Si ainda no novo prazo concedido não assumir o

exercicio, será exonerado.
§ 3.	

O professor que, em vista de exame, fôr julga-
do invalido, poderá ser posto em disponibilidade remunera-
da ou ser aposentado, si tiver direito a isto, e o requerer,
observadas as disposições da legislação em vigor.

§ 4.' Si durante o prazo da disponibiiidlo	reque-

rer aposentadoria, ficará qpso fucto exonerad

Art. 161. O professor posto em disponibhi :e pode-

rã ser submettido, em qualquer tempo, a inspecção de sau-
de, a requerimento prOpriO OU por etei.minaça() (ia auc-

ridade competente, e voltará á actividade, si fôr julgado

apto

13

FULO II

r('ção Cú O?copC(cjOdc physica

t. 162. Serão considerados incapazes os funccjon
ijos effectivos do Conservatoric affectados de qualquer
molestia que os inhiba de exercer, regularmene os re-
5pectiVol cargos.

	

Art.	Para verificar a invalidez do funecionarjo
-i actividade, poderá o Secretario do interior submettel_o
inspecção de saude, independentemente de requerjmen0

Art. 164. O lrocesso de verificação de incapacidade
começará por urna portaria pondo em disponibilidade o
paciente.

Paragrapho unico. Deste acto haverá recurso para o
Presidente do Estado.

Art. 165. Desde que, findo o prazo do recurso, o fun-
ccionai'iO, por si ou seu curador, 5CU conuge Ou parente
até o 2. grau, não recorra, ou si, recorrendo, não obtiver
provimento, será submettido a exame de sanidade.

Paragrapho unico. Neste exame serão observadas a
disposições do decreto a. 3-001,  (10 6 de dezembro de 1910.

Art. 166. Ao funccionarj 0 julgado incapaz conceder-
se-á o prazo de um anno para, juntando certidão de exer-
cici ' . requerer aposentadoj'ja

.Art. 167. Perderão os respocNvo cargos os f til] ceio-
cuja incapacidade tiver sido declarada, quando:

a) não tiverem requerido aposentado .ia no Prazo do
artigo anterior; Ou

li) contarem menos de dez annos de exercicio, salvo
a hypothese de se invaliciareni por aecidente no exercicioá cargo, de modo que fiquem inhabilitados para exercer

mesmo ou outro, podendo ser aposentados Com a metaderdenado, ainda que não contem dez anHos de exerciojo.
Art. 168. Perje-qo tanibom os respectivos cargos OSin (cionarios que deixaepi do apresentar ao Secretario do

o exame de sanidade, dentro de um anno, a partir

	

:s data di	inda a que se refere o art.. 16-1.
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CAPITULO III

Da aposentadoria

Art. 169. A aposentadoria poderá ser concedida .
diante requerimento do proprio funccionariO, de Seus re-
presentantes legaes ou procuradores legitimoS, observada

a legislação em vigor.
Art. 170. Os funccioflarioS que contarem mais de dez

annos de serviço serão aposentados pelo Presidente do Es-
tado, si o requererem, no caso de invalidez provada.

Paragrapho unico. Não poderão ser aposentados
funccioflarios que não tiverem assentamento em folha, o
cine exercerem cargos transitorios de commissao e os que
sómen te receberem salarios, cliarias ou gratificações.

Art. 171. Além da propria identidade e qualidade de
funccionario publico, são requisitos que devem ser p.

vados:
a) a invalidez;
h) o tempo de serviço publico.
Paragrapho unico. Somente serão admitticlos, para

prova desses requisitos, documentos origiflaes, authenti.
cos e escoimados de qualquer vicio ou defeito.

Art. 172. A invalidez será provada mediante inspe-
cção de saude, a que procederá uma junta medica, nomeada
pelo Secretario do Interior.

do arArt. 173. Para o fim	artigo anterior, deverá
funeciorlario dirigir ao governo petição com ficma devida.
mente reconhecida.

Art. 174. O exame de invalidez deverá ser requerido
e effectuadO (Teatro de noventa dias, a contar da data em
que fôr publicada -i da junta medica, e seri

processado perante o juiz de direito da Capital, a ue fir

distribuido.
Paragrapho unico. Provando o funcei onario inoaf-

bilidade absoluta de se transportar á comarC (ia Capit
o governo poderá designar outra, na qual o exame se fará
perante o juiz de direito, com assisteilcia 1 mini

pu°I.ieo.

ediante representação da junta medica ou por delibe-
:
'
,:ão propria, mandará proceder, nos institutos officiaes,
exames chimicos e bacteriologicos, ou solicitará parecer
u	especialista.

trt. 176. Os exames de invalidez serão procesSad3s
,:forrniciade com os arts. 19 e seguintes do dec. nume-

04, de 6 de dezembro de 1910.
rt. 177. Computar-se-á para aposentadoria:

o tempo de serviço prestado á Provincia ou ao Es-
Minas Gemes, no exercício effectivo de qualquer

cargo, excl1 osmeninados no pamagrapho unico do
rt. 170.

b) o tempo do serviço prestado no exerciejo de fun -
cões effectivas de cargos gemes, antes de promulgada a
Constituição do Estado, tenipo esse que, para outros fins,
tenha sido ou deva ser contado ao funccionario, em virtu -
de de lei anterior á addicional n. 7, de 14 de agosto de
i909.

Paragrapho unico. Na liquidação do tempo de servi.
co , que se fará de conformidade com a legislação em vigor
o será requerida pela parte interessada, descontar-se-ão 'as
oterrupçães de evereicio, em virtude de licença ou por ou-
ro motivo, por mais de seis mezes, cm cada quatrionuio.

Art. 178. A posentadorja será concedida com os ven-
sPsentos marcados na ConstItuição.

§ l.°	Os vencimentos, rara os effeito da aposenta-
serão divididos em trem partes, constituindo duas o

ordenado, e a terceira a gratificação vro-Tabore
§ 2.° Em caso algum, a aposentadoria será concedi-

da com a gratificao pro-7q6ore.
Art. 179. Os vencimentos da a posentadoria, que não

oderão ser melhorados, serão os do cargo que o funccIo-
-orio estiver occupando na OCCasião em que a tenha reque-
do, si neile tiver tres annom li quidos de serviço; no caso
ntrario, os do carpo anteriormente occupado.

Art. i0. O funceionario que se invalidar Por acci-
ate no o-v- ioo cio cargo, de modo que fique inhabilita-

-	-
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com a metade do ordenado, ainda que não conte dez annos

de exercicio.
Art. 181. Será cassada a 01po.eotadoria por acto do

Presidente do Estado:
1. quando se verificar, por inspecção de saude, nã

ser invalido o fuaccioflario, ou	r L. sido aquela ronca.

dPi a regularmellte
2. ,, quando, pelos meios eonoPetCrLtli se provar haver

uncciOflafl0 acecitado commlrooes eu empregos rornici.
paes, estaduaes ou federees, renmneradO s , ou exered) fun.

cções de	-

1jjJlL

Dos	 gemes e

CAPITULO 1

Dos disposiçõe5 9Cr(1CS

Art. 182. o professor que leccionar particularménte
qualquer alumno de sua cadeira será exonerado de plano.

Art. 183. Ao professor não será li cito, sob 1retexto

algum, realizar, durante o anil
o lectivo, excursães artisti.

cas, sem prévio consentiment o do Secretario do Interior.

O que infringir esta disposlçao será do mesmo modo exo-

nerado.
Paragrapho unico. A egual penalidade ficara sujeito

o professor que:
a)

encarregar alunino cio ConserVatolio de passar bi-

lhetes de ingresso para festas artisticaS;

b) acceitar presentes de seus cliscipuloS.
Art. 183. A designação dos professores para as clas-

ses diurnas e nocturnas será feita pelo director, tendo
preferencia para aquelias os professores mais antigos.

Art. 185. O ConservatOrio manterá e desenvolverá,
com os recursos annualmdnte consignados no orçamefl

para esse fim:
1.) uma bibliothe'J de composiçães musicaes e obras

de literatura musical e dramatica;

LIII de ilieLL'omefltos de musica que offerece.
am interesse para o estudo da historia da musica e do
eu desenvolvimento nos diversos laizes;

: 1) . 1 )  Um gabinete de physica cora os apparelhos ne-
ao estudo dc acustica musical;

li um iflStruIrtI ermojeto dC orchesti'a no dia-
normal do Conservatorio.

5. uni gabinete com os apparclho5 nocessai-jus ao
tudo da physiologia e hygiene da voz.

Art. 186. Da bibliofteca e do archivo só poderão ser
retirados livros e musicas Para as classes onde forem ne-
e-5ario5.

iaragrapho Uflieo. Em d ocumento, que a ssignai-á, o
or, o auxiliar do ensino ou o alumno, a quem fôr

confiada qualquer obra, resDonsabijizar se á pela sua re-tituieão em perfeito estado.

187. 0 's 	ão obrigados a tomar parte
rrieios praLicos e nos Concertos do Conservatorio,

suando designados pelo director, sob as Penas deste re-
elemento -

Art. 188. haverá nu Conserv1oto1'10 um eonjuncto
cai e outCo i flstruroental, sondo aquelie eOflst j tujcjo pelos

ulumnos de todos os cursos, excepto os de solfejo, e este
elos das diversas rOcçãe deinstrumento, de signados peloerector.

Paragroolsu uni00.	regencj desses cursos ficará
storiaoronr a cargo (1W9 professores, que forem de-o gnados pelo director e que se não Poderão recusar, sobjenas deste reguianiei00

rt. 189. Pela regeneja de turmas extranun1e1al.jas

o docente
-c Cio excesso de aulas a que se refere o art. 12, Perce-

a grati lieaçLo COastopte da tabela annex
Paragrapo un jco. Não se abonará essa gratificaçãodocente, quando se verifiea- a hv pohe0 prevista nodo arf, i'.
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Art. 190. Os vencimentos do pessoal do Conservatori0
serão os constantes da tabella annexa.

Paragrapho unicO. Quando a directoria for exercida
por um dos professores, receberá o mesmo apenas os ven.

cimentos de director.
Art. 191. O Governo, quando julgar conveniente limi,

tará a matricula no Conservatori tendo em vista a capaci.

dade do edificio.
paragrapho unico. Em tal caso, serão expedidas instru.

cçõcs adequadas, de modo que não fiquem privados de ma-
tricular-se os candidatos de notoria vocação para a musica.

CAPITULO II

Dos disposiÇõCs tocas itofias

Art. 192. Os actuaes professores poderão ser effectj.

vados, a juizO do governo, em qualquer das cadeiras do

Conservatorio.
ragraPh0 Unico. Depois de publicado o presente

nomeado sircguiamento, nenhum protesSor pO(ierá sei- 
curso, na fórma das disposições attinen.

não mediante con 
tes ao assurnPtO

Art. 193. Só serão postas em concurso as cadeiraz,
á medida que forem sendo julgadas necessarias.

paragiapho unico. No curso instrumental e no vocal,
o provimento das cadeiras que na data deste regulamento
ainda não estejam preenCl1ida5 só se fará, si e quando

as resp
houver Pc1 10	- :	o	0 

ctivas seeçótodai

	

Art. 19•L bo1iqUlt11L	e
	

idas

as cadeiras, a congregação será constituida sómente d
professores em exerciciO.

Art. 195. o Governo poderá, si julgar convenieflt
contractar para a regencia de uma ou mais eadeiraS 

pT

tessor de grande nomeada, ainda que extrangeiro.

LHLLU 1

1•	 das penas disciplinares

PITULO 1

o infracções

Art.	'i°L1ue1n infracção passivel das penas des-
regUl°

a) a violação intencional e a inobservancia culposa
dos preceitos estabelecidos rio mesmo;

b) a violação imputavel e culposa da lei penal, tra-
tando-se de infracções previstas no Codigo Penal, Livro
II. Titulo 1, Capitulo 1,; Titulo II, Capitulo 1.° Titulo
VIII, Capitulos 1.° e 2.0; Titulo XII, Capitulos 1.0 e 3. 1'; Ti-
tulo X, Capitulos 1.' e 2.°; Titulo XII, Capitulos, 2.° e 4.°;
Titulo XIII, Capitulo 1 . 0, e nas leis flS. 2.110, de 1909;
2.992, de 1915, e 4.269, de 1921;

c)a pratica de actos contrarios á moral e aos bons
costumes.

Art. 197. Podem ser infractores:
a) os alumnos;
b) o director e professores;
c) os emnrp codrei administrativos.

PITULO II

s penas

Art. 19.	pcxÉa disciplinares que o presente regu-
ao oto estabelece são as seguintes:

1. admoestação;
2.° reprehensão;
1.0 multa;
4° suspeno.
5.' coo
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6.° exoneração
§ 1. As advertencias aos alumnos não terão o (ara.

eter de pena e deverão ser feitas antes da applicnção dez.
ta, salvo infracção grave.

Art. 199. As penas de admoestação e de reprchons
devem consistir em observações eseriptas feitas
afilii de chamai-o na cumprimento de seus

Paragraplio unico. Salvo caso grave, SOfl1C depoj5
de reprehensõo poderá o professor fazer o alumno retirar.

se da sala da aula, do que dará aviso immediato ao dire.
ctor.

Art. 200. A pena de suspensão do funecionario acar.
retará perda dos vencimentos correpondcnt-'- tema0 da
vigdncia daquclla.

Art. 201. A de canceíianíefltO da tnatriva a av

posta 1100 casos dos arts. 210, 211 e 212.
Art. 20. A de multa SOtil peoporeional	:arid

da infracção.
Paragrapho unia.'. ima etaneiri das .as será

descontada cm folha.
Art . 203- A peo:. de esofleraÇa) sai1 Veniencj0

do ensino, a bem do serviço publico, ou sem declaração de

motivos.
Art. 20-1. De todas as iiposições de penas se fará

registro ao livro para este fim destinado, quando se tra-
tar de alumnos, e no assentamento da matricula, quando
se tratar (te funcci000ario.

Art. 205. As penas comminadas neste regulamenta
serão independentes da responsabilidade criminal, ou civil,
que no caso houver; e a absolvição no juizo criminal não
isentará o infractor da responsabilidade administrativa,
o facto delictuoso constituir tambem violação punivel pelo
mesmo regulamento.

Paragrapho unico. Na hypothese de damno ao edifi-
cio, instrumentos, apparelhos, livros e moveis, terá o aio-
mno, além (Ia pena disciplinar, de indemnizar o prejuizo.

Art. 206. A pronuncia em processo criminal, confor
Inc a legislação commum, determinará a suspensão dc

CXCTeici') do funceionario.	independentemente de quf

- 193

	quer acto administrativo, em	durarman o	ff0i a
da fl1051011

	.\ 111 1 L(	iiI

c000e que exclucm a puniç(7o

Àrt. 207. Serão isentos de pena:

a) aquclles que, Por defeito de cerebra ou l)crturba_
ÇO funccional respectiva, não tiverem a livre dctermnjjia_
çõa de seus actos;

1)	 'in a

( tÍITLLU IV

Dos Cl/C ,,ieto clo	lgg,avu	e
Art. 208. Serão c i rcumstancias aggravafl5:

a) ter o infractor reincidido;
b) ter procedido com manifesta má fé, ao infringir

disposições regulament.
e) ser (J(iP)o	fl(Uine.: i	iumpri100lq( dos	de-;eres;
d) ter mau P F0 00din100t() na sociedade; abusar de

lehidas alcoolicas ou de substancias 
entorpecentes, outer o vicio do jogo;

e) ter sido commettícla a infracção dentro ou fóra
, estabelecimento durante horas de trabalho e cm pre-
nça dos alumnos ou dos emprega(i05 suhaltern0ç;

Art. 209. Serão eircufl1sta1jcja attenuantes:
a) ter e infractor, registra na Directoria da Ins-

a seção, notas optimas de comneten(. ia zelo e assiduidaden exercicio das funcções;
b) ter mais de dez annos de bons serviços no magis-

rio Publico;
) ter prestado relevantes serviços ao ensino;

d) ter o alunino o ptomas notas de applicação e de

§ l	Sempre que o infractor tiver attenuante, sem-"humna aggi-av5pft
13	

será punido cora a pena immedia_r. 
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tamente mais belieN , oLL de 1 uw a cic	ente da iI1fracç0

(100 tiver commettido
§ 2. Na ausencia de atteflual1te3, havendo aggr.

vante, será punido com as penas correspondentes a infra.

cção commettida.
§ 3. Concorrendo circumstanciaS aggravantes e att

nuantes, ou na ausencia de umas e outras, ficará a cri.
rio da auctoridade competente applicar a pena que jul-

gar mais justa.

TITULO II

Das infracções cm csj ode

CAPITULO 1

Das faltas dos alunnos

Art. 210. Deixar o alumno de cumprir algum dos de.
veres impostos por este regulamento:

Pena: admoestaÇãO.

§ 1. 1 Reincidir nas faltas pelas quaes já tenha sido

admoestado:
Pena: reprehenSão, e, gradativamente, suspensão e

cancellameflto de matricula.
§ 2.° A pena de suspensão, que não excederá dez

dias, só será imposta no caso de menor, depois que o pae
ou responsavel tiver sido informado, por avisos escriptos
do director, de que ao alumno, pela incorrecção de seu pro.
cedimento, já tenham sido applicadas, sem proveito, as
outras penas menos graves.

Art. 211. Praticar qualquer acto contrario aos bons
costumes; injuriar ou aggredir o professor, dentro ou fóra
cio estabelecimento, por motivo a. funcçs
do mesmo:

Pena: suspensão da frequcucia, jii . HJfl eu defini-

livamente, conforme a gravidade.
Art. 212. Praticar acto a` :ueoral, OU

algum crime	:ive. irijustificad í.

Pena:

^V U1TUL0 II

faltas do director

: \1 _- -	ar o director, por indolencia, negligen,
u frouxidão, de cumprir qualquer dos deveres que

Ill e são impostos por este regulame0; exercer a discipii
, 5(fl criterio, a juizo do governo

Pena: exoneração.

Art. 214. '-' exoneração de Cargo de director não im-plica a do de professor, quando aqueile fôr professor indemissivel ad notem, salvo si Condemnado pelo Conselho
uperiur u

Art. 215. Deixar o professor de cumprir qualquer
dos deveres que lhe são impostos por este re11uamep 0 ; pro-vocar discordii entre docentes ou discentes, desordem, ouindisciplina no estabelecimento; tomar parte em ajunta-
nientos illicitos, fóra do estabelecimento:

Pena: admoestação, multa até cem mil réis, SUspen_
ãiu ou exoneração, conforme a gravidade da falta e a juizodo governo.

Art. 216. Malquistarse, Por aspereza ou indelicade-
za no trato social, dentro do estabelecimento, com e di-
rector ou docentes; reincidir em alguma das faltas	elnluaes tenha sido suspenso:

Pena: suspensão ou exoneração , a juizo do governo.
§ 1.0 Reincidir nas faltas deste arti go; praticar qual-ceer dos actos mencionados no art. lãG.
Pena: exoneração.
§ 2.° Abandonar o professor, por mais de trinta (lias,

exercicjo do cargo, ou faltar frequentemente aos traha
hos, sem motivo justo, a crjtei-jo do governo:

Pena:eauneração
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CAPITULO IV
1	jstrO/

Dos faltas dos em]ncg000S O( 1UU

Art. 217. Deixarem OS empregados aclminlstl'aLivo5

de cumprir qualquer dos deveres que lhes são impostos Por

este regulamento
Pena: dmoestaÇã0.
Paragrapho unico. Na reincidencia
Pena: multa de dez a vinte mil réis, ou exoneração, a

juizo do governo.
Art. 21. Deixarem que se extraviem objectos perten.

tentes ao estabelecimento; d esobedecerem ou não eumpj.
rem ordens do respectivo director; praticarem qualquer
dos actos mencionados no art. 196, reincidirem nas faltas
pelas quaes tenham sido multados:

Pena: exoneração.

TITULO III

Da 0011)tci0, (lO »SOCC5SO, da 8a5J)GiÇOO e dos SCCUTSOS

CAPITULO 1

Do co mpeteflc?a

A ii . 21 ¶3. Sa competentes para impôr penas disci.

§ 1.' Os pr(,icssorcs. as penas dos os. 1 e 2 du art. 198.

2." O director, as dos ns. 1, 2 e  aos alumnos;

as dos ns. 1 e 2, aos professores; as dos ns. 1, 2, 3 e 4,
aos empregados administrativos.

§ 3." A congregarão, a do n. 5, ., os alumnos.

§ 4." O SecretJriO do lnteriui', todas, sendo a de fl.

O limitada aos empregados de sua nomeação.
5 . ' O P1('Sid( ate do Estado, todas.

CAPITULO II

Do proce s sO discipluUd5'

A L. 220. Todas as p sar poderao ser impostas de
aecc. cOa coca a ver'ia(e sstda, sem dcpeud(-5 cia de pr

pragrapho unico. Quando o governo julgar cOnvenj-
ente, ou quando se tratar de infracção grave, poderá
niandar instaurar o processo disciplinar, e deverá fazei-o
sempre que o infractor tiver prerogativa de indernjssjbjj
dade.

Art. 221. O processo poderá, e gualmen, ser inicia-
do mediante:

a) representação ou informação documentada, das
auctoridades incumbidas de inspeccionar o ensino;

b% representação de qualquer pessoa.
Art. 222. O Processo será iniciado por uma portaria

do Secretario do Interior, da qual conste o facto imputado,
com todas as c ircumstancias, e o artigo deste regulamen-to em que o infractor estiver incurso, com a designação
de testemunhas, si as houver.

Paragrapho unico, O funccjonario do Conservato
rio submettido a Processo poderá ser, preventivamente,
suspenso do exercici.

Art. 223. Servirão de elementos de prova:
a) o inquerito administrativo feito por auctoridade

competente;
b) as notas existentes na Directoria da Instrucção;
c) quaesquer documentos confirmativos da infracção.

Paragrapho unico. O Secretario do Interior, quando
as circumstancias o aconselharem, poderá encarregar
qualquer funccionario de proceder ao inquerito.

Art. 224. Logo que a auctoridade competente tiver
conhecimento de facto punivel fóra de sua alçada, com-
rnunical-o-á ao Secretario do Interior, o qual ordenará as
diligencias necessarias ou decidirá desde logo, si julgar
provada a infracção.

Art. 225. A representação feita por particulares deve-rã conter:

a) narração do facto, com sua circuinstancias;
b) indicação ou offerecjmento de provas.
Art. 226. Tomando conhecimento da informação do-

cumentada, offerecjda pela auctoridade encarregada da in-specção, ou recebida a apresentação o Secretario do Inte-or ordenará por portaria. ano o infractor seia suhmet-
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Director............
Professor *
Secretario.........
Afinador-conservador
Acompanhador......
Inspectora de a 1 u-

nonos............
Aux. de inspectora..
Praticante...........
Porteiro..

Por armo Por niez Por dia diaria

q :	e	00S0oO	26'.,(i66	1
6:000S000	500$000 16$666	8333
3:600$000	3005000 10$000	5$000
2:4005000	200$000	6$666	3333
3:600$0(O	300$000 10$000	55000

2:400000	200$000	6$666	3$333
2:400$000	200$000	6$666	35333
2:4008000	2005000	65666	3$333
2:1605000	180S000	6$000	3$000
1:440$000	120$00o	4$000	2$000
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tido a processo disciplinar, ou que se colham as Provas

ceesarias.
Ari. 227. O funecioflario encarregado do 1 _rito

tratará immediataifleflte de coiligir todos os dados, in
inações e documentos devidaifleflte legalizados, que POssa
esclarecer a verdade, e, em seguida, ouvirá o infractor
qual poderá allegar, dentro do prazo de dez dias, td
quanto julgar conveniente á sua defesa, apresentar do
mentos justificativos de suas aliegações, devendo Ser to
as peças seliadas e authenticadaS.

§ 1 . 0 Sempre que estiver presente no logar, o iii.fr0.
ctor será notificado para assistir, querendo, á inquii.i
das testemunhas, fazendo-lhes perguntas a bem do seu d.

reito.
§ 2.° O accusado poderá comparecer acompanhado

procurador.
Art. 228. Para instrucção do processo, poderão ser

quisitados ou apprehendidos livros, papeis e documentos d
archivo do estabelecimento.

Paragrapho unico Si o accusado se recusar a entra.
gal-os ou entregai-os borrados, truncados ou rasgados, ea
logar essencial, será havido por confesso.

Art. 229. A notificação a que se refere o paragrap
primeiro do art. 227, será feita por officio, salvo quando o
infractor estiver ausente, caso em que o processo correrá
revelia, affixandu-Se, porém, edital de notificação na porta

do estabelecimento.
§ 1.°	O officio deverá determinar, além do objec

da notificação, o dia, hora e logar da inquirição.
§ 2.° A prova da entrega do officio consistirá em re.

cibo do accusado ou em declaração de testemunha preses.

cial.
Art. 230. O inquiridor poderá nomear escrivão ad.

hoc e os depoimentos serão tomados em termos de assenta-
da, assignando cada testemunha o seu depoimento, com o
primeiro e o accusado, si estiver este presente.

Art. 231. Os depoimentos poderão ser prestados pe-
rante auctoridades policiaes ou judiciarias, quando a
operação destas fôr, para esse fim, solicitada pelo Secret1
rio do Interior.

Art. 22 A Lo L: tL.e- de detesa, quando forem
,,,roladas,e comparecerem, deporão apos as de accusação.

pragrapho unico. Não valerá a inquirição de teste-
nunhas de defesa, sem prévia notificaçao do funccionatio
00rregad0 do processo disciplinar.

.Art. 233. Concluidas as diligencias, com defesa ou sem
el1° subirá o processo ao Director da Instrucção, para os
fins que julgar necessarios, e será encaminhado ao Secre-
tario do Interior, o qual, si O julgar suffi cientemente pre-
parado, mandará submettel-o ao Conselho Superior de In-

ucÇãO.
Art. 234. O rito do processo disciplinar, da suspeiçilo

e dos recursos será o estabelecido no regulamento que bai-

xou como dec. 6.655, de 19 de agosto de 1924.
Art. 235. Este regulamento entrará em vigor na data

de sua publicação.
Art. 236. Revogam-se as disposições em contrario.

Secretaria do Interior, em Belio Horizonte, 8 de abril
de 1926

'Ial)e lia (14 veneinsento

* Os professores perceberão mais 1i000 pr aubs eztraordivaria que

Secretaria do Interior, em Beilo Horizonte, 8 de abril
de 926.
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DECRETO N. 7.199 — DE 9 DE ABRIL DE 1926

Abri o rrrlilo eop.cial	4 .00(:4 (StOO poro	vi00 0
da E0tada de Forou :iro

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando
attribuições que lhe confere o art. 57 da Constitui0 elk
accordo com a auctorizaço constante do art. 2.11, leb
da lei a. 740-A, de 13 de setembro de 1919, resolve abrjr
credito especial de q uatro mil contos de réis (4.000..
para occorrer ás despesas com a construcço da Estrada
Ferro Paracatú -

Os Secretarios de Estado dos Negocios doAgrjj
lndusiria. Terras, Viação e Obras Publicas L dias
assim o tenham entendido e façam executa -

	Finançal

Palacio da Presidencia do Estado de Maas Oeraes
BeIlo Horizonte, aos 9 de abril de 1926

FERNANDO MELLO VIANNA

Daniel Scrapião de Carvilho
Djalma Pinheiro Chagas

DECRETO N. 7.200—DE S DE ABRIL DE 1926

j)])('O 1(/ (1 iCq 'lo 10 C llt 1) (111 .ESCO1O de Ph YlflUCia de Ovt
Preto

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando
auctorização que lhe concede o art. 1 .0 da lei n. 895,à

10 de setembro de 1925, resolve approvar o regulamentoqw
com este baixa, afim de adaptar a Escola de Pharma&
de Ouro Preto á reforma do ensino, publicada com o
ereto federal numero 16.782 A, de 13 de janeiro de 1921

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, e

Beilo IIoiizonte, 9 de abril de 1920

FERNANDO 1l.i. VTANNA

Sa adol'al Soa ) ,es Ae ledo,

REG U LA MENTO

ESCOLA DE PiL.LGíA DE OURO PRETO

PR r \FIRA PARTE
i'itiilo 1

i ORGANIZAÇÃO

.. .° A Escola de Pharinacia de Ouro Preto terá por
formar pharlflaCelItiCos.
MI. 2. 0 Esse estabelecimento será modelado, quanto a

prograrnmaS e planos de ensino, pela Faculdade de Pharma-
ca a,nexa a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

ilsi10 H
1 ENSINO

J'ITULO 1

O CURSO

Art. 3. 1 O e es o no curso de pharmacia será de qua-
. o annos e constará das Seguintes disciplinas; physica, clii-
ca geral e mineral, botanica geral e systeniatjca applicada

á pharmacia, chiniica organica e biologica, zoolo g ia geral e-irasitologia, pharmacia galenca, m icrobiologia, cli iniicaialytica, pharmacognosia, pharniacja chinijen, biolo g ia ge-,&!e phvsiologia, chimica toxicologica e broniatologica
ene e legislação pharmaceutj.

Art. 4. 1 Estas disciplinas serão distribuídas pelos qua
Ü-o innos do Curso do seguinte modo

1	Physica.	
anuo

li Chimica geral e mineral.
111 Botanica geral e svstematica, applicada á phar-acaa.

2.° anuo
1 Chimica organica e biologica.
11 Zoologia geral e Parasitologia.

lu111 Pharacia galenica

3. anuo
1	Microbiologia.
II Chjnijca analytjca
III
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4.' anuo

1	Biologia geral e physiolngia.
II Chinilca toxicologica e broniatologica.
III Hygiene e 1egishçto pharmaceutica.
IV Pharmacia chiniica.
Art. 5. 0 As disciplinas acima relacionadas cOr--

as seguintes cadeiras:
La) Phvsica.
2.a) Chiniica geral e mineral, chimic 'r

biologica.	 -a
3.) Botanica geral e systematica applicada á phar

zoologia geral e parasitologia.
4.a) Chimica analytica, chitnica toxicologica.
5 a) Chimica bron atologica, pharmacogrios
6•) Microbiologia, hvgiene, 'egislaço pharniacea
7.) Pharmacia galenica, pharniacia chimica.
S. 	Biologia geral e physiologia.
Art. 6. 0 Ao alumno que concluir o curso será coni -

doo titulo de pharmaceutico.

CAPITULO II

DO HORARIO E DAS AULAS

Art. 7.° O horario dos trabalhos será organizadopek
congregação.

Art. 8. 0 Cada professor devera dar. pelos menos,
aulas theoricas por semana, além das praticas que forem
tibelecidas no horario.

'rilulo I1

DA ADMINISTRAÇIA

C API T U LO 1

DO PESSOAL ADMIN1STRATIV

Art. 9•0• A	 .ssoah
1 director;
1 vice-directo.
1 secretario
1 amanuense
4 zelador da
1 conservad
1 porteiro
1 continu
5 servente
Panran	 JF5 e empr'

t11ra de p'

:0 cOid1 O : cwr o secret.rj e o amanuense

	

Art.	eIo Presidente do Estado; os demais funccjona-
,.eados Secretario do Interior.

	

., pelo	
O cargo de director será exercido Por medicoArt. 11.

utiCO de notoria idoneidade e co mpetencia Po-a pharfl1 ara elle designado um dos professores da Escola

	

efldo ser	accUmUlará as funcções de sua cadeira.:iSO em qu
paragr ho uriico. O vice-director será designado pelo

!ntor	entre os professores da Escola.

TAPITULO II

5 ATTRIBUIçÕEs

-t. 12. Ao direior incumbe:
) velar pela observancia deste regulamento 

'
pela bôa

crfl dos serviços e pela hygiene e Conservação do estabe-
inentO;

b) nomear, licenciar e suspender de funcções os em-
--egados, até trinta dias; licenciar professores e designar-lhes

gtutos, nos impedimentos ou faltas, durante o rriesrno
-eriodo de tempo;

e) applicar penas aos professores, aos empregados ad-- itrativos e aos alumnos, de accordo com esteregula_
-

d) convocar e presidir as reuniões da congregação e exe-
.air as suas decisões, excepto quando contrarias á lei,
:iptindo-lhe, neste caso, representar ao Se 11 etarjo do In-

e) rubricar os livros de escripturaço do estabelecjnien..
e Issignar os termos de abertura e encerramento;
f) conferir e assignar os diplomas e visar todos os do-

- ientos expedidos pelo estabelecimento, respeitada a legis-;3o federal;
g) conferir, perante a congregação e em nome do go--no, grao de pharmaceutico;
Ii) dar posse aos professores e em pregados administrattroç
i) fiscalizar a observaneja dos programas em todos os-sos, a

ssistindo frequentem	e ás lições dos professores;i) encerrar os livros de ponto;
k) resolver os casos imprevistos de ordem administra.e de caracter urgente, communjcando o acto ao Secre-do lnterjor
) organizar bancas examinadoras;

M) receber do Thesouro do Estado as quantias destina-ao estabelecimento e or(eirrstzl!iento;
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n) assignar e remetter todos os mezes á repartiç0
competente as folhas de pagamento do pessoal docente e ad.
ministrativo

o) organizar o projecto de orçamento das despesas d
lo ao Secretario do Interior até aiestabelecimento e envia

de março de cada anno;
p) apresentar, em março de cada anno, ao Secretario do

Interior, relatoriO circumstanciado da marcha dos trabalhos.
Art. 13. O director será substituido, nas suas faltas ou

impedimentos, pelo vice-director.
Art. 14. Ao secretario incumbe:
a) cumprir as ordens do director;
W fazer o expediente do estabeieCitllento
c) lavrar as actas da congregaçO, de exames e de con-

cursos processados na Escola;
d) lavrar e assignar os titulos de habilitação, attestados

e certidões, guias de transferencia, editaes, avisos e mais p.
blicaçõeS relativas ao estabeleci mcrito;

e) organizar mensalmente  as folhas de pagamento;
f) preparar as cadernetas de aulas dos professores;
g) fornecer os dados necessariOS á elaboração do rela.

torio de que trata o art. 12;
h) fazer a cscripturaÇãO da receita e da despesa do esta.

b ele cimento;
i) trazer em ordem o archivo e a escripturaÇão dos li-

vros a seu cargo;
j) inventariar aununiniente os moveis, utensilioS e ma-

terial escolar existentes no estabelecimento;
k) expedir as guias de pagamento das taxas de matri-

cula e de exames dos alumnos
1) fiscalizar as compras para o expediente;
m) ter a secretaria aberta todos os dias uteis, das 10

ás 16 horas, tempo esse que poderá ser prorogado pelo di-
rector;

n) organizar e catalogar a bibiiothcca;
o) velar pela conservação dos livros e exercer a policia

na sala da bibliotheca
p) propor ao director a compra de livros e revistas;
q) organizar trimestral iflente o orçamento das despesas

e o mappa dos leitores e das obras consultadas;
r) fazer por meio de talões impressos o lançamento dos

dedidos e das entregas dos livros, os quaes, em caso algum
doderão ser retirados da hibliotheca.

Art. 15. O amanuense auxiliará o secretario no serviço
da competencia deste.Art. 16. Ao zelador da bibliotheca incumbe executar
e transuiittir as ordens do director e do secretario da EscO13

Art. 17. Ao conservador incumbe a conservação ere
monta do material technico do estabelecimento, de accordo
com as ordens do director.
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Art. IS. São deveres do porteiro:
a) guardar o edifício, mobília e material escolar ; eu -

minhar a correspondencra; comprar, mediante ordem do
director, os objectos de expediente ; inspeccionar o serviço
do cofltÍflUO e dos serventes, I) ri ncipalmente no que concer-
nir á limpeza, arranjo dos moveis e utensilios do estabeleci-

mento, abrir o edifício meia hora antes dos trabalhos e sem-
pre que 111'0 fôr ordenado pelo director;

c cumprir e fazer cumprir todas as ordens referentes
, serviço da casa

d) dar o signal para o começo e terminação das aulas
e) manter certos os relogios
f) não se ausentar do es t abelecimento durante as horas

de trabalho, nem consentir que o continuo e os serventes o
façam, salvo por ordem do director.

Art. 19. O continuo e os Serventes, sob as ordens do
porteiro, farão todo o serviço de limpeza, guarda, ordena e
conservação das salas de aula e dependencias do edificio, at-tendendo aos chamados dos p rofessores, durante o tempodas aulas e do ex:nh1e

iii ulo IV
DA ESeR11 > fuJA(ÀO E DO MATERIAL ESCOLAR

Art. 20. A escripturacão será feita nos scguin'es li-
vro	

de matricula;
2.') de inscripcão e re sultado de exames;
3. 0) de actas de esaines
4.°) de actas de sessões da congregação
5.°) de ponto diario
6.°) de inventario do material escolar e do m()1iJiIrjo
7 1) de catalogos da bibliotheca e do archivo
5°) copiador de correspendencia
9. 0) de registro de notas da le g islação e dos actos offi-e;aes relativos ao estabelecimento
100) de termos de posse e annotaç5 referentes aos pro-

fessores caos empregados:
1I0 determos de inscripçjo em concurso;
12.°) de registro de falhas dos aluninos e do numero de

auhs de cada cadeira durante o mez
13.) de trm	de coliação de grão.

Fitailo V
.\ P1 TU L 	1

DO CaLDo DOCLNTE, SEUS DIREITOS E DEVERES

Art. 21. O corpo decente co m p orse. ;j dos p rofessores. hedratico da Escoli
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Art. 22. Cumpre aos professores.
a) orientar o ensino da sua cadeira;
b) dar as lições nos dias e horas marcadas;
e) no caso de impedimento, particiPalo coni anteced11,

cia ao director;
d) consignar na respectiva caderneta a suinmula das li.

ções de cada dia, bem corno a presença e as notas dos aio-
mnos;

e) leccionar toda a materia contida no programina da
respectiva cadeira;

f) apresentar, para que seja estudado e julado pela
congregação, o referido programn1a nos termos	n. 2 do
art. 53;

g) tomar parte nas conimissõeS de exames L curso
nas de concurso ou em quaesqUer outras para qUe: hajam
sido designados;

h) comparecer ás sessões da congregação e observar
instrucções do director, no tocante á policia interna;

i) satisfazer as req&siçõeS feitas pelo director no int.
resse do ensino, auxiliando-o na manutenção da ordem e da
disciplina.

CAPITULO

DO PROVIMENTO DAS

Art. 23. Os professores da Escola serão nomeados
pelo Presidente do Estado dente os candidatos que tenham
provado competencia em concurso, nos termos deste regula-
mento.Art. 24. Os candidatos requererão ao director a in.
scripção, juntando prova de maioridade, de qualidade de ci-
dadão brasileiro, folha corrida, attestadO medico de vacci.
nação contra a variola, de não soffrercrn molestia contagio-
sa, nem terem defeito physico que os incapacite para o ma.
gisterio -

Art. 25. Poder 	ser admittidOS á inscripçãO somente
medicos, pharrnaccutiCOs e chimicos que tenham diplomas
conferidos ou revalidados por institutos federaes ou equipa-
rados a estes.Paragrapho unico- A secretaria da Escola dará recibo
dos documentos, 05 quaes findo o concurso, poderão ser
restituidos, tambem mediante recibo.

Art. 2i. A inscripçãO dos candidatos se fará por ter-
mo em livro especial-Art. 27. No dia fixado para o encerramento das ir-
scripções, reunir se-á ás quinze horas a congregação, para
tomar conhecimento das mesmas e eleger a conlnhiSSãO exa-
minadora, publicando-Se pela imprensa os nomes dos candi-
datos inscriptos.
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•\rt. 28. Nenhum candidato será admjttjdo ápção, findo o prazo.
Art. 29. Não havendo candidato, o director abrirá

i mmediatanlente nova inscripção
Art. 30. Caso termine em tempo de ferias o prazo da

l rl riflÇO. cO n servar-se ..á esta aberta até O primeiro dia utilque se seguir ao termo deilas.
31	As provas de concurso para professor cathe-dratiCo coniprehenderão:

a) defesa de duas theses sobre as fliaterjas da cadeiraem concurso;
b) prova pratica sobre assumpto sorteado na occasião;
c) prova oral de caracter didactico durante 50 minutos,

sobre ponto sorteado com 24 horas de antecedencia dentreos de uma lista approvacia pela congregação.
Art. 32. Das duas theses, uma versará sobre assumpto

e,colhido pelo candidato, no fim da qual fará elie menção dos
trabalhos que por ventura tenha Publicado com referencia
á materia do concurso; a outra sobre Ponto sorteado den-
tre dez formulados pela con gregação Este ponto será com-mum a todos os Concurrentes e annilncjado ao mesmo tem-
po em que fôr aberta a inscripção para o Concurso

Art. 33. O prazo de inscripção para o Concurso será
de seis mezes, findo o qual, dentro de tres dias, a Congre-gação se reunirá para tomar con hecimento das inscripções,nomear as c(,' mnhjssões de arguição de theses e marcardia e hora para O inicio das provas.

Art. 34 O Candidato apresentará Cincoenta exem-
plares de cada these podendo tambem juntar cinco exem-
plares, no minimo, de seus trabalhos já Publicados.Art. 35. A ordem do concurso será a seguinte .E°) defesa da these de livre escolha;2. 0) defesa da these sobre assunipto sorteado;

3.) prova pratica;
4.0) prova oral.
Art. 36. Cada• candidato fará por sua vez a defesada these perante a con gregação e uma commjssão de qua-

tro membros, por elia eleita para arguir os candidatos, e pre-sidida pelo director.
Art. 3. Na arguição de theses, a c omrnjsso exami-n adora apontará os erros coinmettidos pelo candidato, paraque se defenda; pedirá explicações sobre pontos 

obscura-mente tratados e fará sobresahir as contribuições originaes,novas ou simplesmente bem expostas, quer das theses pro-pnamente ditas, quer dos trabalhos apresentados, dando lo-pra que o Candidato demonstre intelligencja e preparo es-Peclafizado facilitando, por essa fórnia, o ju	dacOflgregaç 0	Igarnent
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Art. 35. Cada examinador disporá de trinta
para arguição, assegurando se ao candidato quinze
para a defesa.

Art. 39. Cada uni dos membros da comm
'0minadora attribuirá ao candidato, após a defesa

uma nota, que justificará, si o quizer, e immed	tb
cada professor enviará ao presidente da
cedula, assignada e datada, indicando o nome do
e a nota conferida á prova.	 iødid

Art. 40. As provas praticas serão feitas sobre
sorteadas de momento dentre certo numero de po''
viamente formulados pela congregação, sendo facultada
candidatos a consulta de livros ou documentos, a
conimissão eleita para essas provas.

§ 1.0 A congregação elegerá unia commissào de
tro membros para dirigir e acompanhar as referjdas ,
vas, findas as quaes essa commissào apresentará minu0
relatorio sobre a prova pratica de cada candidato com j.
dicação das notas attribuidas	 epelos diversos
dores.	

xaj

2. 0 A commissão fornecerá á congregação todos
esclarecimentos que lhe forem pedidos sobre essas p
vas.

Art. 41. Logo depois de terminadas as provas pra
haverá unia sessão especial da congregação, precedendo
provas oraes, na qual se procederá á leitura do relato
constante do artigo anterior e ao julgamento das referj
provas, como na defesa de these.

Art. 42. Á prova oral, que visará demonstrar cultin
inteilectual, conhecinieno da materia sorteada e boas quaí
dades de exposição, será feita perante a congregação e,
possivel, por todos os candidatos, no mesmo dia.

Paragrapho unico. Após a prova oral de cada can&
dato, proceder-se-á ao respectivo julgamento, como na
fesa de these, sendo considerado inhabilitado o candidju
que não preencher o tempo regulamentar.

Art. 43. A nota attribuida ás provas será indicada peà
gráos de ;ero a dez.

- Art. 41. Ao fim de cada sessão de julgamento, od.
ctor, auxiliado por um professor, fará verificação do num
de cedulas recebidas e as recolherá em involucro fecha&.
sendo lavrada acta em livro especial, assignada pelo die
ctor e por tres professores, e guardadas as cedulas em lor
apropriado.

Art. 45. Finalizadas as provas de todos os candidtL
cm sessão publica da congregação, que se realizará noda
da ultinia prova oral do concurso, proceder-se-á á &P-
ração final, pela forma em seguida prescripta.

§ 1 .0 Nessa sessão, o director, auxiliado pelo vice-dó
ctor, e, na falta deste, por um professor escolhido pela c

todos os votos dos professores que
a qualquer das !srovas de presença obrigato-

ai	ro jogar, a apuraÇiO da incdia alcançada Pelos
prilfl	cada prova e, a seguir, a da nota méciia fl

..jdatoS Cfli é d ia dar médias das provas parciaes, e dessa
ido é, a fl 'rada acta em livo especial.

ser : sessões, para
r
 julgamento do concurso

§ 2f	. . Sões de arguição de these e de orientação e
I:IT	provas praticas só poderão funccionar profes-

dratiCOS.Havendo prolessores cathedraticos da niaferia
curso, sero elles obrigatoriamente membros das coni-

to	 i adoras salvo impedimento legal.
Todas as provas prestadas pelos candidatos

orrjW publicas -
49. Só serão habilitados para o provimento dos

AZte p i ofessor cathedratico os candiditos que alcança-
final superior a seLe.

"
um 

,Art. 4Q Terminado o concurso, o d:recto-r remetterá
tario do Interior copia das actas de julgamento e as

W	e trabalhos apresentados.
M. O candidato poderá articular suspeição ou in-

lijlidade de qualquer dos membros cia cOnlnjjsrão
nadora ou julgadora, dentro de tres dias, depois de co-

ida aqueila, em recurso, devidainente instruido, á con-
rpÇIO.

paragrapho unicO. A cOiigregaçao, depois de ouvir o
nador suspeitado, decidira, com recurso para o Se-

rio do Interior.
Ad. 51. Si o governo entender que o concurso deva
aanullado, por se terem nelie preterido formalidades es-

w~ fal-o-á por decisão motivada cio Secretario do lute-
rt que mandará proceder a novo concurso.

CAPITULO III

)A CONGREGAÇÃO

kit. 52. À cc-:egação da Escola compor-se-á dos
rofessores em exercicio, sob a presidencia do director.

Art. 53. A congregacão reunir-se-á ordinariamente:].C) no primeiro dia itl, após o encerramento da ma-
Vaia, para appiovar os prograninlas, organizar o horario
•	ar outras medidas relativas ao atino lectivo.

2.	no terceiro dia util, depois de encerradas as aulas,
PM p rovidenciar sobre exames e para apresentação de pro-

mas que tenham de vigorar no anuo lectivo seguinte.3°) em dia previamente designado para a sessão so-
de coliação de grao.
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Paragrapho unico. As sessões ordinarias realizar.se0
com a presença de uni terço do numero de professore
mais um, no niininlO.

Art. 54. Será a seguinte a ordem dos trabalhos da CO0
gregaçAo:

1.) leitura, discussão e ap	vic:i (i c	da	a sessio
anterior;

2. 0) expediente;
3.°) indicações e propostas;
4 0) resoluções.
Art. 55. As resoluções serão tomadas por maioria d

votantes presentes.
Paragrapho tinico. O presidente, quando for membro

do corpo docente, terá, além do seu voto. o de qualidade,
para desempate, e, em caso contrario, terá somente o ultimo

Art. 56. O professor que tiver interesse pessoal em ai.
gum assusupto, poderá discutil-o, mas deverá retirar-se da
sala á hora da votação.

Art. 57. As sessões da congregação,: excepto as so-
leunes e as de concurso, serão secretas.

Art. 58. A congregação reunir-se-á extraordinariamente
quando convocada pelo director ou a requerimento de dois
professores, no niinimo.

§ 1. O requerimento de convocação será motivado.
§ 2.° A convocação se fará com quarenta e oito horas

de antecedencia. no mininio. e mediante convite individual,
por escripto, além de edital affixado á porta principal do
estabelecimento.

§ a. A congregação não funccionará com menos de
metade e mais uni de seus membros.

§ 4. Si o requerimento de convocação uso for ai.
tendido dentro de tres dias, os interessados poderão recor.
rer para o Secretario do Interior.

Art. 59. Os professores que faltarem ás sessões dacon-
pregação, salvo COSo de niolestia devidaniente comprovada,
incorrera<) na perda de dois dias de vencimentos, por des-
conto em folha.folha.

Paragrapho unico O professor que, presente á sessão,
se excusar a dar o voto, será tido como faltoso. na  fórina
deste artigo e sujeito á mesma pena.

Art. 60. A' congregação compete:
a) estudar e propôr aos poderes competentes medidas

3endentes ao melhoramento do ensino
b) eleger, por maioria de votos, em cedules de quatro

nomes diversos, as commissões examinadoras dos concursOi
e) assistir ás provas oraes e ás de defesa de these, no

concursos;
d) examinar e approvar os programmas de enslno
e	cooperar na administração do estabelecimento, pro

.1.	 :plina;
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f providenciar nos casos em que o director deixe de
cumprir o seu dever;

g) resolver os casos omissos deste regulamento, adre-
ferendum do Secretario do Interior;
/	h) exercer as demais attribuições constantes deste re-

uIament0.
b 

Art. 61. Do que occorrer nas sessões da congregação
lavrar-se-á unia acta, da qual constarão os dos pro-
fessores presentes e os dos ausentes.

1'i1 111() "VI

DA MATRICULA, DAS TRANSFERENCIAS E DOS PROORAMMAS

C APITULO 1

DA MATRICULA

Art. 62. A niatricnla será aberta a 1	de março, de-
vendo encerrar-se no dia 31 do niiiiom'.

§ •o
	A abertura da m:tricula acra snnanciad: par

edital, corri quinze dias de antecedcncja
§ 2.°. O requerimento de matricula, dirigido ao dire-

ctor,poderá ser assigriado pelo candidato ou por outrem.
independentemente de procuraç2o.

Art. 63. Os candidatos á matricula no	sim OU (leve.
rào apresentar:

a) prova de edade minima de dezeseis annos, feita por
certijão textual do registro civfl, aberto no tempo proprir
ou, na falta delie, por meio de jnstiiicaço processads pe
rante os juizes de direito ou muilicinaes, á vista de certidão
passada pelo ufticial do registro civil do disti-icto do nasci
mento. de não haver sido lavrado o termo nos livros respe-
ctivos;

b) attestado de vaccinação contra a variola e de não
soffrer nioleslia contagiosa;

e) certificado de approvação no exame vestibular;
d) talão de pagamento, na coileetoria local, da taxa de

matricula.
Art. 64. No segundo e desimais annos do curso, a tua-

tricula se fará por simples despacho em requerimento ins-
truído com certificado de approvacão em todas as cadeiras
do anno anterior e prova tio pagameilio das taxas a que es-
tiver sujeito o aluiiino pr es:e o gimlamitento

Art. 65.	idncci-rarla a niatricula, a secretari	do esta-
belecjniento enviará á Secretaria do Interior unia co p ia geral

Art. C6. O director tioder recusar mitatricula, si por iii -
formações fidedignas so uber que o candidato não possue re-
quisitos nloraes m1ecesar1(s.

Art. 67.	la' nulla a mnatricul a fcfa coimi documento
falso, assim coni o ii uliris	o: ( todas os actos qui- a edo se
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seguirem, e aquelie que por esse nieio a pretender ou obtj.
ver, além da perda da írnportancia das taxas pagas, ficará
sujeito ás disposições do Codigo Penal e inhibido por dois
annos de se matricular ou prestar exame em qualquer dos
estabelecimentos de instrucção niantidos pelo Istado.

Paragrapho unico.—Verific ado o caso de matricula Por
meios fraudulentos, o director relatará o occorrido ao Depar.
tamento Nacional do Ensino, juntando todos os documentos
reconhecidanleflte falsos.

Art. 68. Serão eliminados da matricula os alumnos que,
provadamente tiverem adquirido niolestia contagiosa.

Art. 69. O alumno que tiver seis reprovações durante
o curso, não poderá continual-o.

Art. 70. Aos aluninos matriculados o instituto fornece.
rã uni cartão de identidade.

CAPITULO II

DAS TRANSFERENCIAS

Art. 71 • serão perniittidas trausierencias de um estabe.
lecimento para outro apenas no peniodo que vae de 1.0 de ia.
nieiro a 31 de março, e sdmente até o penultimo anuo do cur.
so.

1.. Ás transferencias só poderão ser feitas entre es.
tabelecinlentoS otticiaes ou equiparados

2.. A guia de transferencia deverá especificar si o
alunino prestou exaiiie na primeira época, si deixou de pres.
tal-o por motivo de força maior, si foi reprov'ido em unia
cadeira apenas ou si não se apresentou a exaiie da mesma,
quaes as cadeiras em que tenha sido aprovado até a datado
pedido de transferencia, relativa ao anno ultime: de que te.
nha prestado exame si foi suspenso e por quanto tempo;
mostrar, emtim, toda a sua vida escolar.

§ 3.. Com a guia de transferencia, que deverá ser visada
pelo inspecter federal e pelo director do estabeleci niento, o
aluluno trará todos os docunientOS exigidos para a matricu-
la, em original ou em publica-fórnia.

Art. 72. Não poderão ser transferidos os alumnos que,
em qualquer escola, estejam cumprin	rdo ena disciplinar ou
que houverem sido eliminados nos tereo s das ars, l5 e 186.

CAPiTULO III

IDOS PROGRAM\iAS 1)0 E).S1NC)

Art. 73. Os prograniniaS de ensino se-,,10 apresentados
congregação pelos respectivos docentes ria sessão de que

trata o art. 53, n. 2.

213 -

Art. 74. Na organização dos progranhiiias, que serão
modelados pelos da Faculdade de Pharmacia do Rio de Ja-
neiro, devera o professor ter em vista:

a) a sua integral execução no atino lectivo;
b) indicação da parte pratica, com especificação dos

cxercic ios experiencias, demonstrações, preparações, ex-
cursões para a colheita de materiaes destinados aos museus,
etc.

Paragrapho unico. Uni cada mataria deverá o profes-
sor empregar metliodos, adoptar procesos de que resulte,
no conjuncto do ensino, unidade e harmonia, evitando-se
venha a receber o alumno uma cultura fragmentaria e sena
orientaç ão definida.

Art. 75. O director fará distribuir a cada professor,
para estudo, um exemplar dactylographado desses prügram-
niaS, os quaes serão discutidos e appro'ados Pela congregi-
ço, na sessão de que trata o art. 53 ri. 1.

TituLo víu

Do reg imen escolar

CAPITULO 1

DOS TRABALHOS ESCOLAR

Art. 76. O anno lectivo começará a 1» de abril e ter-
minará a 20 de novemiaro.

Art. 77. O curso será professado por meio de rrele-
cções, aulas praticas, arguições e excursões.

§ 1. 1 As aulas praticas serão consecutivas ás exposições
theoricas.

§ 2	As arguições deverão versar sobre materia expli
cada e ser marcadas com razoavel antecedencia

Art. 78. Durante o anuo lectivo serão obrigatorianie.
te realizados trabalhos praticos. segundo programma apre-
sentado pelos professores e approvado na sessão da congre-
gaço de que trata o art. 53, n. 1.

Paragrapho unico. Dos trabalhos l)raticos apreseiit:rá
o alumno um relatorio, tio qual o professor respectivo lan-
çará nota, tendo esta valor informativo para o julgamento
dos exames.

Art. 79. As excursões dos estudantes de botanica, diri-
gidas pelo professor da cadeira, realizar-se-ão tres vezes, no
maximo, durante o anuo lectivo, com programma previa-
mente approvado pelo director.

Paragr apho unico. Dessas excursões apresentarão os
alumnos relatorio circumstancjado

Art. 80. O horário para os trabalhos práticos deverá
ser organizado de modo que estes não sejam accumulados
no mesmo dia.
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Ari. 81. E' obrigatoria a frequencia ás aulas.
Paragrapho unico. As faltas não poderão ser justifica,

das por motivo algum.
Art. 82. Serão feriados os doiningos,O5 dias de e

de festa nacional ou estadual, a segunda e a terça-feiia de
carnaval, a quarta-feira de cinza e os tres ultimos dias da Sema.
na Santa.

Paragrapho unico. No caso de. por motivo do mesmo
acontecimento, serem decretados pelo governo varios dias de
lucto, será feriado apenas o primeiro dia.

CAPITULO II

DOS EXAMES DO CURSO

Art. 83. Haverá duas épocas de exames, começando a
primeira a 1.0 de dezembro e a segunda a 1 .° de março.

Art. S4. A inscripçõo) para os exames de primeira
época abrir-se á a 16 e encerrar-se-á a 30 de nrvenihro; para
os de segunda época esse prazo será de IS a 28 de fevereiro.

Art. 83. Aos exames de primeira época somente pode.
rão concorrer os alumnos que tiverem frequentado prio me-
nos t:-es quartas partes das aulas theoricas dadas, e realiza.
do, no mininio, ires quartas partes dos trabalhos praticos
determinados pelo professor da cadeira, durante O anno le.
ctivo, de accordo com os arts. 78 e 79 e respectivos para.

,cy raphos .
Art. 86. Aos exames de segunda época só serão admit-

tidos os aluninos que:
a) tiverem sido reprovados em uma só materia na pri-

meira época;
b) tiverem deixado de prestar todos os exames na pri-

meira época, por motivo justo, a juizo do director.
Paragrapho unic)	hido poderá obter inscripção em

exames n alum	 eno que não houver tido a frequencia ás aulas
theoricas e realizado, durante o anuo lectivo, os trabalhos
praticos de que trata o art. 83.

Art. 87. A inscripção lar-se-ã por meio de requerimen
to ao director.

Art. 88. As comniissões examinadoras compor-se-ão do
professor da cadeira e de mais dois membros.

§ 4 0 Nas faltas e impedimentos de qualquer dos exa-
minadores servhá um supplente designado pelo director.
Este supplente perceberá a gratificação que o subtrtuidO ti-
ver perdido.

§ 2. 0 Não poderão funccionar na mesma comniiSSIO
examinadora pae e fiho, rogro e genro, irmãos e cunhados,
tio e sobrinho.

§ 3•1 Os mesmos impedimentos subsistirão entre exa-
minandos e qualquer membro da conimissão examinadora.

§ 40 Não poderão fazer parte de comulissões examj-
03doras as pessoas que regerem cursos particulares ou fo-
rem parentes até o . grau de outras que os mantiverem.

Art. 89. A chamada para os exames far-se-á por edital
affixado na porta principal do estabelecimento, com antece-
dencla de vinte e quatro horas.

Art. 90. O examinando que não comparecer a qualquer
prova terá direito a Segunda chamada, i a requerer dentro
de vinte e quatro horas e juntar attestado medico de molestia

Art. 91. Todas as demais disposições relativas ao pro-
cesso de exh1e5 serão as constantes da legislação federal e
das instrucçõ es expedidas pelo Departamento Nacional do
Ensino.

CAPITULO III

DO EXAME VESTIBULAR

Art. 92. O candidato a exame vestibular deverá apre-
sentar os seguintes documentos:

a) attestado de identidade de pessoa, de ter sido vacci-
nado contra a variola e de não soffrer niolestia infecto-con-

b) certificado de approvação final nas materias do 5.0
anno do curso secundario, passado pelo Coilegio Pedro II,
pelos institutos congeneres equiparados, ou pelos que te-
nham obtido juntas de exames, na fôrma prescripta pela lei

c) recibo de pagamento da taxa de inscripção para este
exame.

Paragrapho unico. O candidato que tiver certificado
decurso gymnasial completo, feito no exiratigeiro, authen-
ticado pela auctoridade consular brasileira e acompanhado
de prova official de que o titulo exliiiiclo é acceito pelos
estabelecimentos de ensino superior do paiz que o expediu
para a respectiva matricula, e desde que comprove a reci-
procidade para com os certificados dos cursos secundarjos
brasileiros, poderá inscrever-se no exame vestibular, apresen-
tando certificado de approvação, obtida nos termos da letra
b deste artigo, em exames de portuguez, chorographia e
historia do Brasil.

Art. 94. O exame vestibular será processado perante
uma cornmissão de professores da Escola, nomeada pelo di-
rector e que funccionará sob a presidencia do vice-director
ou de um professor designado, na falta delie, pelo director.

Paragrapho uiiico. Prevalecerão para esse exame as iii-
compitibilidades previstas nos § 2.°, 3•e e 4. do art. 88.

Art. 95. O exame vestibular versará sobre phvsica,
chEnica e historia natural.

Art. 96. Haverá uma só época para o exame vestibu-
lar, que será de ló a 26 do' março.
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Art. 07. O processo do exame vestibular será O traçad,
a 1egs1ação federal e nas instruCÇõet expedidas 1)elo olia

 Nacional do Ensino,	
e.

CAPIPULO IV
1)0 0TA0 DE PHÀRMACEUTICO

Art. 93. Depois de findos todos os exames O diret0
' a congregtção para, em sessãoCOflv0051 

soleniic, COflIer
o grao de pharnlaCeutiCO aos aluninoS que houverem Cot

cluido o curso.Art. 99. No começo da sessão o secretario fará a
ra das notas de appr Ovação aos exames; cm segui
serão chamados os gradtiand0s cada um por sua vez,
recebereitl a investidura.	 rio

primeiro chamado pronuncia
a seguinte formula' <PrometO, rio exerciciO da profissàn
pharinaCeutiCo . ser sempre fiel aos deveres da honra .
scienCia e da caridade. Nunca me servirei da minha profiss
para corromper os costumes ou favorecer o crinie.

Paragrapho 11111c0- 
Os gradiiaridos seguintes confj

fiarão esta promeSsI.Art. 100. Ao conferir o grao a cada alunino, o diu
ctor proferirá as segtliilteS palavras: Usando da auctorid
de que a lei me attribue e tendo em vstít as notas de a
provação obtidas pelo sr. E... confiro ao mesmo ogra
de pharmaCelitico.AO. IDi . (Is discul sos que tiverem de ser pronuncj:

dos a p ós a collaçO de rao deverão ser pSL viamente api
sentados ao director, que clinmnaia o que nehies houver
nconvefliemite.Ait. 102. Em seguida á ccrimOnia da cohiação de gr;
o director fará lavrar um termo que assignará com os d
mais professore s e (a no,,-OspharmaCeilticos.

Art. 103. Ao aluiiinO que o requerer, aliegando moti'
attendivel, po)erá o director conferir o grao Selil soltnni
de, no dia que designar e na presença de doms professori

Ar ,  i°4. Dos dipioniaa conferd0s aos novos phar
ceuficoS deverão constar as notas de ar1a ai ohtidasr

exaiileS do 4,0 anuo.
'FitiLIø T1

Das fai'as, licençaS e ubt
CAPITULO

DAS FAtTA

Art. 105.	As faltas ou	erraÇa	a e 5iCjCO

funccion	Ezcola se'	a.'	t'	ionadaS,

a

2j7 -

§ i. Serão abonadas as que occorrerem por motivo
a) de nojo. até o setinto dia d epois do fmlI eciniento deascendentes, sogros, descendentes ou conjuges
b) de nupcias. até sete dias
c) de serviço publico estadti:il obrigatorjo
§ 2.) Serão Justificadas as que occorrereni

por enfermidade do fnn ccionarjo ou de pessoa desua famiiia, até trinta dias seguidos OU int erpolados, provadapor attestado medico
b) por suspensão de e xerccio quando, absolvido voltaro funccionario ao cargo;
C) por exigencia rias auctoridades de hvgiene, com o

limite dos prazos das licenças
§ 3. 1 Ser2o con sidaradas Como não Justificadas as queno 'estiverem nos casos dos par,-(Y ranhos anteriores.
Art. 106. Às faltas abonadas darão direito a vencjrnentos integraes ; as ju sificad5, apenas ao ordenadospondente ao period	 Corre-

o de tempo dentro do qual tenham sido
dadas; as não justificadas determinarão a perna de todos os
vencimentos correspondentes ao mesmo periodo.

Art. 107. Todas as faltas deverão ser, mensalnientecommunicadas pelo director á Di rectoria da Instrucção,Ar'. 108. Os pedidos de justifmcaço de faltas, dirigi .dos ao Secretario do interior, serão a elie en caminhadospelo director e deverão ser aco nipauliaclos de prova do mo-tivo alleaado, si sendo a Cendidos quando feitos até quinzedias depois de ter o fu ucciouarjo faitoso reassunm ido o exercicio.
CAPITULO 11

DAS LiCF\ç5
Art. 1(9. Os fun ccionarios da Escola não poderão inter-

roniper o exercicio do cargo ou deixar de Prestar 
Os servi-ços a que são obrigados, sei,, licença concedicla por nuctori

.dade competente
Art. 110. A licença Poderá ser coilcedidafunccionario effectivo,	 ánmenie ao

em caso de filolestia, ou por qual-quer outro motivo justo, nos termos dete regum
laento§ 1,' AS licenças por motivo de mo j estia

u
 darão direitoá percepção de metade dos vencimentos até m afino po-,dendo ser prorogadas por mais um anuo, sem 

vencimentos§ 2. 1 Si a licença fôr coucedinla por qualquer outro mo-tivo. seI-o-á sem vencimentos e não ex cederá dois annos§ 3.° A prorogaço deverá, sempre, ser requerida an-tes de terminada a licença, não podendo a reunião dos pra-
zos desta e daquella exceder os
neste artigo	 niaximos estabe;ecd05
: IArt. lii. Não se C oncederá licença aos flmnccionariosque:
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a) não tiverem tomado posse e entrado eni exercicio
de seus cargos;

b) estiverem fóra de exercicio, salvo cm caso de pro.
rogação de licença no goso da qual se acharem;

c) a solicitarem nos ultimos tres mezes do anno lectivo,
excepto por motivo de molestia grave devidamente provada;

d) a pedirem depois de designados para commissões
de qualquer natureza, ou já em exercicio das mesmas salvo
o caso de niolestia provada em inspecção medica:

e) não juntarem aos requerimentos informações das au-
ctoridades ijiciimhidas de lhes attestar o exercido;

f) não tiverem satisfeito as exigencias dos artigos
seguintes.

Art. 112. Não se concederá nova licença ao funccio-
navio que a tiver gosado pelo ruaximo do art. 110. § 1.0 e
2.0, antes de decorrido um anno contado do dia em que hou-
ver terminado a ultima.

Art. 113. No caso de inolestia, o funccionariO deverá
fazer, por escripto seu, ou de algue m a seu rogo, immediata
communicação do aeu estado de saude á auctoridarie com-
petente e solicitar licença, dentro do prazo iniproro( , ivel de
oito dias.

§ 1. O requerimento de licença deverá ser seilado e as
signado pelo funccionariO, ou por outrem a seu rogo, no
caso de impossibilidade manifesta.

§ 2. 0 O requerimento deverá ser acompanhado de
a) informações circurnstanciadas do director;
b l, attestado medico, com firma reconhecida, ou termo

de inspecção de saude.
Art. 1l.. Nas licenças a que se refere o § 2. do art. 110,

sómente serão exigidos os docuineni a da leI: a o do artigo

anterior.
Art. 115. Ficará sem cffeito a liciiç;i, o lunccona-

rio não entrar no goso da mesma dentro de tionta dias, con-
t-idos da data Clii que tiver chegado a folha c.fficial ao logar
de sua residencia, ou do dia da concessão deila, si o fun-
ccionario estiver cru 	na localidade cru 	res:dir
a auctoridade que a tiver concedido.

Paragrapho unico. Nenhum funccionario poderá entrar
em goso de licença antes de haver pago os respectivos di-
reitos.

Art. 116. O funccionariO que tiver obtido licença, de-
verá coniniun car ao director a data cai çue li aia entrado no
goso da mesma e a cru 	tiver iioui	ereiciO do

cargo -
Paragrapho unico. Não sei 2 ecJiea i aaçã0 de

licença ao fuaccionario que não satisfizer as exigenciaS da
primeira parte deste artigo.

a	concedida por meio de porta-
a a qual deveiá Ser registrada na Secretaria do Interior e

, n notada na das Finanças.
Art. 118. O fnnccionarïo poderá rnunciar á licença,

todo ou em parte, unia que entre jiiimediatamente
exerCiciO e, Clii tal caso, não lhe serão restituidos os di-

itoS que houver pago.
re Art. 119. Será cascada a licença pelas auctoridades que

tiverem concedido:
a) no caso do § 1 .° do art. 110, sempre que o licencia-

lo estiver exercendo outra Profissão ou empre(yo;
b) no caso do § 2. do mesmo artigo, quando sobre-

vier prejUiZO ao ensino.
Art. 120. Finda a licença, sem que previamente tenha

do prorogada, o funccionarjo deverá reassumir imniedjata-
y ente o exercicio, sob pena de perder o cargo. si não se jus-.:icar na fôrma do art. 113.

Art. 121. O funccionarjo poderá gosar da licença onde
lhe convier.

Art. 122. Sempre que o funccionario terniuiada a li-cença, não reassumir o exercicio do cargo, o director deverá
comniunícar o facto d Directoria da lnstrucção.

Art. 123. As licenças concedidas pelo director serão logo
coniniunjeadas á Directoria da Instrucção.

Art. 124. São competentes para conceder licenças
l 0 i até dois annnos, o Presidente do Estado;
2 0) até seis niezes, o Secretajio do Interior;
3.0) até trinta dias. sem vencimentos, o director.
Paragraplio unico. As licenças concedidas nos termos

do o. 3 poderão, Pelo Secretario do Interior, ser considera-
das com direito ao ordenado, satisfeitas as exige ncias doart. 113.

Art. 125. As licenças por motivo de molestia serão
ci:icc1idas com ordenado sinloles Por nietade do tempomarcido no artigo anterior.

Art. 126. Sempre que o attestado de doença para fins
de licença ou justiticaço de faltas fôr insufficienfe ou suspeito
de fraude, a juizo da auetoridade que tiver de aprecial o,
der: rá esta e ior ;ac	exame, por medico que designar,

T APITULO 111

SUBSTITUIÇOES

\rt. 1 2.	.i	faltas ou Impedimentos serão substi-ttOs:

1.) do drector, o vice-director, e deste, o profesoormais antigo , s,ift	ci	......................
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2.') dos professores, até trinta dias, os que forem de
signados pelo director, pertencentes ou extratilios á cong
gação, e, por mais de trinta dias, os que o forem pelo Secre
tarjo do interior;

30 dos funccionarioS administrativos, os que o director
designar, salvo deliberação em contrario do Secretario do
Interior.

Art. 128. Tendo sido qualquer das cadeiras do Curso
regida por mais de um professor, os vencimentos durante as
férias serão pagos ao effectivo e ao substituto, proporcional
mente ao tempo em que tiverem funccionado.

Art 129. Nenhum fuaccionario poderá accumular o
exercicicio de cargos publicos, mesmo sem remuneração
Deverá immediatamente optar por um delies. sob pena de
perder o que exercer na Escola.

Titulo 1X,

DOS DEVERES

CAPITULO UNICO

Art. 130. São deveres dos alumnos:
i) comparecimento diário, á hora marcada, para Come.

çarem os trabalhos escolares;
21 observancia dos preceitos de hygiene individual;
3) obediencia ás determinações dos professores, do di-

rector e dos auxiliares deste;
4) attenção aos ensinamentos;
5) correcção de proceder, tanto dentro como fora do

estabelecimento;
6) não se retirar das aulas sem licença:
7) tratar com urbanidade e respeito aos professores,

director e auxiliares deste, e com amizade e carinho aos coo-
discipu los;

8) zelar pela conservação do edificio e do material es.
colar.

'Titulo X

Da disponibilidade, da verificação da incapacidade
physica e da aposentadoria

CAPITULO 1

DA DISPONIBILIDADE

Art. 131. Serão postos em disponibilidade os professo,
res etfectivos que, por suspensão do ensino, reorganização
do estabelecimento, fusão ou suppressão de cadeiras, ficarem
privados de exercicio.

A d!sponibllidade será reniunerada quando o
..,fessr flO a tiver motivado e não for deniissivel ad ,za•

rl 133. A disponibilidade remunerada em caso algum
rá exceder um anuo.

Art. 134. Aos professores em disponibilidade poderão
designadas cadeiras ou quaesquer outros cargos.

ei pararapho unico. O professor não poderá ser desig-
::3° para cadeira ou cargo de vencimentos inferiores aos

salvo se o pedir.
Art. 135.Ao professor em disponibilidade não remu

rada poderuera ser designado novo cargo, mediante requeri-
e rito proprio ou a juizo do governo.

Art. 136. A disponibiliaade reinunerada dará direito á
n rcepçã0 da metade dos vencimentos.

Art. 137. Perderá o direito á disponibilidade remune-
da o professor que dentro de sessenta dias não assumir o

xercicio do cargo que lhe fô: designa(!o, salvo se provar
alquer dos motivos seguintes

a) inaccessibilidade cio logar;
h) niolestia grave. propria ou de pessoa de seu lar;
c) invalidez.
Art. 133.Tomando conheiniento das aliegações do

n-oiessor, e, á vista das provas por elie offerecidas, po-
derá o Secretario do lnter:or conceder-lhe, de novo, o prazo
egal, designar-lhe outro cargo, ou submettel o a exame de
avalidez.

§ l.° Si ainda no novo prazo concedido não assumir o
exercício, será posto em disponibilidade não remunerada e
ubmettido a processo, ou exonerado, si for denoissjvel ad

§ 2.0 Si,no pra2o legal, não assumir o exercicio do
novo cargo que lhe fôr designado, sendo demissivel aI au-
:rrz, será exonerado; não o sendo, ficará em disponibilidade
nio remunerada e será subrnettido a processo.

§ 3. 11 O professor que, em vmtude de exame, fôr jul-
esdo invalido, poderá ser posto em disponibilidade rernu-
nerada ou ser aposentado, si tiver direito a isto e o requerer,
ohservadas as disposiçoes da legislação em vgor.

§ 4.° Si, decorridos trinta dias uepos do prazo da dís
oriibi1idade rliencionada no ID:ragrapho anterior, não reque-
sr aposentadoria, será submettrdo a processo por aban-
o,-,o do cargo, si não fôr dcmisivel ad au!::,i: -

Art. 43v. O professor posto em disponibilidade po-
cera ser submettido, em qualquer tempo, a inspecção de
saude, a re querimento proprio ou por determinação cia au-Cloridade C n iiinefenf p . e voltar á actividace, si fr ulgado
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CAPITULO II

DA VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE IHYSICA

Art. 140. Serão con s iderados incapazes os
narios	efíectivos	affectados de qualquer	niolestia
que os inhiba de exercer, regularniente, os respectivos carg5

Art. 141. Para verificar a invalidez do funccionario em
actividade. poderá o Secretario do Interior submetteh0 a
inspecção de saude, independentemente de requerimento.

Art. 142. O processo de verificação de incapacidade
começará por unia portaria pondo em disponibilidade o pa-
ciente.

Paragrapho unico. Deste acto haverá recurso para o
Presidente do Estado.

Art. 143. Desde que, findo o prazo do recurso,
funccionario, por si, ou por seu curador, seu conjuge ou pa-
rente até o 2. 0 grau, não recorra, ou si, recorrendo, n
obtiver provimento, será snbmettido a exame de sanidade

Paragrapho unico. Neste exame serão observadas a
disposições do decreto n. 3.004, de 6 de dezembro de 1910

Art. 144, Ao funccionario julgado incapaz conceder.se.j
o prazo de uni anuo para, juntando certidão de exer.
cicio, requerer aposentdoria.

Art. 145. Perderão os respectivos cargos os funccj.
narios cuja incapacidade tiver sido declarada, quando:

a) não tiverem requerido aposentadoria no prazo do
artigo anterior Ou

b) contarem menos de dez annos de exercicio, salvo
a hypothese de se invalidareni por accidente no exercicio
do cargo, de modo que fiquem inhabilitados para exercer
o mesmo ou outro, podendo ser aposentados com a metade
do ordenado, ainda que não contem dez nnos de exercido.

Art. 146. Perderão taiubeiu os respectivos cirgos er
hinccionarios que deixarem de api escutar ao Secretario dr
Interior o exame de sanidade., dentra de um anuo a partir
da data da portaria a que se refere o art. 142.

CAPITULO III

DA APOSENTADORIA

Art. 147. A aposentadoria poderá ser coricedida median-
te requerimento do proprio funccion rio, c  seu-,'. epresentlfl
tes legaes ou procuradores iegitiiiios. observada a legislação
em vigor.

Art. 148. Os funccionarios que contareiTi mais de de:
annos de serviço serão aposentados pelo Presidente do Esta-
do, si o requererem, no caso de invalidez provada.

Paragraplio unico. Não poderão ser aposentados a
funccionariOS que não tiverem assentamento em folha, os que
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exercerem cargos transitorios de comm	 mriissão, e os que sóe-
receberem salarios, diarias ou gratificações.

\Art. 149. Além da propria identidade e qualidade d:
furiccionar io publico, são requisitos que devem ser provadose

i'l invalidez;
b) o tempo de serviço publico.
Paragrapho unico. Sómente serão admittidos, para pro-

va desses requisites, documentos originaes, authentjcos e es-coimados de qualquer vicio ou defeito.
Art. 150. " invalidez será provada mediante inspecção

de saude, a que procederá uma junta medica, nomeada pelo
Secretario do Interior.

Art. 151. Para o fim do artigo anterior, deverá o func-
cionario dirigir ao governo petição com firma devidaiiiente
reconhecida.

Art. lSd O exame de invalidez deverá ser requerido e
effectuado dentro de noventa dias, a contar da data em que
fôr publicad:i a nomeação da junta medica, e será processa-
do perante o juiz de direito da Capital, a que fôr distribn ido.

Paragrapho unico. Provando i fiinCCionarjo inipossibili..
dade absoluta de se transportar á Colilarca da Capital, o co-
verno poderá designar outra, ria qual o exame se fará perante
o juiz de direito, com a assistencia do illinjsterio publico.

Art. 153. Conforme a natureza da nrolestia, o governo,
mediante representação da junta medica ou por deliberação
propria, mandará proceder, nos institutos officiaes, a exames
chimicos e bacteriologicos, ou solicitará parecer de uni es-
pecialista.

Art. 154. O exames de In validez serão processados de
cnformidade com os arts. 19 e seguintes, do decreto ri.
3.u04, e 6 dezembro de 1910.

Art. 155. Computar se-á para aposentadoria:
a) o tempo de serviço  prestado á P rovinc j a ou ao Esta-do de Minas Oeraes. no exercicio effectivo de qualquer cargo,

uxcluidos os mencionados no paragrapho unico do art. 148;
b) o tempo de serviço prestado no exercicio de funcções

effectivas de cargos geraes, antes de promulgada a Constitui-
ção do Estado, tempo esse que, para outros fins, tenha sido Oudeva ser contado ao funccionarjo, em virtude de lei anterior

addicional n. 7, de 14 de agosto de 1909.
Paragrapho unico. Na liquidação do tempo de serviço,

que se fará de conformidade com a legis lação em vigor e se-rã requerida pela parte interessada, descontar-se-ão as inter-rupções de exercicio, em virtude de licença ou por outro mo-t ivo, por mais de seis niezes, em cada quatriennjo.
Art. 150. A aposentadoria será concedida com os vencimentos marcados na Constituição.
§ 1.0 Os vencitentc)s para os effeitos da aposentadoria,serão divididos em Ires partes, Cnnstit'rjndo duas o ordenado,a terceira	,	.. O
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§ 2.0 Em caso algum a aposentadouia será con ced:da

com a gratificação pro-labore.
Art. 157. Os vencimentos da apasentsd01ia que na

derão ser melhorados, serão os do cargo que o filnCCiOnario
estiver occupando na occasião em que a tenha requerido, si
neile tiver tres annos liquidos de serviço; no caso contrario,
os do cargo anteriormente occupado.

Art. 158. O funccionario que se invalidar por accidente
no exercicio do cargo, de modo que fique ichabilit	aado para
exercer o mesmo ou outso, poderá ser aposentado com a me
tade do ordenado, ainda que não conte dez anuas de CXCF.

cicio.
Art. 159. Será cassada a aposentadoria uor acto do

Presidente do Estado;
1) quando se verificar, por inspecção de saude. não ser

invalido o funccionario, ou não ter sido aquella concedida re.
guiar ni ente;

7.) quando, pelos meios competentes. se provar haver
o funccionario acceitadocollil iSsSeS ou eniprcgOmfl11iciPaes,
estaduaes ou federaes. reuuneradCS, ou exercido tuncções
de procurador de partes.

'1:h Xk
Disposiçdes gerseS

Art. 160. A Escola terá um sello enlbleliiatiCO. em-
pregado na expedição para diplomas, e uru sinete para o
expediente ordinario.

Art 161. Os diplomas, assignados pelo dii ector, pelo
secretario, pelo inspector e pelo pharniaCeutico diplomado,
serão impressos em papel perganlillllO. a que será ligado,
por meio de unia fita verde e amareila, o selio especIal em
caixa metailica.

Art. 162. Os diplomas serão feitos de accord') com
o modelo annexo. o. O diploma só será expedido de-Paragrapho unic
pois de pagos os respectivos direitos.

Art. 163. Os pharmaceuticcs graduados pela Escola po-
derão usar um annel symbolico, no qual figurarão : um to-
pazio, folha de cicuta e duas cobras.

Art. 164. As taxas de matricula e de cxan:es, ossini
como os emolumentos de diplomas e certidões, serão CO-

brados de conformidade com a tabelia aunexa.
Art. 165. Para que na Directoria da Hygiene do Esta-

do seja effectuado a rcgisiro auctorizado por leis estaduaes,
de diplomas expedidos pelas escolas de pharniaCio partiCu
lares não equipara das á Faculdade de Pliarniacia da Univer-
sidade do 1-io de Janeiro e para que es portadores dos
mesmos possam exercer a profissão no territorio niinelte,

everã° estes	1;1-1í-a ãrante a Escola de Pharniacja de
uro Preto, em exame feito ria forma seguinte:

i.° Prova pratico-oral de p harmacja cliiinica, pharmacja
alen1ca, chimica mineral e organica

2.° Prova escripta de Il ygiene e legislação pharma-
utiCa.
Art. 166. No julgamento das provas escriptas serão com-

-'utados os erros graves de linguagem, e nas pratico-oiaes
deverá o examinando demonstrar conhecimentos sufficientes
da technica de manipulação ph armaceutica, bem como do
vstema rnetrico decimal.

-- Art. 167. O exame a que se refere o artigo antece-
dente será requerido ao director da Escola, devendo o re-
çi erimento ser acompanhado do diploma expedido pela es-
c -'la que O candidato tiver Cursado e de talão de pagamento

taxa de cem mil reis, effectiiado na coilectorja
Paragrapho unico. A ifllportajicia das taxas será distri.

h:mida egualm€nte entre os ex aminadores, mediante folha
-çanizada para esse fim e renietfjda á Secrarja doliterior.

Art. 168. Os candidatos farão suas provas Perante uma
cammisso presidida pelo director da Escola e composta de
tres membros, dons dos quaes serão professores por aqueile
designados e o terceiro, extranho ao corpo docente, escolhi-
do pelo Secretario do Inferior.

Art. 160. Do resultado do jlllgamnenfo das provas lia-verá recurso para a Secretaria do Interior, interposto, deu-: ,o de tres dias, pelo examinando ou pelo examinador de
escolha daqueile, tendo o recurso, neste ultimo caso, ambos
os effcitos.

Art. 470. Os v encimentos do pessoal docente e admi-
:t1rativo serão os constantes da tabella annexa.

Árt. 171. Este regulamento enfiará em vi g or na da-ta de sua ptihlic:! COO,

fltui(, XII
j spOSiÇÕCs transitorias

Art. 172. A actual cadeira de chuiiiica mineral e or-anica será t ransformada na nova de chimica geral e mine-
ral, organica e biologica; a de historia natural na de bota-
mca geral e s ystematjca a p plicada á pharmacia, zoologiacral e parasitologia; a de cllimica analytica e toxicologia
a de chimica analyfjca e toxicoIogjca a de bromatologia

e chimica industrial na de chirnica b rornato!ojca e pharma-sognosia; a de microhjoloja e llygielle na de inicrobjolohygiene e ie a j slaçãu pliarmacetitic i a de pharrnacojo-
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gia, 1•a e 2•a partes, na de pharmacia galenica e pharniaeja
chimica. 

Art, 473. EmquantO houver alumnos seguindo o curso
pelo reginien anterior, os professores designados para Outra
cadeiras em virtude do presente regulamento, continuarão
reger as que precedentemente se achavam a seu cargo.

Paragrapho unico. Si em virtude do cumprimento desta
disposição ficarem os professres sobrecarregados com horas
de trabalho em numero superior ao estabelecido neste regu.
lamento, perceberão pelas aulas excedentes uma gratificaç
arbitrada pelo Secretario do Interior.

SEGUNDA PARTE

DO CODIGO DISCIPLINAR

TitulO 1

Das infracções e das penas disciplinares

CAPITULO 1

DAS INFRACÇÕES

Art. 174. Constitue infracção passivel das penas deste
regulamento:

a) a violação intencional e a inobservancia culposa dos
preceitos estabelecidos no mesmo;

b) a violação imputavel e culposa da lei penal, tratan.
do de infracções previstas no Codigo Penal, Livro II, Titulo 1,
Capitulo 1.0 ; Tit. II, Cap. 1 .o Tit. VIII, Caps. 1.0 e 4.9;

Tit. IX,Caps. 1 . 0 e 3. 0 -, Tit. X, Caps. 1. o e 2.°; Tit. XII,
Caps. 2. 0 e 4. 0 ; Tit. XIII, Cap. 4.°; e nas leis us. 2.11
de 1909; 2.992, de 1915, e 4.269, de 1921;

c) a pratica de actos contrarios á moral e aos bons cos
tumes.

Art. 175. Podem ser infractores:
a) os alumnos;
b) o director e os professores;
c) os empregados administrativos.

CAPITULO 11

DAS PENAS

Art. 176. As penas disciplinares que o presente regu
lamento estabelece são as seguintes:

1. 0) admoestação;
2. 0) reprehensO;

27 -

3. )	fl Lnt

4.0) suspenSaO
5.) canceliamento de matricula;
6.° remoção;
70) exoneração.
paragrapho ulilco. Salvo infracção grave, as adverteii..

-. s ,os alumnos nto terão o caracter de pena e deverão
se feitas antes da applicação desta.

Art. 177. As penas de a dmoestação e de reprehensãoconsistirão em observações escri ptas feitas ao infractor, afimde chamai-o ao cumprimento de seus deveres.
paragrapho unico. Após a pena de reprehensão é que

p oderá o professor fazei- o alumno retirar-se da aula, dando
iso imrnediato ao director, salvo caso grave.

Art. 178. A pena de suspensão do funccionarjo acarre-
tará perda dos vencimentos correspondentes ao tempo da
vigencia daquelia.

Art. 179. A de canceliamento da matricula será impos-
ta nos casos dos artigos 184 e 180.

Art. 180. A de multa será proporcional á gravidade
da infracção.

Paragrapho unico. A importancia das multas será des-
contada em folha.

Art. 181 A pena de exoneração será por convenjencia
do ensino, a bem do Serviço publico, cora ou sem declara-
ço de motivos.

Art. 182. De todas as imposições de penas se fará re-
gistro no livro para este fim destinado, quando se tratar de
alumnos, e no assentamento de matricula do funccionarjo.

Art. 183. As penas commjnadas neste regrilaniento se-
rIo independentes da responsalailidaefe criminal 011 civil, queno caso houver ; e a absolvição no juizo criminal não isen-
taráo infractor da responsabilidade administrativa, si o factí
delictuoso constituir tamhem violação punivel pelo mesmo
regulamento.

Art. 184. A pronuncia em processo criminal, conforme
a Iegisiaço commum, determinará a suspensão do exercicio
do funccionario, ind ependentemente de qualquer acto ad-
ministrativo, emquarifn durarem os effeitos da mesma.

CAPITULO III

QUE EXCLUEM A PUNIÇÃO

Art. 185. Serão isentos de pena:
a) aquelies que, por defeito de cerebro ou perturbaço

funccional respectiva, não tiverem a livre determinação-de
seus actos

b) os cc ('rrç ,	.1
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CAPITULO TV

DAS CIRCUMSTANCIAS AGORAVANTES E ATTENUANFLS

Art. 18õ. Serão circumstancias aggravantes:
a) ter o infractor reincidido;
b) ter procedido com manifesta má fé ao infringir as

aisposições regulamentares;
e) ser desidioso contumaz no cumprimento dos de-

veres;
d) ter mau procedimento na sociedade, abusar de bebi.

das alcoolicas ou de substancias entorpecentes, ou ter o vi-
cio do jogo;

e ter a infracção sido cotnniettida dentro ou fóra do
estabelecimento, durante as horas de trabalho e em presenca
dos alumnos ou dos empregados subalternos.

Art. 187. Serão circumstancias attenua:ites:
a) ter o infractor, re g istradas na Directoria da Instru.

cção, noias optimas de com petencia, zelo e assiduidade no
exercicio das fuucções;

b) ter mais de dez aunos de bons serviços publicos, ou
haver prestado relevantes serviços ao ensino

c) ter o alumno notas optimas de applicaçào e de
p roce dinietito.

§ 1. 0 Sempre que o infractor tiver attenuantes em seu
favor, si não houver aggravantes, será punido com pena im.
mediatamente mais bcncvo]a do que a decorrente da infra-
cção que tiver comniettido

§ 2. Na ausencia de aitenuantes e,havendo aggravanfes,
será punido comas penas correspondentes áinfracção
comniettida.

§:3. o Concorrendo circumstancias aggravantes e afie.
nuantcs, ou na nusencia de umas e outras, ficará a criterio da
aucloridade competente aoplicar a pena que julgar inak justa

Fi1t51{) II

Da3 inracçôes em especie

CAPITULO 1

DAS FALTAS DOS ALUMNOS

Árt . 133. I)ei>ar o alunino de cumprir algum dos dei

ores  ínipostos por este regulamento
Pena: admoestação.
Paragrapho unico. Reincidir nas faltas pelas quaes já

tenha sido admoestado
Pena	reprehensão e, gradativancife	uspeusio e can

celiamento de matricula.

Art. 189. Praticar qualquer acto contrario aos bons
costume s injuriar ou aggredir o professor por motivo resul-
tante do exercido de sua funcço:

Pena: suspensão de frequencia.
Art. 190. Praticar attentado ou acto abo minavel ou

inimora l , ou crime grave injustificado:
pena; cancellamento de matricula.

CAPITULO II

DAS FALTAS DO DIRECTOR

Art. 191. Deixar o director, por indoleiicia, negligen-
cia ou frouxidão, de cumprir qualquer dos deveres que lhe
5,10 impostos por este regulamento; exercer a disciplina sena
criteriO, a juizo do governo:

Pena: exoneração.
Art. 192. A exoneração do cargo de director não im-plica a do de professor, quando aquelle for professor mdc-

missível ad notum, salvo si condeninado pelo Conselho Supe-
rior da Instrucção á perda da cadeira.

CAPITULO III

J\S 1 \LTAS DO PROFESSORES

Art. 193. Deixar o Professor de Cumprir qualquer dos
deveres que lhe são impostos por este regulamento; haver-se,
no desempenho das funcções, com desidia habitual ou inapti-
dão demonstrada pela iniproficuidade do ensino nos resul-
tados dos exames, ou nas inspecções dos fiscaes; reincidir
em qualquer das faltas pelas quaes tenha sido reprehendido;
provocar discordia entre docentes e discentes, desordem ou
indisciplina no estabelecimento; tornar parte em ajunta-mentos illicitos ; reincidir nas faltas pelas quaes tenha sido
multado

Penas: admoestação, reprehensão, multa de vinte mil
réis a cem mil réis, suspensão, exoneração, conforme a gra-vidade da falta e a juizo do governo.

Art. 194. Malquistar-se, por aspereza ou indelicadeza
no trato social, dentro do estabelecimento, com outros do-
centes e discentes ou com o director ; reincidir em alguma
das faltas pelas quaes tenha sido suspenso

Pena: suspensão ou exoneração, a juizo do governo.
Art. 195. Praticar qualquer dos actos mencionados no

artigo 17t ; abandonar, por mais de trinta dias, o exercicio
do cargo, sem motivo justo:

Pena: exoneração
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CAPITULO IV

DAS FALTAS DOS EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS

Art. 196. Deixarem os empre g ados administrativos de
cumprir qualquer dos deveres que lhes são impostos Por este
regulamento

Pena: admoestação.
Paragrapho unico. Na reincidencia:
Pena : multa de cinco mil réis a vinte mil réis.
Art. 197. Deixarem que se extraviem objectos perten.

centes ao estabelecimento; desobedecerem ou não Cumpri.
rem ordens recebidas do director; praticarem qualquer dos
actos mencionados rio artigo 474; reincidirem nas falta, pe-
las quaes tenham sido multados:

Pena: exoneração.

'Titulo III

Da competencia, do processo, da suspeição e dos
recursos

CAPITULO 1

DA COMPETENCIA

Art. 198. São competentes para impôr penas disciplj.
nareS

§ 1 .° Os professores, as dos ns. 1 e 2 do artigo 176.

§ 2. 0 O director, as dos ris. 1, 2 e 4, aos alumnos; as
dos ris. 1 e 2, aos professores; as dos ris. 1, 2, 3 e 4, aos
empregados administrativos.

§ 3.1 A congregação, a do n. 5, aos alumnos.
§ 40 O Secretario do Interior, todas, sendo a do n. 7

limitada aos empregados de sua nomeação.
§ 50 O Presidente do Estado, todas.

CAPITULO II

DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 199. Todas as penas poderão ser impostas de ac-
cordo com a verdade sabida, sem dependencia de pro
cesso.

Paragraplio unico. Quando o governo julgar convenien-
te, ou quando se tratar de infracção grave. poderá mandar
instaurar o processo disciplinar, e deverá fazeI o sempre
que o infractor tiver prero(yativa de indemissibilidade.

Art. 2 í	fl nrrce	nodr', ea 1 Ialfl1eflte. ser iniciado
mediant(
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a) representação, Ou informação documentada, das au-
ctori1ades incumbidas de inspeccionar o ensino;

b) representação de qualquer pessoa.
Art. 201. O processo será iniciado por uma portaria

do Secretar io do Interior, da qual constemo facto imputado
cora todss as circumstancías e o artigo deste regulamento cm
que o infractor estiver incurso, com a designação de testemu-
nhas, si as houver.

paragrapho unico. O f uncc jonarjo subrnettjdo a pro-
cesso poderá ser, prevenfivamente, suspenso do exercicio

Art. 202. Servirão de elementos de provas:
a) o inquerito a d ministrativo, feito por auctoridade com-

petente;
b) as notas existentes na Directoria da Instrucção;
c) quaesqUer documentos confirmativos da infracção
Paragrapho unico. ) Secretario do Interior, quando as

cirCumstafl.Cia s O aconselharem, poderá encarregar qualquer
funccionarlo de proceder ao inqueríto.

Art. 203. Logo que a auctorjdade competente tiver co
nhecimento de facto punivel fõra da sua alçada, Coflimuni.
cal-o-á ao Secretario do Interior, o qual ordena rá as diligen-cias neceSSariaS 011 decidirá desde logo, si julgar provada a
infracção.

Art. 204. A representação feita por particulares deverá
conter:

a) narração do facto, com suas circumstancjas;
b) indicação ou offerecimento de provas.
Art. 2(5. Tomando conhecimento da informação docu-

mentada, offerecida pela auctoridade encarregada da in -
specço, ou, recebida a representação, o Secretario do Inte-
rior ordenará, por portaria, que o infractor seja submettido
a processo disciplinar, ou que se colham as provas neces-
sarjas.

Art. 206. O funccionario encarregado do inquerito tra-
tará immediatam ente de coiligir todos os dados, informa-
çes e documentos, devidamente legalizados, que possam
esclarecer a verdade, e em seguida ouvirá o infractor, o qual
poderá allegar, dentro do prazo de dez dias, tudo quanto
julgar Conveniente á sua defesa, apresentar documentos jus-
tificativos de suas allegações, devendo ser todas as peças
seiladas e authentjcadas.

§ 1.. Sempre que estiver presente no Jogar, o infra-
dor será notificado para assistir, querendo, á inquirição das
testemunhas fazendo-lhes perguntas a bem do seu direito.

§ 2. 0 . O accusado poderá comparecer acompanhadode procurador.

Art. 207. Para instrucção do processo poderão ser re-qu1sitad5 ou ap prehendjdos livros, papeis e documentos doarchivo do estabeleci rjierito
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Paragrapho uniCO. Si o acusado se recusar a entre
os ou entregal-o ,, borrados, truncados ou rasgados,
gar essencial, será havido pOr confesso.

Art. 20S.. A notificação a que se refere o paragra h
1 .0 cio art. 206 será feita por üfficio, salvo quando o infr a.

ctor estiver ausente, caso em q ue o processo correrá
velia.

§ 1. 0 O officio deverá determinar, além do objecto d
notificação, dia, hora e legar da inqoirição.	

a

2-.° A prova da entrega do officio consistirá em re
bo do accusado ou em declaração de testemunha pres
cia1.

Art. 209. O inquiridor poderd nomear escrivão Cd.ht,
e (S depoimentos serão tornados em termos de assentad
ats ignando cada testemunha o seu depoimento, cem o primei.
ro e o accusado, si estiver presente.

Art. 210. Os de, oirnentos poderão ser prestados pera n.
e auctoridades policia€s ou ludiciarias, quando a Coopem.
cão destas fOr, pala case fim solíctada p elo Secretario
I nterior.

Art. 211. As testemunhas de defesa, quando forem ar.
roladas e comparec€re111, deporão após as de accusação.

Paragraplio Uuico. Não valerá a inquirição de teste
ão do funccionario e.munhas de defesa sem prévia notificaç 

carregado do processo disciplinar.

Art. 212. Concluidas as diligencias, com defesa ousa
elia subirá o processo ao Director da Instrucção, para
fins que julgar necessarioS, e será encaminhado ao Secreta.
rio do inferior, o qual, si o julgar sufficientemeute prepara.
do, mandará subrnettel-o ao Conselho Superior da lnstrt.
cção.

Art. 213. O rito do processo disciplinar, da suspeicir
e dos recursos, será o estabelecido no regulamento que b--
xou com o decreto n. 6.055, de 19 de agosto de 1924

Art. 214. Revogani-Se as disposições em contrario.contrario.

Secretaria do Interior, em Beilo Horizonte, 9 de as"
de 1926.

San deva! Soares Azevedo.

Escola de Pharinacia de Ouro Preto

Rpnb1i 1 dos rco UH jos do BrISU

E s  a c o e.	 Minas Geraes

n1 fl0 O) 0Ovtoao do [at:edo dc Mina, (Oeraes, eu,
F.... director da Escola de Phaeiiiacij de Ouro Preto,
usando da auctoridade que nie confere a lei e á vista das
notas dos exames do quarto anno, prestados por F...........
natural de. . ;., filho de. ....nascido a. .. ., nos quaes foi
approvado.... mandei passar este diploma que lhe dá di-
reito de exercer a profissão de pliarmacenijeo em todo o ter-
ritorio da Republica, de conformidade com a legislação fe-
deral.

é	 de Ouro Preto.....de......de

O DIRECTOR,....

O	 co * . .
	 O Secretario, .

O i;i , c! i' / ,^-OVCPflO /ederat.............

Tabe111 ie eJ!aao!u,IIe,igos

Fnao1umnej,,, de diploimins.................. ....
.Taxa de matricula..............................

Taxa de inscripção em exames do curso..........
Taxa de qualquer certidão passada na Secretaria
Taxa de inscripção em exame *stibular..........
Taxa que devem pagar os pharmaceutjcos diplo-

mados por instituições extrangeiras que pre-t
enderem fazer exames na Escola, por série

Tva de tranfero,ici de O111n1nn

200500
75$000
755000
10s000
60$000

1500Oo
«no



Tabeila de %CIICjEtflt0S

VENCIMENTOS

CATEGOR IAS ---------------
Por anno	Por mez Por dia	112

diarja

Director-professor.

Professor........

Secretario........

Amanuense.......

Zelador da Biblio-
theca.........

Conservador geral.

Porteiro...........

Continuo.........

Servente..........

9:600$000	800$000'

6:6005000	530$000

4:800$000	400$000

2:160$000	180000

1: 440$000	1205300

2:76($000	2305000

2:160$030	180$00

1:7405000	445000

1:386$000	115$300

26$6661

1883331

13$333

6$000I

4$000

7$660

6$000

48833

3$83

13S333

9Slóó

3$0O

2$0

3$833

3$OOo

2S41ó

1,916
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2.35 - --

o presidente do Estado de Minas Oeraes resolve con
verter em mistas as escolas masculina e feminina do districto
de S. Oonçalo do Pará, municipio de Pará de Minas.

PalaCiO da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beilo Horizonte, 9 de abril de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

S(1//do vai Soezres Azevedo.

DECRETO N. 7 .203—DE 9 DE ABRIL DE 1926

Trinfete para o povoado de SantaC ecilii. rnunicipjo d e Miral\. a e-colarural, mista, (te Santa traz. no n(esmo municipio

O presidente do Estado de Minas Oeraes resolve transfe-
rir para o povoado de Santa Cecilia, município de Mirahy,
a escola rural, mista, de Santa Cruz, no mesmo municipio

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, Q de abril de 1926.

DECRETO N. 7 .202—DE 9 DE ABRIL DE 1926

Converte iisl	a	escolas masculina e feriijnj	do lisirjutu jGooalo do l'arh 	 d Pará (Is Mina-

Secretaria do Interior, em Bailo Horizonte, 9 de abril
de 1926.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.201–DE 9 DE ABRIL DE 1926

Marca os dias 16 de maio e 20 de lucho proxiniOs futuros para s prece.
ler á elehiio de um vereador pelo districto do Boechá, e sua inetalac,la

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attribuiço que lhe confere o art. 57 da Constituição e, pe
accordo com a lei n. 84i, de 7 de setembro de 1923, resolve
marcar o dia 16 de maio proximo futuro para se procederá
eleição de um vereador pelo districto de Boachá, municipiO
de Caratinga, creado pela referida lei, e o dia 20 de junho
para sua installaço.

Paiacio da Presidencia tio Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 9 de abril de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.
Sanduval Soares Azevedo.

FERNANDO A ELLO VIANNA.

Satidoval Soares A :cvcdo.

DECRETO N. 7 .204—DE 13 DE ABRIL DE 1926
Crê uma escoa	t	ao te no in unicipio dc Pariscatu', local izalaO P°Vado te Spal
O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve cretr

uma escola ambulante no município de Paracatii, localiza-da flO Povoado de Sapezal.

Palacio da Pres j dencja do Estado de Minas Geraes emBelio Horizonte, 13 de abril de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo



- 236 -
23

DECRETO N. 7.203–DE 13 DE ABRIL DE 1926

(1iv em mimiOm	oi:m rurimi	uuieulIna, 1 í»	mruiri	Muneipio

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve CO

verter cru 	a escola rural, masculina, de Moreiras tn
nicipio de Queluz.

Palcio da Presidencia do Estado de Miii a Geraes e
ello Horizonte, 13 de abril de 1026.

FERNANDO Mioio \TI\N\,

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.206— DE 13 DE ABRIL DE 4926

Suppmim m	olmm iol:idmms (lo ditriuto dc M:itTosifll10 mulmicipio de p

Lopido. 1 Ou bOrro de Porto NOVO, 1l1 cl 11(7 dl 11017 Parabybe

1Oc1rO (17 1	1110 O	7 'SLu 7 1(1 i 1	' di	X1 1 rI70S da cidade

CI? 11 77017.

O Presidente do Estodo de Minas Oeraes resolve sup.
primir as escolas isoladas do districto de Mattosinhos, muni.
cipio de Pedro Leopoldo, e do bairro de Porto Novo, na ci•
dade de Além Parahyba, e os logares de sdjunctos a essas
cadeiras e ás já extinctas da cidade de Carangola, visto ji
estarem funccionando os grupos escolares de todas essas loa.
lidades.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 13 de abril de 1926-

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.206 A—DE 13 DE ABRIL DE 1926

Jfl1U101	ri M:Iri1 Gonzo

O Presidente do Estado de Minas Oeraes usando dafr

culdade que lhe confere o § 4. do art. 57 da Constituiç
resolve indultar a ré Maria Oonzzi do resto da pena de 2 me
zes e 10 dias de prisão simples a que foi condemnada por
sentença do Juiz competente da comarca de Belio Horizontt
confirmada pela Egregia Camara Criminal do Tribunal da
Relação.

Palacio da presidencia do Estado do Minas Geraes, ta
Belio Horizonte, 13 de abril de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

L	Zero? SP7r° 10 rio.

DEC[L	1)	\..	._/ i	li	1.; 01	AbkIL, 1)1

O presidoioe Jo Lstado de Minas Geraes, de conformE
jade COffl o Regulamento do Ensino Primarjo, resolve crear
urna cadeira no grupo escolar de Uberaba.

PalaciO da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beijo Horizonte, 13 d e brjl de 1926.

1 ORNANDO MELLO VIANNA.

: i,zdoval Soaie3 Azoi'edo,

DECRETO N. 7.203— DE 15 DE ABRIL DE 1926

1	 1	 011	Orfl	il.ts C011IlCtO7 j 7C Sua cLS,iíic1do

O Piesidente cio LotJ de Minas Oeraes, paro execução
os dispositivos da Lei n. 844, de 10 de setembro de 1923,

sobre as coilectorias, resolve approvar a tabeila ria percenta-
em que lhes cabe sobre o que arrecadarem e o quadro de
ua classificação e lotação das Caucões dos collcctres e es-
ves para o triennio de 926 a 1928, que a este aconipa-

ham, assignados pelo Secretario dos Negocios das Finanças
ue o fará executar.

Palacio da Presirlencja cio Estado de Minas Oeraes, em
ie'bo Floriznnte,aomi 1 de abril de 1926.

ORNANDO MELLO VIANNA,

/ /;u; V' - /	/	P /1l1S,
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2 52 -

I-ITOTA-S

1 - Os coliectores e escrivães não podem assumir os r
pectivos cargos sem que estejani devidam ente titulados,

çados e empossados.	Arts. 114 a 123 do regula
annexO ao dec. li. 4.607, de 1916).

2 -- Pelos titulOs de nomeação de coflector ou escrjv
pagam se (por meio de talão) os seilos constantes do 4 2
ri. 1 ou 3, da tabelia A, e § !.°, n. 4 e 27. da tab1Ia
do dec. n. 1.381, de iÇOU, e mais a taxa de viação dai
n. 664 de 1915.

3	Servirá de base para o pagamento dos inipos
acima a lotação da percentagem annual do cargo lançaa5
respectivo titulo de nomeação, e calculada de accordo e
o cit n. 3,	2., da tabeila A do dec. n. 1.381.

4 -os titulos de agentes auxiliares ou de ajudantes d
escrivão estão sujeitos ás mesmas regras das notas 1 e z
vindo de base para o pagamento dos impostOs a gratifica
annual arbitrada e constante do respectivo titulo.

5 - Os titulos podem ser expedidos mediante a remessa
á Secretaria, do talão do pagamento dos respectivos direje
expedido pela coliectoria local, á vista da communicação
nomeação ao titulado e satisfeita a exigencia do n. 7.

6 - o regulamento das coflectOrias, em vigor, é o dE
n. 5.487, de dezembro de 1920.

7 -- Os titulos só serão expedidos pela Secretaria depei
de cumprid as as exigenciaS do art. 5. 0 paragrapho unico

letras a b e d do regulamento acima.
8 — As licenças e substituições são reguladas pelos aj

36 a 39 do mesmo regulamento.
9 - Pela arrecadação das rendas terão os collectores

escrivães as percentagens estabelecidas flO art. 23paragraph

unico. do regulalilento de coilectorias.
10 - As fianças podem ser prestadas:
1. 0 em dinheiro, que vencerá o juro de 3 1/2 o/o (trn

meio por cento) ao anno;
2.° em apolices da divida publica do Estado ou daUniio
3 . 0 em cadernetas da Caixa Econonhica do Estadot

da União; e
4. 0 em titulos garantidos pelo Estado (arts. 116 e 1

do dec. n. 4.6075 de 4916).
ii -As apolices e cadernetas destinadas a fianças deve

ser acompanhadas de certidões negativas de onus.
12 - As fianças são prestadas perante o sr. Consult

Juridico e os respectivos termos estão sujeitos ao pagameff
do imposto do n. 6 da tabella 2 do dec. n. 1.378, de l

13 — Pelo serviço da Caixa Econonlica será abonada, 
1

fim de cada anno, aos agentes, a commissão de 1 °o,

mos do art. 11, paragrapho unico, da lei n. 874, de 231

23-

tembro de 1U24, sobre os depositos recebidos, ficando-lhes
SU)rirnida a percentagem sobre as quantias retiradas, distri-
hUl

a a CO1flnl15 5 0 entre o coilector e escrivão, conforme o
.art. j g do decreto n. 2.182, de 1908.

14 - Os coliectores e escrivães são obrigados a assigna-
jura do Minas Oeraes», desde que a lotação do cargo seja
superior a 1 :0)0S000, e para esse fim darão em receita de
balancete, cada um 1S500 por mez.

15 — Os coilectores, escrivães e auxiliares estão sujeitos,
durante o primeiro anno de exercicio. ao pagamento do selio
de 5° o sobre a percentagem annual ou gratificação, constante
do titulo, pago em 12 prestações eguaes, e levado á receita
de balancete. (Portaria de 26 de abril de 1900).

16 - Aos coflectores e escrivães é facultada a inscripção
na Previdencia dos Servidores do Estado nos termos do re-
ilamento em vigor. As contribui ções mensaes serão pagas
e accordo coma tabeila annexa ao dcc. 6.600, de 9 de maio

de 1924.
17 — E' dever dos coilectores e escrivães cumprir fiel-

mente as leis e regulamentos em vigor no Estado, consultan-
do á Secretaria tdas as vezes que acharem duvida nas suas
applicaÇõeS.

IS Os coliectores e escrivãe3 até o 3 O grau consangui-
neo, e os affins, até o 2.° grau, inclusivé os cunhados, e, bem
assim, os auxiliares das coliectorias -. nos mesmos graus
não podem ter exercicio na mesma coliectorja (art. 12 do dec.
. 5.487, e portaria de 10 de setembro de 1922).

19 - Os coliectores e avaliadores judiciaes, - parentes
consanguineos até o 3° grau inclusivé, não podem func-
rionar conjunctamente no mesmo termo ou comarca (art. 11
da lei n. 821. de 1921).

20— Aos colle tores de Bel]o Horizonte, e Juiz de Fóra é
permettido prestarem fiança de 7:500$/j00, e a de 5:000S00u
para os escrivães, desde que recolham diariamente os saldos
de suas coliectorias ao Thezouro do Estado ou ao banco
que fôr desi gnado (art. 2. 0 da lei n. 896, de 10 de setembrode 1925).

IereeI1aeii

Serão deduzidas pela fôrma seguinte
A)— coliectorias de 3. a classe têm percentagem de 20 10sobre a arrecadação meltsalatél : 6660 666 e 6 ( 1 ,o do que exce-der desta importancia
B) — collectorjas de 2.° classe deduzirão mensalmente

2O$OOO (duodecima parte da quota fixa mensal de 3:001 $000)cabendo-lhes mais a percentag	15()/0em de 	sobre o que arre-cadarem, mensalmente, até 20:S3$333; 5 -,,,sobre o excedenteaté 27:5OOt q0 . 4,5 O/ 
sobre o que exceder de 35:8338333; 4°/Sobre o excente té 44:1665666 • 3,5 sobre o que excederate 5250 $000e 3 sobre o excedente.



Lotações

E

Quota fixa	biO

Sobre a arre-
cadação

até

3:004*000
3:004)0 O
3. 0t) , )^ MO
3: 0013$000
3: 000$,»)
3:000$0j0
3 :OCO$000
3 0'0o
3:00J1'-,000
3: 000'OO(j
3:00 $000

7, 2 0/
71)/()

6, 8 (7

6, 4 0/

6, 3 0/

6, 2 U/

6, 1
6 o

5,90/))
5,8 0
5, 7 ()/
5, 6 /
5 50/;
S
5, 3 /0
5, 2 o/o

)

»

3

3

Lotação

»

»

3
»

3

1 !k) M0,,siçO
1 ',	:	4(4 Pf.()4 (4

80:O09$O:O
190:CO3.(CO
200: 000. OO()
210: 000: OCO
20:OO$jO
23000 $900
240 :000$OO()
249: 000
250 :000C(,O
260.
270: 000OCO
280:000$() O
290: 000$()OO
30:OOO	()
310:0) 0:000
320: ()( O 00()
330: 0()($O()
340 :000$000
350: 000$OCO
36000) ($000
370 :000$ 00
3S() : O00()OO
300: Q1r O()
40.): CO1t(OOí.)
410; 000,' 00

Obscrvçao li - Coilecorlas de 2.
classe

As coilectorjas de .' classe	 sasãode lotação de 20:000000 a.......
250:00(,$000.

Estas coilectorjas têm: 3:000$000 de
quota fixa e mais 6 0j sobre o
que arrecadarem até 230:000$Oo;

30/ sobre o que exceder de.....
251 : 0G0,O0() até 330:000$00o;

4,5(1/ sobre o que exceder de....
330:000$O))() z é 430 ;000$()tJO;

4 "/o sobre o que exceder de.....
430:000.SO()O até 530:000$000

3 50/ sobre o que exceder de...
530;O000o0 até 630:00O0OO30/ sobre o que exceder de....
õ30: 0O0/0O0.

Observação C - Co/lecionas de I.,'
classe

São as de lotação de 250:000WOØ,
ou mais.

'i'ihe1Ia ilt' pereelil ieIl1 (Ias ('t)II4eI	eoiiroilfle as 5*1DS (IasP(

e lol VOeS

Observações acerca da percentagem
que cabe ás coliectoriaS sobre o
que arrecadarem alem da sua lo-
tação

250:000$000 Observação A - Coliectojias de 3,ft

c1as

As coilectorias de 3 :1 	são as
»	de lotação inferior a 20:000$000.
»	Estas coilectorias não têm escrivão.

\ percentagem destasdestas coliectorias é
de 20 sobre o que arrecadarem
até 20:000$00() e 6°110 sobre o que
arrecadarem além de 20:000.$000,

20:000t000	3:000000	6 0/

30:000W00	3: (D) 	»

40 :()((()()	 3:100 000

50(100$000	3:000$)]OO
ÓO:0OO$C0	3 000$i,,00	»

70:000OC()	3:000 000	»

SO:00O0( O	 3:0JO/O0
(J() : 000$aO(	3: C0( (MO	»

1 O)): O) 0$) CO	3: OCO 00	»

110:00)S0O0	3:03) $000
120: 00()$000	 3: OU$000 »

133:000$000	 3: 000.
140:0(0 000	 3: 00O 000



Lotações	1	
Quota fixa

E	Sobi'e a arte-4)
1	cadação

até
4)	1

5, 1 0/
so 

1
4 9 lo
4, S 11/

4, 7
4, elo
4, 6 II))
4 50/0
4, 4 O

4, 35
4 30/

4,2/0
4, 1 (1/)

4 ()/

,

e a.hril de 509

Observações acerca da percentagem
que cabe ás coilectoriaS sobre o
que arrecadarem alem da sua lo-
tação

-

42O:O00000
430:000S000
450:t,00000
470:(OU,'0(()
490:000$C00
500:000$000
510:000S000
530:000$000
550;000$000
565.Oo000J
570: 00(0
,90:OG0000
610:000$000
630:000$000

.-,...I,. .1. 1	......ç ..-. .... . J1tl	II...

stas coilectoriaS têm:
A perce11tagC11 que está marcada

para o que arrecadarem até e li-
niite de sua lotação.

S / sobre o excedente da sua lota-
ção até 330:001000

, 5 /0 
sobre o excedente de.....

330:0005000 até 430000$0()0
41/)) sobre o excedente de......

43) :000t 000 até 530 :000$000
. .3,5 01  sobre o excedente de.....

530:0iU$000 até 60:OLU$000;
31/)) sobre o excedente de........

630:000$000.

-..

CD

CD
Cr)

cr
CD

CD
(CD

-:
CD

CD
CD

CD

CD

m
C1)
----1



C---Collectorias de 1 .a classe—As coilectorias desta classe deduzirão tambem percenta-
gem pelo systema estabelecido para cada unia segundo a sua lotação. Sobre o
excedente terão as percentagens decrescentes do citado decreto, na seguinte fórnia:

-	 o(ID	 ,J)

C)

COLLECTORIAS	 o/o	 o/

QI
GO

Além 	
::: :: : : :::::	25:833$333	6.2°/a	27:500$000	57	35:833$333	4,5 O/

Alfenas .......................... 30 : 000$000	5 7oc	35:S33$333	4 5°/o	44:166$666	4o/S. Sebastião do araiso... 

Araguarv .......................
21:666666	7 0/.	27:500000	5°/a	35:S33$333Itajiibá ..................... ..../

Arrxá... ......................
Guaranesia .................... .20:S33$333	7,2.	7:500$000
Mirahy........................

Barbacena ...................... 35COC$OO	5,1	35:833$333
Manhuassu ....................

Belo Horizonte-1 .° e 2 .:..........95oOOOo
	

Sobre o ex-
Caraugma	 cedente

Carating .. ........................26:6665666	6,111, 27:5005 .00
Thcopnio OtLOIII 

Cataguazes .................... .41:0065666	4.66/	44:1õ666-
Uherab ........................

Formigo........................
Pasos ......................... 25:0L5000	6.3,	2750500
S. Joao d [Rey ..............
Viçosa .........................

5	35:833333	4,501

	

I,5]o	44:166666	4(.J

Sobre OCX-	 3o1

	

-	cedente
M

5	35:S33335	4.5,o

4 o /	52:560500	3.5/o

5/!,	35:S33$333	45°



5.4/	35:S33$333	4.5

5,51:	35:S33333	4,5:

4.5	52:50O8000	3,5/.

6,6'	27:500$000	51:/,>

41 :16t/$666

44:1668666

Sobre o ex-
cedente

35:833$3:33

4 (l

4 o/o

3 0/)

45 o/

	

1	 o

(1cn
O

COLLECTCPIAS	
o,	 00	 0;0

	

1	 -

Sobre o ex-
T7dPF&,1 1. ft C2. t .........	41:333	435 ,	52:50O000	35 l cedente

Lavras ....................... ..32:500$000

Leopoldina .................... .31:666`66(-)
Ooro 11: 111 0	..............

Muriahé........................11 :1(1r-Ó(Ü

Muzambiidio ....................
Pitanguy........................23:3334333
Varinha.......................

Monte Santo .................. .24:16ó$66;	6,4 O	 27:5000O0)	5 	35:833333

Pa11uTa.......................
	2:500 )/ 27:5M1 000000

Ponte Nova ................... .45:833$333	Í., 1: 52:500OO	35	Sobre O ex:
CC a e o te

Ponso Alegre .................. . 2 S:333,,333	59/	35:833333	151:	44:1(6666

Rio Branco .................... . 29:16($666	5,8 '1	35:S33333	-1,5	1: -14: 16Ó'6 ó,	4()/()

35:8334333	5/,	44:1Ó6$ÓÚÔ	41/	52:5000QO	3,51/)

---
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DECRETO N. 2.209 Do 16 DE ABOIL DE 1926

	

O.	O)hL 1	00 di.	d	cordiUiigo. muiiicipio

	

P:oiopo	e con\ert ciii Íciiii iii L i00Ii. iiiiti do mesirn()

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
Unia 2. :, escola masculina no districto de Cordsburgo, Mu.
nicipio de Paraopeba, e converter em feminina a escola mis-
ta do mesmo logar.

Palacio da Presidencio do Estado de Minas Oeraes, em
Belio Horizonte, 16 de abril de 4026.

FERNANDO MELLO VIANNA

Sa/doval Soares Azevedo

DLCRLÍU N. í.212 - DE 16 DE ABRIL Da 1926

em ifl t.L	iS	1	flhLSCUIIU,L O fi ,minina	I	(5ida]01 Troiriedal.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve Conver-
ier eia mistas as escolas masculina e feminina da Cidade de
TrerlIedaI.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bel-o Horizonte. 1 6 do \hrij de 1926.

F ERNANDO MELLO VIANNA

'7'7(1ova1 Soares Azevedo.

DECRET :...	1 DE 16 DE ABRIL DE 1926

DECRETO N. 7.210--DE 16 DE ABRIL DE 1926

	

Crdi um Ioir de iidjuiio. d 1	-cdi tiniiii:t li viIii de Riu Sures.
O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear

um logar de adjuncto á i» escola feminina da vilia de Raul
Soares.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 46 de alril de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.211 - DE 16 DE ABRIL DE 1926

	Cr	um O.	eoi1. miedi li)	dielrito de. 1)reOdente Soi0' : Ia	OpiO

	

d	1iI:iuiniriIfl.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve crear
unia 2 . i escola mista no districto de Presidente Suares, muni .
cipio de Manliumirim.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 16 de Abril de 1026.

Fi RNANDO MELLO VIANNA.

Sandoal Soares Azevedo.

Cra 11cilt eec di ii etc nt vila de José Pedro

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crear
uma escola mista na cidade de José Pedro.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, cru
Pelio Nariz a.	1 O de 1926.

ORNANDO MELLO VIANNA

andovaj Soares Azevedo

DECFO	:.	4	16 DE ABRIL DE 1926

ilimijta ti pina do ru Jose iMarçal Pri ri

O Presidente do Estado de Minas Oeiaes, usando da
attrihuiço que lhe confere o § 4.°, do art. 57 da Consti-
tuição e deante do parecer do Procurador Geral do Estado,
resolve commutar para o grão mininjo do art. 29.1, § 1.0 do
Codigo Penal a pena de 30 annos de prisão ceilular a que
foi condemnado o reu José Marçal Pereira por sentença do
Tribunal do Jury da Comarca de Curvelio, de 20 de junho
de 1923.

Pajacio da Preside ncia do Estado de Minas Oeraes, emB:10 Horizo	 hrjl de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.
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DECRETO N. 7.215 DE. 27 DE ABRI DE 1926

\ ir°	r'dli mi 1	10)11 i e do Loto rIo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da
attrihub:ões lU lhe (onere o ar t. h	ii. 1, (Ia Eonstitu
e de aecordo eoin a	utorizaç;iO do art. 1 . da lei n.
tI de setembro de 1925,  resolve ai-provar o ro-mlamento
licial que coimi (1 1IC, este baixa, assigiiado pelo Secretario d
Estado dos	eoeios (lo interior, que o fari executar.

Palario da Presidenia do Estado de Minas Geraes em
Belio Horizonte, 27 de abril de •192í.

Ii	AI)O Meiio VIANA

Sandoval Soares Azevedo

REGULAMENTO POLICIAL
i.'Ittilo 1

DA ORGANIZAÇÃO POLICIAL

CAPITULO 1

DAADMINISTRA(- AO POLICIAL

O policial, sob a inspecço su.Art. 1. 0 A adiiiinistraÇã 
prema do Presidente do Estado. será dirigida pelo chefe de
policia.

Art. 2. 1) O territorio do Estado se divide, para a atm
distração policial, em comarcas. fliuniciph s e districtos,
de accordo com a ivisSo judiciaria e adiiiinii rativa.

CAPITULO II

DAS AUTORIDADES POLICIAES E SEUS AUXILIARES

Art. 3,0 As funcções policiaes serão exercidas:
1) em todo o Estado pelo chefe de policia, pelos

legados auxiliares e pelo delegado d investigações e cap-
turas

2) nas comarcas e nos municípios, por um delegado
de policia.

3 nos districtos por uni subdelegado de policia.
Art. 40 São auxiliares da administração policial:
1) os funccioflarioS da Secretaria da Policia e daI

reparticões smibordiI1ada

2) OS escrivtL s:
3) OS peritos
4) o administrador da cadeia cia capital e os carcereiros;
5) os inspectores de policia;
6) OS agentes de policia.
Art. 5.° Os funccionarios policiaes so livremente de-

missiveis por quem os tenha nomeado.

Secção L10

chEFE DE POLICIA

Art. 6 . 0 () chefe de policia será nomeado pelo P:esj-
dente do Estado dentre os bachareis em direito que tive-
rem pelo menos quatro annos de pratica de fôro ou de ad.
miii straçãO e será conservado emquanto merecer a con
fiança do Presidente.

Art. 7 0 O cargo de chefe de policia é iI1coriipafiv1
com o exercício , de qualquer outro emprego ou f uncção pu-
blica.

Secção 2.

DOS DELEGADOS AUXILIARES

Art. 8.0 Os delegados auxiliares serão nomeados pelo
presidente do Estado dentre os b ichareis em direito que tive-
rem pelo menos dois annos de pratica de fôro ou de admiii-
nistro ção.

Art. 9.° Os delegados auxiliares serão classificados por
ordem numerica e exercerão as attribuiçôes determinadas
pelo chefe de policia na capital e nas circuniscr j pções queeste designar.

Secção 3•1

DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS DE POLICIA

Art. 40. Os delegados das comarcas, o de investigações
e capturas e os dos niunicipios que forem séde de prefeitra
serão nomeados pelo Presidente do Estado dentre os ba-
chareis em direito.

Art. 11. Os delegados dos niunicipios e os subdelegados
serão nomeados pelo chefe de policia dentre os cidadãos
brasileiros idoneos que residirem na sêde do município e
do districto.

Art. 12 Quando a ordem publica e a conveniencia cio
serviço exigirem, poderá o chefe de policia desi gnar officiaesda Força Publica, effectjvos 0 11 reforjimatios para exerceremm,
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em commissão as fiincçes de delegados especiaes em u
ou mais municipios.

Paragrapho unico. O exercicio dos delegados especiaes
não depende de compromisso, servindo de titulo a por-
taria ou telegramma que os designar.

Art. 13. Na comarca da capital haverá mais uni dele,
gado de policia.

Art. M. As delegacias providas ohrigatoriaflieite por
bachareis em direito serão divididas em quatro crilrancias,
de accordo corri a lei de organização judiciaria do Estado.
As delegacias das prefeituras pertencerão á segund: e.
trancia.

Art. 15. Os delegados formados poderão ser designa.
dos em cornmissão para servir em delegacias de entïancia
egual ou superior, no caso de licença ou impedimento
prolongado do respectivo delegado. Nas vagas que se derem
na ultima classe, por licença ou impedimento, poderão ser
eguaniente cominissionados bachareis em direito emquanto
durar o impedimento do delegado effectivo.

CAPITULO III

DOS AUxILIARES DAS AUTORIDADES POLICIAFS

Secção I.a

DOS ESCRIVÃES

Art. 16.	Perante o chefe de policia exercerá as func.
ções de escrivão o funceionario que fôr designado.

Art. 17. Haverá em cada delegacia auxiliar, na de in-
vestigações e capturas e nas delegacias da capital um es-
crivão privativo nomeado pelo chefe de policia.

Art. 18. Servirão perante os delegados e subdelegados
d policia os escrivães de paz; as referidas autoridades, po-
rém, quando julgarem conveniente, poderão nomear es
crivões privativos.

Art. 19. Quando na séde do niunicipio houver mais de
um scrivo de paz, servirá perante o delegado aqueile
que fôr por elle designado.

Secção 2a

DOS PERITOS

Art. 23. Os exames e vistorias serão effectuados por
meio de peritos idoneos com assistencia da autoridade.

Art. 21. Os peritos serão nomeados pela autoridade
policial e por elia compromissadls faacndo-se eanecia l mefl

ção 110 auto de exame.

iuUeili sol oentos todos os que são capazes de
resieuiuu1	excepto:•	
1) os que tiverem deposto no processo, ou nelle já te-

iflI dado parecer;
os analphaetos;

3) os que não tiverem conhecimentos techn jcos sobre o
cto a exanhiriar, sempre que a apreciação depender des-
conlieCiIllehltos.	-
•\rt. 23. As pessoas que sem justa causa se recusarem
ir de peritos incorrerão em multa de 30$ 1! 00 a 90j 0

sta pela autoridade que ordenar o exame e que man
ara lavrar auto pa	er renl et u i clo 10 coilector do mui

ecçãC 3.

pS CÀiLel	. ,:IECTORES E AGENTES DE POLICIA

Art. 24. O administrador da cadeia da capital, os car-
aCGíOS, OS inepectnres e os agentes de policia serão no-
noJrS de:.	 doneos.

PITULO IV

IOSSE E EXERCICIO

Art. 25. As autoridades policiaes não remuneradas
--Jero tomar posse e entrar em exercicio á vista da com-
:unicação ou publicação oïticial da nomeação, sem depen-

aeilcia de titulo.
Art. 26. Os demais fuinccionarios, salvo licença especial,

:0 poderão entrar em exercicio dos seus cargos sem que a
:toridade competente lhes dê posse, á vista do titulo de
::rmeação.

Art. 27. Servir-lhes-á de titulo o prOprio decreto ou
nrtaria de nomeação, que será remettida, depois de regis-
nada, á autoridade competente para dar posse.

Art. 28. São competentes para dar posse:
1) o Pre i dente do Estado ao chefe de policia;
2) o Chete de Policia aos delegados;
3) as Caniaras Municipaes e juizes de direito aos dele-

o, e subdelegados;
4) os delegados e subdelegados de policia aos auxiliares

ue perante elles servirem.
Art. 29. A autoridade competente para dar posse não

aoderá recusar á vista da couumuln j cação, publicação ou ti-a de nomeação, sob pena de responsabilidade.
Art. 30. A posse será tomada dentro de dons mezes,

ntados da data em que fôr puhlcada a nnlHearã
aza, porém,
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Art. 31. Será considerada sem effeito a nomeaç0
autoridades policiacs e auxiliares desta que não assumirem
o exercício no prazo legal.

Art. 32. No acto cia posse pronunciarão os nomeados
se guinte juramento ou com pronlissO	:Juro (ou promettc
desempenhar leal e honradamente as funcções do car.
go de.

Art. 33. Os deiepadcs de policia removidos entrarão
em exercicio dentro cio prazo de trinta dias, sem depende
cia de novo titulo e compromisso. Esse prazo p oderá ser
prorogado por mais trinta dias, si o requererem Provando
to impedimento.

Art. 34. Os delegados de policia removidos que, dentro
do prazo citado, não assunlireril o exerciCio, perderão
cargo.

Art. 35. Havendo con,cniellcia para o serviço Publico
poderá o chefe de policia restringir os prazos dos arts.
e 33.

Art. 36. Todos os funccionarios são obrigados a cem.
municar á Secretaria cia Policia, dentro do prazo de CiflCt
dias, a data em que tiverem entrado em exercicio.

CAPITULO V

DAS LICENÇAS E FERIAS

Art. 37. Sómente por motivo de nioleafia, ou em vi:.
tude de licença cia autoridade competente, poderão as autori.
dades noliciaes e seus auxiliares interromper o exercicio de
seus cargos.

Art. 38. São competentes para a concessão de licença:
o Presidente do Estado ao chefe de policiae aos de.

mais funccionarios, até dons annos;
2) o Secretario do Interior até noventa dias com metade

dos vencimentos e até seis rnezes sem ven cimentos;
3) o chefe de policia até sessenta dias com metade dos

vencimentos e até noventa dias sem vencimentos
4	os delegados de policia aos auxiliares que servirem

perante elies, até trinta dias.
Art. 39. As autoridades poiiciaes e seus auxiliares não

poderão, sem licençalicença da autoridade competente deixar . ocar-
go ou mudar de residencia para fóra da séde do seu exercicio,
incorrendo, pela infraccão, na multa de vinte a cem mil réis.

Art. 40. As licenças serão concedidas com nietadedos
vencimentos somente por motivo de inolestia comprovada.

§ 1.° Sempre que juistar conveniente, a autoridade a quem
fôr equerida licenva poder:í ordenariLISOeCCeO medi ca do
requerente por peritos de sua livre nomeação.

§ 2.1 O pedido de licença poderá ser feito pela mulhr
ou dcccendei,to do fnncciouario, ou	rflg) deste, com dua'

estenhhnihlas e tiri ia:, reconhecidas, si a natureza e a gravid-a

de d	
lestia o impossibilitarem de o fazer por acto proprio.

	

T°4i	Nenhum funccionario poderá gozar de mais
de u ni atino de licença remunerada e esta sómente será con-
cedida do tempo niarcado no art. 38.

42. Aos empregados que interromperem o exercicio

de 
5 ' cm'g05 sem licença abonar-se-á metade dos venci-eus

mefltOS desde que provem ter sido essa interrupção deternii-
3da prrnoti'' 0 de molestia, nos termos cio art. 40, e não

er
excedido trinta dias.
jrt. 43. As interrupções de exercício no caso do arti-
antecedente serão contadas para o fim de não ser excedi-
o prazo doart. 41.
Art. 44. Perderão os seus logares os funccionarios que

ni causa justa deixarem de reassumir o exercicio do cargo
:,doopraZO da licença.

• rt. 45. As licenças poderão ser prorogadas, quando o
requerido antes de sua expiração, observados os prazos nia-

\liflOS fixados no art. 38.
Art. 46. Ficará sem effeito a licença si o funccionario
entrar cru goso della dentro do prazo de 30 dias, contados

da data da portaria, quando concedida a licença pela autori-
dade local, ou do dia em que a folha official chegar á resi-
denCia do funccionariO licenciado.

Art. 47. Não podem ser concedidas licenças aos funccio-
orios interinos e aos reniovidos que não tiverem entrado em

eserCiCiO de seus cargos.
Art. 48. Os funccionarios licenciados comniunicarão á

rcretaria da Policia e á autoridade que tiver concedido a
ença a data do seu inicio e aqn alia em que reassumirem o

L\crcicio.
Art. 49. O chefe d p Policia poderá conceder anncalmen-

te aos delegados de policia 15 di as de ferias, successivos ou
não, desde que:

1) contem mais de um anno de exercicio;
2) não tenham gosado licença durante o atino;
3) tenham em dia o serviÇo a seu cargo;
4) não haja!n incorrido nu qualquer falta disciplinar;
5) sejam dedicados ao trabalho,

CAIlT IJL() VI

DAS SU::SrIiUJç'õns

Art. 50. O chefe de policia será substituido:
1) no cauo de impedimento, por quem fôr nomeado

	

pelo Presiden	do E :ido, observadas as disposicões do
art. 6;
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2) no caso de ausencia da capital por motivo de serviÇo
publico e nos impedimentos occasiOflaes, pelo director 
Secretaria, salvo designação especial do Presidente.

Art. :)i. Para a substituição dos delegados e dos sub.
delegados haverá tres stipplentes nomeados pelo chefe
Policia, observado o disposto nos arts li e 53.

Art. 52. Quando cm uni districto faltarem ou foretu
impedidos o subdelegado e seus supplentes, exercerão a sub.
stituiçãO o subdelegadO e os supplenteS do districto j
diato, na ordem numerica de sua classificação.

Art. 53. A ordem de substituição dos delegados
subdelegadoS será designada nas portarias de nomeação

Art. 54. Os delegados auxiliares ., o de investigaç5
capturas e os da capital não terão supplentes. Serão substitu
dos por quem o chefe de policia designar.

Art. 55. Na falta ou impedimento do escrivão de paz
ou de policia, havendo o privativo poderá a autorjdatt
nomear pessoa idonea para o caso de que se tratar.

Art. 50. Os carcereiros e os agentes de policia seri
substituidos por cidadãos nomeados interinallietite pelas at.
toridades perante quem servirem, observando-se as condiç
de idoneidade exigidas para os effectivcs.

Art. 57. Serão matriculados na Hecretaria da Policia to.
das as autoridades policiaes e os funccionariOs auxiliares .
mune r ado s.

CAPITULO Vil

DOS VENCIMENTOS

Art. 58. Os funcci011arioS que não tiverem vcncjmet,
tos marcados em lei perceberão somente os emolunientost
xados no regimento de custas para os acLos que praticare
no exercicio de seus cargos.

Art. 59. O exerciciO pleno do delegado especial nade
da comarca ou do municipiO séde de prefeitura, por má
de 15 dias, importa, para o delegado formado, na perda doi
vencimentos correspondentes ao tempo que exceder aquel

prazo.
Art 00. O supplente que substituir o delegado forma&

terá direito á metade dos vencimentos deste no caso &
licença. Nada perceberá quando o logar estiver vago, o:
quando na séde do rnuniCipio se achar um delegado especia-

Art. 61- Os vencimentos dividir-se-ão por metade e
ordenado e gratificação não podendo esta ser abonada, er
caso algum, a funccionario fora do exercicio.

Art. 02. Os vencimentos serão pagos mediante at1iI
do de exercicio passados:

1 pelo chefe de policia aos delegados da capital e 
2

administrador da cadeia;

2) pc:.......... ---	 eito, ou pelo da 1.a vara, onde hou-
ver mais de uma, aos demais delegados;

3) pelos delegados aos escrivães e carcereiros
Art. 63. Os delegados removidos terão direito ao or-

denado durante o tempo fixado para assunhjrenj o exercicio.
Nada perceberão durante a prorogação do prazo.

Art. 64. O funccionario chamado ao exercjcjo da sub-
stitii jção de outro Perceberá o seu ordenado e a gratifi-
cação do substituido.

Art. 65. Os delegados de policia, quando tiverem de
viajar em diligencia fóra de suas circumscripçôes, terão di-
reito a uma dtaria que seráserá arbitrada pelo chefe de policia.

\ 11TULÇ) VIII

DAS INCO\il'À Í IflILIDADES, 1 MPEDIMJ:NTos E SUSPEIÇÕES

\rt. 66. São incompativeis os cargos de policia:
1) com os de ordem judiciaria;
2) com aquelies cujas fiincçes são, por natureza, repu-

'nauites com as de policia;
3) com outros quaesquer, de cujo exercicio resulte

a impossibilidade de serem satisfactoriamente dese mpenha-dos.

Art. 67. O exei-cicio do cargo policial não póde ser
accumulado ao de vereador OU fnnccionaijo municipal

Art. 68. A acceitação do cargo ln compatJ COm o depolicia importa a renuncia deste.
Art. 69. Não poderão servir ao " ] esmo tempo, nomesmo municipio ou districto, os ascendentes, descendentes.

irmãos, tios e sobrinhos, sogro e genro, cunhados e con-
cunhados, quer sejam empregados de policia, quer de ordemjudiciaria.

Art. 70. A incom patibilidade dos peritos é limitada aos
uizes togados da comarca, promotor de justiça, autoridade

policial ou juiz de paz e escrivão de paz ou de policia que
funccionarem OU tiverem de fli necionar no mesmo processo.

Art. 71. Verificauidose o in1pedjujinf0 previsto no ai-t.
69. perderá o Jogar o empregado de nomeação posterior, ex-
cepto sendo de ordem judiciaria.

Art. 72. As autoridades policiaes e os seus escrivães
so impedidos de funccionar em processo em que sejam 

011tenham sido procuradores os seus parentes, comlsangn ; neosou affins, mencionados no art. 69.
Art. 73. E' vedado o exercicio de a dvocacia:

• 1) ao chefe de policia em niateria civil, criminal e admi .fl lstrativ;

2) aos delegados e sulbdeiegados de policia em materia
criminal, nos processos de failencias e outros feitos em
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que tenham possibilidade de intervir em razão 
de seu

cargo. eS são obrigadas a se dar
Art. 74. As autoridades policia 

de suspeitas e podem ser recusadas por algum dos motiv.s

seguintes
1) inimizade:
2) amizade intiruia
3)

parentesco por consanguinde ou afdnidade lia

linha recta OU até? 4. gr:O na linha collateral

4)
particular interesse no proceSsO reputaIRl0e parti-

cularfllente interessado quem fôr ostensiva ou reservadaiiiente
parte no processo ou em processo identiCo para cuja de:o
aquelle aproveitar.Art. 75. A autoridade que se reconhecer suspeit:
declarar-se tal, ainda que não tenha sido recusada, devendo
especificar o motivo da suspeição 110 seu despacho.

Art. 76. Opposta a suspeição, si o recusado a reco-
nhecer,nlafldará que o processo seja reniettido ao seu substi-

tuto le gal. No caso contrario dará as suas razões e prosegui.
rã corno si a suspeição não fosse opposta, tornando-se pas.
sivel de pena disciplinar, imposta pelo chefe de policia, si
ficar provado de qualquer modo que a autoridade procedeu
iii aliciO5afl1e1tArt. 77. Subsistem quanto aos auxiliares da policia as
mesmas causas de suspeição das autoridades.

CAPITULO IX

DOS DEVERES E PENL1DADES

Art. 75. As autoridades políciaes e os seus auxiliares
têni por deveres, além de outros que expressame

nte lhes

cumprir:
1) executar com zelo e diligencia O serviço de seu

cargO
2)

ter em ordem os livros, autos papeis e documentos
sujeitos a sua guarda ou exalfle

3)
prestar sem demora, coni franqueza e lealdade, as

jnformações que lhes forem exigidas; seu cargo;
4) guardar reserva sobre os serviços a 
5)

attender as partes com solicitude, providenCiatldo
proniptalllente sobre as occurrellCias que forem trazidas ao
seu conheCililento.Art. 79. AqueileS que faltareni ao cuuilpriflleflto de seus

deveres, infringindo dispoSiÇõCS legaeS OU regulamentares

os contrariO s á mora), serãO passiveiS da
ou praticando act 
seguintes penas:

1) adverteflcia
2) reprehellSão
3) multa até 100$000
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4) remoção a bem do serviço publico;
5) suspensão até 30 dias;
6) demissão.
Art. 80. São competentes para a imposição das penas

jisciphtflaes
1) OS delegados de policia aos seus auxiliares, com

cepçaO das de ris. 4 e 6.
2) o chefe de policia todas, menos a ultima, quando

se tratar de funccionario nomeado pelo Presidente do Es-
tado.

Art. 81. Dos actos que impuzeremn pena disciplinar
haverá recurso para a autoridade immediatamente superior.
Quando a pena for imposta pelo chefe de policia, o recurso
será decidido pelo secretario do Interior.

Art. 82. Os recursos serão interpostos dentro de cinco
dias, contados da publicação do respectivo acto, quando o
recorrente tiver exercido no mesmo logar da autoridade re-
corrida e dentro de trinta dias, quando tiver exercicio em
Jogar differeflte.

Art. 83. Interposto o recurso por petição, o recorren-
te tem, pira juntar os documentos que entender convenien-
tes, o prazo de dez dias, findos os quaes o processo será
submettido á autoridade superior.

Art. 84. A autoridade que houver imposto a pena po-
dera, si convencida das razões do recorrente, reconsiderar o
acto, em vez de submettel-o á autoridade superior.

Titulo II

DA COMPETENCL&

CAPITULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 85. A competencia da autoridade policial para os
actos do exercicio de suas funcções é determinada:

1 pelo Jogar do delicto;
2) pela natureza deste
3) pelo domicilio ou residencia do réo;
4) pela residencia do offendido;
5) pela situação do objecto do crime.
Art. 86. A' autoridade policial de um districto compe-

te exercer as suas attribuições, relativamente aos crimes
commettidos em outros districtos, ex-officiii, em virtude de
requisição da autoridade judiciaria ou policial competente
ou de requerimento do promotor de justiça ou seu adjunto,nos casos do artio antecedente ris. 3 e 4 ou quando se acha-rem em seuseu districto o réo ou o off endido, os instrumentos
ou objectos do crime.

D.-18
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Art. S7. A conipetencia das autoridades policiaes r1c
exclue a dos juizes de paz para os actos de policia preven.
tiva de que são incumbidos por lei.

Art. 88. O chefe de policia pôde exercer directamente
no Estado todas as attribuiçóes e funcções policiaes, avocan.
do qualquer delias sempre que entender necessariO, OU cern.
mettendo-as ao delegado que degnar.

Art. 89. A competencia dos delegados de policia dos,
municipios em que houver mais de um é cumulativa, po.
dendo, entretanto, o cnefe de policia distribuir o serviço
conforme for mais conveniente, ou dividir o territorio em
circumscripçõeS, cujos limites determinará.

§ 1 0 - Concorrendo mais de um delegado, preferirá
que primeiro houver tomado conhecimento do facto, para
proseguir na sua investigação, salvo ordem em contrario.

§ 2.°—Achando-se algum delegado em logar onde se
dê qualquer occorrencia que reclame urgente intervenção da,
autoridade, poderá tomar conhecimento do caso e providen -
ciar até que compareça o delegado competente.

Art. 90. Os delegados de comarcas e municipios para
onde se transportarem os delegados auxiliares ficam sujeitos
a estes durante o tempo da pernianencia na comarca ou no
rn uni ci pio.

Art. 91. Os delegados auxiliares podem avccar, me-
diante instrucções do chefe de policia, os processos iniciados
ou mesmo concluidos pelas demais autoridades. Eguai
attribuição têm, no limite da sua jurisdicção:

1) os delegados de comarcas em relação aos dos muni.
cipios e aos subdelegados;

2) os delegados de municipio em relação aos subdele.
gados.

Art. 92. O supplente que substituir o delegado efiecti-
vo da comarca tem a sua jurisdicço limitada ao niunicipio
da séde.

CAPITULO II

DAS ATTRIBUIÇÕES

Secção La

DO CHEFE DE POLICIA

Art. 93. São attribuições do chefe de policia:
1) nomear os delegados de municipios, os subdelegados,

os supplentes, os escrivões das delegacias auxiliares e da
capital, os carcereiros e o administrador da cadeia da ca-
pital;

exercer, imniedi2ta inspecço sobre todos os servi-
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xiliares as ordens t intrucções necessarias para o bom
desenipenho de suas attribuições;

3) ordenar as diligencias necessarias para a investiga-
ção dos crimes e descoberta dos seus autores;

4) velar para que as autoridades cumpram e façam cuin-
rir as disposições das leis, decretos e regulamentos;

5) dar posse ás autoridades policiaes e seus auxiliares
e conceder- lh e s licença até sessenta dias com a metade dos
vencimen tos e até noventa dias sem vencimentos;

6) impor penas disciplinares, nos termos deste regula-
mento;

7) autorizar a internação de loucos, excepto no Instituto
Raul Soares

8) conceder passaportes e visar os que lhe forem apre-
sentados;

9) communicar ao Presidente do Estado as occorrencjas
que interessem á segurança e trafl q ujlljdade publicas, trans-
mittindo . lhe as conimuncações que receber dos seus delega-
dos e de outras autoridades;

10) apresentar ao governo annualnienfe e sempre que
lhe fôr exigido circunistanciado relatorio sobre o estado da
drninistraÇão a seu cargo, expondo as duvidas 011 embara-

ços que occorrerem na execução das leis e apontando as
medidas que lh( parecem, cohiveiiieiite.

Secjjo 2.1

\ \ILL\Of

Art. 91	A( , s delegados auxiliares compete:
1) transportar-se para qualquer ponto do Fstado, por

ordem do chefe de policia, quando algum facto grave recla-
me a sua presença;

2) avocar, corno representantes directos do chefe de
policia, a jurisdicção dos delegados de comarcas ou de mu-
imicipios em quaesquer processos e bem assim no exercicio
das attribuições daquelias autoridades;

3) communicr ininiedatanienteao chefe de policia
todas as occorrencjas que interessem á segurança e tranquil-
lidade publicas, os crimes conlmettidos, as prisões, os inque-
ritos e as diligencias a que procederem;

4) inspeccionar as delegacias, sempre que lhes for de-
terminado, e proceder a s yndicancjas e inqueritos nos casos
de infracção disciplinar ou de responsabilidade penal das au-
toridades e 1!"c (1 f1 r ifl d policia.
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Secção 3.a

DOS DELEGADOS DE POLICIA

Art. 93. São attribuições dos delegados de policia:
1 proceder ou mandar proceder a todas as diligencja

aecessarias para a investigação dos crimes communS, desco.
berta de seus autores ou cumplices;

2) proceder a exame de corpo de delicto;
3) expedir mandado de busca e apprehensão;
4) conceder fiança;
5) prender os culpados;
6) tomar conhecimento das pessoas que de novo vie-

rem habitar seu districto, quando forem suspeitas;
7) conceder passaportes, excepto na capital;
8) evitar que se formem ajuntamentos illicitos e disper.

sal-os;
9) dispersar as sociedades secretas;
10	cumprir as requisições das autoridades judiciarias

e policiaes do Estado, da União, do Districto Federal, de
outros Estados ou do niinisterio publ co, procedendo ás diii.
gencias necessarias;

li) obrigar a assignar termo de segurança e de bem
viver;

12) velar eprovidenciar na forma das leis sobre tudo
que pertencer á prevenção dos delictos e contravenções e á
manutenção da segurança e tranquillidade publicas;

13) inspeccionar as diversões publicas e as cadeias;
14) prender os desertores nos termos dos regulamen-

tos militares;
15) pôr em custodia os ebrios, os mendigos viciosos, os

loucos peri gosos e os turbulentos que, por palavras, gestos
ou acções, ultrajem o pudor e oflendani a tranquillidade pu-
blica;

16) prevenir e impedir incendios, sinistros, desastres e
accidenfes perigosos;

17) prover interinamente o logar de carcereiro;
18) remetLer ao promotor de justiça o resultado das in-

vestigações a que proceder relativamente aos crimes com-
inuns e as provas de abusos e prevaricações que commette-
rem seus subordinados, afim de que sejam punidos;

19) organizar e remetter ao chefe de policia os map-
pas de estatistica policial de sua cii cuniscripção, apurando os
que lhe forem remettidos pelos subdelegados;

20) nomear seus escrivões, inspectores e agentes de po-
licia no districto da séde do municipio, dar-lhes posse e

conceder-lhes licença até 30 dias;
21) velar para que os subdelegados de policia e seus

auxiliares desenipenheni regularmente os seus deveres, e dar-
lhes instrucções;
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22) punir correccionalmenfe os seus subordinados;
23 dar parte ao chefe de policia dos crimes cominettj

dos. dos criminosos que prenderem e de quaesquer occor-
rencias que interessem á segurança e tranquiliidade publica;

24) renietter semestral niente á mesma autoridade, nos
mezes de janeiro e julho, um relatorjo do estado da adrnjnis
tração policial do município;

25) conimunicar ao official do registro civil os nomes
das pessoas encontradas mortas na via publica ou que ahi
faliecerem sem assiste cia iiiedica

26) fiscalizar OS hoteis, pensões, hospedarias, alber(Yues.
e civaeSquer outros estabelecimento onde entrem e sahiam
diariamen te hospedes, obrigando os proprietarios, procura-
dores e encarregados, sob pena de multa de 100$000 a
5008000, a ter um livro, devidairente aberto e rubricado pe-
lo delegado, em que sejam inscriptos os nomes dos hospedes
sua nacionalidade, estado civil, edade, profissãe, procedencja
e destiuo;

:27) communicar em boletim ao Gabine e de Investi-
gações e Capturas 05 crimes occorridos, as prisões reali-
zadas, as evasões de prs sos, os suicidjos, desastres, inceq.çlios,
accidentes no trabalho, inqueritos concluidos e remettjjcs a
juizo, declarando as conclusões a que tiverem chegado em
eus relatorios, principalmente quanto á pessoa dos ac-

cusados;
28) participar ao juiz, sob pena de multa de 1005000a

3008000, a ausencia das pessoas que tiverem tomado des-
tino ignorado, deixando bens em abandono;

29) fiscalizar, na parte que lhes fôr attinente, o paga-
mento dos impostos e seilos do Estado;

30) participar ao juiz o obito de pessoas que deixaram
herdeiros ausentes e acautelar s bens até o comparecimen-
to da autoridade competente para a arrecadação.

Art. 96. Ao delegado de investigação e capturas com-
pete exercer as attribuições policiaes de que fôr encar-
regado pelo chefe de policia ou pelo director do Gabinete
de Investigações e Capturas, especialmente quanto ás pes..
quizas e diligencias para a completa elucidação dos factos
criminosos de natureza grave que occorreram no Estado e
á execução dos mandados de prisão expedidos pelas auto-
ridades judiciarias e administrativas.

Art. 97. Na capital do Estado. o policiamento nocturno
compete a um delegado designado por escala dentre todos
os que ahi tiverem exercido, inclusive os auxiliares.

Art. 98. Ao delegado de serviço compete:
1) p rovidenciar sobre os factos que occorrereni nae ap;tiil durante a noite, levando sem demora os de maior

importancia ao Conhecimento do chefe de policia;
2) exercer a vigilancia nocturna da cidade, a Policiade costurp	'	 e	 dtvrÔs publicas



- 27  -

sem prejuizo das attribuições privativas de outras autoridades
Art. 99. Aos delegados de ircumscripÇ0 da capital

cumpre especial mente:
1) fazer registrar no livro de occorenciaS diarias das de.

legacias os factos mais importantes mencionando em relação
a cada individuo preso o nome, naturalidade, tiliação, estado'
edade, profissão e residencia declarados na quaiihcaç
a hora e o motivo, a ordem da prisão e á disposição de ou
autoridade se acha:

2) mandar registrar no mesnio livro, remettendo ao
juiz do summario, os objec.os. dinheiro e valores que ferem
arrecadados dos presos;

3) dar diari'iueat e duas audienCias, sendo unia pela
manhã e outra á noite, coiiservandose na delegacia das 1
horas da manhã ás 4 da tarde. salvo serviço externO de po.
liciamento ou diUgencia, e á noite ot empo necessario para
attender ás partes e á regularidade do serviço;

4) organizar e renieter ao chefe de polcia o mappa
das prisões efíectuadaS na vespera e dcs individuos que
forem soltos. Este niappa será transcriptO em livro PrOprio
da delegacia.

Secção 4»

DOS SUBDELFcJADCS DE POLICIA

Art. 100. Os subdelegados de pol:cia exercerão em

seus districtOs as attribuições conferidas aos dele gados de
policia e relativas ao muuiCipio, devendo dirigi r-se a elles
sempre que fôr necesSirio, renietter-lhes os mappas de es-

tatistica e dar parte dos crimes conimettidos, das prisões
feitas e das providencias que tomareni nos termos do art.
95 ns. 19,23 e24.

ParagraphO unicO No districto da séde do niunicipio
as attribuições do subdelegado se limitam ás providencias
indispensiVeis até que compareça o delegado.

Art. 101. A disposiçãO do artigo antecedente não inhibe
os subdelegados de policia de solicitar directamente do chefe
de policia as providencias que reclamem a segurança e tran-
quillidade publica nos districtos, quando não puderem ser
tomadas pelos delegados de policia.

Secção 5.a

DOS ESCRIVÃES

Art. 102. Compete-lhes:
1) lavrar portarias, mandados, termos autos e astent3'

das, tomando os respectivos d€poimentOS;
2) fazer citações e intniações

- 279 -

3) escrever, registrar em livro especial e expedir os ofti-
-i(-, S e mais documentos da COrr espoijdericja officjal das re-'iectivas autoridades;

4) ter em boa guarda e ordem o respectivo archivo;
5) organizar os mappas da estatística policial
6) aconipaiiliar a autoridade nas diligencias (10 seu

0fficio;	-
7) dar as partes. a:nda que não o exijam, recibo das

custas que perceberem e dos p-peis for dias apresentados.
evidamente datados e assgnados

8) passar certidões, mediante despacho da respectiva
..utoridade.

Secção 6.

DOS PERITOS

Art. 103. Aos peritos compete servir nos exames de
corpo de delicio, de sanidide, de edade, de iastruniiitos e
local do crime e nas autopsias, avaliações. a rbitramentos e
vistorias.

Secção 7.a

DOS INSPECTORES DE POLICIA

A!-t. 104. incumbe-lhes:
1) velar sobre tudo que possa interessar á ordem e á se-

gurença publica e informar á autoridade policial sobre os
crimes e contravenções que se tenham conlmettido

2) admoestar os vadios, ebrios, mendigos, meretrizes e
turbulentos, dando p arte ao subdelegado de policia

3) auxiliar a autoridade policial no descobrimento de
crimes e prender os cr i minosos contra os quaes houver or-dem de prisão.

Seccãà 8.

DOS AGENTES DE POLICIA

rt. 105. São attribuições dos agentes de policia:
1) fazer prisões, citações e intimações;
) acompanhar as autoridades nas diligencias do seuãicjo

3 executar os mandados e ordens legaes das auto -[idades
4) auxiliar os officiaes de justiça nas diligencias para

Pri são de criminosos;
5) investigar os crimes e contravenções seguindo as ins-trucções que receberem das autoridades e guardando rigo-roso SigiUo,
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Titulo 11!

DA POLICIA JUDICIARIA

CAPITULO 1

DA ACÇÃO PENAL

Art. 106. A autoridade policial não procederá a jr..
vestigaç õeS e capturas, nem proseguirá nas diligmcias já j.
ciadas, quando se tratar de crime cuja acção estiver manifes.
tamente pres cripta ou fôr privativa do oflendido e este ou
o seu representante não requerer o inqueritO.

Art. 107. Têm qualidade para representar o ofiendido o
seu pae mãe, tutor ou curador, sendo menor OU interdjcto
o conjuge e o representante legitimo de pessoa juridica.

Art. i S. A acção penal só pode ser promovida por
queixa da parte offendida, em se tratando dos seguintes
crimes:1) damno, quando não tiver havido prisão em flagrante
ou não fôr praticado em coisas do dominiO ou uso pu-
blico da União, dos Estados, ou dos Municipios, ou em li-
vros de notas, registros, assentamentos, actas e termos, e em
autos e actos originacs de autoridade publica;

) adulteriO e parto supposto
3) corrupção de menores, viulencia carnal e rapto, salvo:

si a pessoa offendida fôr niisera\ ei, ou asylada de algum es-
tabelecimento de caridade si da violencia carnal resultar
morte. perigo de vida ou alteração grave de saude; si o
crime fôr perpetrado corri abuso de autoridade de pae, tutor,
curador, preceptor ou amo;

4) caluinflia e injuria, salvo em se tratando de oflensa
contra corporação que exerça autoridade publica, ou contra
qualquer agente ou depositariO desta, em razão de suas
luncçõeS;

5 crimes contra a propriedade literaria, artistica, indus-
trial e cnimerCiai, salvos cs Casos expressamente exceptua-
dos em leis.Art. 109. Considera-Se niiseravel a pessoa que, tendo
direitos a fazer valer em juizo, estiver impossibilitada de pa-
gar oi adeantar as custas e descesaS do processo, sem se pri-
var dos recursos pecuniarioS indispenSave i s para as necessida-
des ordinarias da propria manutenção ou da familia.

Art. 1 0 A acção criminal de furto não terá logar eu-
tre marido e mulher (salvo havendo separação judicial de
pessoa e bens) entre ascendentes, descendentes e affin no
mesmos grãos.Art. iii. A acção publica por crime de furto entre P2
reotes e affins até o 4. 0 gráo civil, resalvado o dispOStO IC

artigo antecedente, só poderá ser promovida mediante re-
p,esent 	do offendido.dido.

Art. 112. A prescripção da acção, salvos os casos espe-

C ficado S flOS arts. 275, 277 e 281 do Cod. Penal, é subor-
UT nada aos mesmos prazos que a da condemnação.

113. Prescrevem
1) em um au no, a condemnação que impuzer pena re-

1 jctiça da liberdade pessoal por tempo não excedente de
eis meZeSs eis

 em dous aunos, a condemnação que inipuzei- pena
de egualnature za por mais de seis mezes e menos de um
aflfl0

3) em quatro annos, a condcmnaçao que impuzer pena
de egual natureza por um anno até dous annos;

4) em seis annos, a condemnação que impuzer pena
de egual natureza por mais de dous annos até tres annos;

5) eni oito annos, a condeninação que in-ipuzer pena de
eaual natureza por mais de tres annos até quatro annos;

6) em dez annos, a condeninação que impozer pena
de egual natureza por mais de quatro ann(;s até oito arinos;

7 em doze anncs, a condemnação que impuzer pena
de egual natureza por rrns de oito annos até dez anuos;

8) em dezeseis annos, a condeinnação que impuzer
pena de egual natureza por mais de dez annos até doze
annOS

9) em vinte annos, a condemnacão que imnpuzer pena
de egual natureza por tempo excedente de doze annos.

Art. 114. Prescrevem egnalriiente
1) em um anuo, a pena pecuniarja;
2) em cinco annos, a pena de suspensão de emprego;
3) em dez annos, a pena de perda de emprego;
4) em dez annos, a pena de interdicção.
Art. 115. A prescripção da acção penal se regula pelo

rnainio da pena abstractamente comminada na lei,ou pela que
fõr pedida no libelio, ou, finalmente, pela que fõr imposta
era sntença de que sóniente houver o réo recorrido.

Ãit. 116. A prescripção da interdicção, suspensão ou
rerda do emprego só começará a correr depois de cumprida
a pena restrictiva da liberdade pessoal, a que forem adjectas
eu de que forem effeitos aqueilas penas.

Art. 117. A prescripção da acção penal, que recome-
ça a correr da pronuncia, in terrompe-se pelo despacho que a
esta confirma e bem assim pela sentença condennatoria re-cor rivel.

;AP1-ruLo II

INV ESTIGAÇÃO POLICIAL

Art. 118. As autoridades policiaes, logo que por qual .qu er meio lhe di p one a nntjci de	- ter patc
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crime commum, em que caiba acção publica, procederão em
suas crcuniscripções ás diligencias necessarias pari verifica
ção da existenca do crime, descobrimento de suas circum.
stancias e dos delinquentes,

Art. 119. As diligencias a que se refere o artigo ante.
cedente comprehendcni:

1) corpo de delicto directo;
2) exames, buscas e apprehensões;
3) inquirição de testemunhas, não excedendo o numero

de oito;
4 perguntas ao indiciado e ao offendido;
5) em geral tudo quanto fôr titil para esclarec:mento

do facto e das suas circunistancias.
Art. 120. Si a autoridade judiciaria competente para

formação da culpa entrar logo lia investigação dn crime
notorio ou arguido, a autoridade policial cc limitará a au:

xilial-a, coiligindo as provas e esclarecimentos que possa ob-
ter e procedendo ás diligencias que lhe ferem requisitadas
pelo juiz, pelo representante do nhinisteriO publico ou pela
parte interessada.

\rt. 121. A investigação ou inquerito policial Consiste
em todas as diligencias mencionadas no art. 119 e deve ser
reduzida a instrumento, observando-se O seguinte:

§ 1 c Far-se-á corpo de delicto quando o crime deixar
vestigios que possam ser ocularmente examinados;

§ 2. 1 Dirigir-se-á a autoridade policial com toda pres-
teza ao logar do delicto e ahi, além do exame do fICtO

criminoso e de todas as suas circuinstancias e inspe-
cção do local, tratará corri cuidado de investigar e coiligir
os indicios existentes e de apprehender os instrumen.
tos do crime e quaesqur objectos encontrados, lavrando-
se de tudo uni auto assignaclo pela autoridade, peritos e
duas testemunhas;

§ 3. 0 Interrogará o delinquente que fôr preso em fa.
grante e tomará logo as declarações, sob juramento ou com-
promisso, das pessoas ou da escolta que o conduzirem e das
que presenciarem o facto ou deite tiverem conhecimento;

§ 4. 0 Feito o corpo de deicto, ou sem elie, quando
não possa ter logar, indagará quaes as testemunhas do crime
e as fará vir á sua presença, inquirindo-as sob juramento ou
coniproniisso de dizerem a verdade sobre o facto, suas cir-
cumstancias, seus autores e cuniplices.

Estes depoimentcs na mesma occasião serão escriptosr
suniidonente em um só termo, assignado pela autoridade, tes-
temunhas e delinquente, quando preso;

5,0 Poderá dar busca, com as formalidades legaeS.
para apprehensão das armas e instrumentos do crinie e de
Pessoas e objectos a elie referentes;

6.' Sempre que for posive1. serão Citas ao 0ffu-
e ao indiciado as per) rto !cedi - ,,cerca do li-

2S3 -

cto, seus autie, Cuiiipjjces e testeniuilias que o tenhampresenciado, lavrando-se 
termo das declarações.Nas diligencias que ti

verem de fazer nas repartições publicas as autoridades Policiaes deverão dirigirse
á autoridade super:or ou chefe de serviço.

Art. 122. Não ha l)reveiição de jurisdicç0 na inves-
z:gaçAo dos crimes, Podendo o juiz ou o 

representante doministerio publico drriir.se a qualquer autoridade p oliciale requisitar informações e dilig	
corno

encias necessarias, assimqualquer autoridade coher esclareci
da formação da culpa.	 l)rmentos e	ovas a bem

Art. 123.	Todas as d:liric;a; da investiaã
serão c	 o p olicialoncluidas no l) azo l:Tip,ororat.l de cinco dias, q: an-do estiver preso o Indiciado

Art. 124. Terminad as diligerii5 a autoridadedentro de 48 horas Proferirá SOEI d es pacha 110 qiil. S ilruma.rianda o que tiver averiguado sobre o facto, nianclará que
o inquerito. OS inStrumetitos do crime e outros objectos p-prehendidos sejam rem ettidos, Por interniedio do ju

iz competente. ao representante do rniiiisterio publ
as testemunhas que flào tiverem sido i	co, e indicaránquirj 5Art. 125. No despacho	que se refere o artigo ante.cedente, ou rn-smo ante; deite, a 

autoridade

	

derá representar ao	mlajuiz co eterite para fo rmaç 0 da cul-
Policial po

pa acerca da conveniencia da prisão preventiva do indiciado
.Art. 1:6. Nos crimes de acção privativa do offendidoserá entregue a este, independente de traslado o inqueritoque a seu re querimento se l)roceder, depois de pagas as cus-tas devidas.

Art. 17. O resultado das investigações não poderá ser
cial.mandado archivar, em caso algum , pela 

a utoridade poli-

CAP ITULO III

1)0 0RPO DE DELICTO

Art. 123. Senipre que uni crime deixar 
vesti u ios quePo

s
sam ser ocutarniente examinados, a autoridade Policialque mais proximo se achar procederá ex-offjcfo ou a reque-rimento da parte, a exame de c
Art. 129. S	 orpo de delicio

SI o delicio não tiver deixado vestigios oudeile somente se tiver noticia quando 
osexistam,	se proce	 vestígios já não

derá a corpo de delicto: mas as teste-

	

munhas serão ouvidas	
só a respeito da existencia dodei icto e de Suas circul]lstaiic : as co nio lambem acerca dodelinquente.

Art. 130. Para o exame de corpo de delicio serroCham
adas, pelo me:ios duas pessoas profissionaes e perita fla Materia de que s t eatar, e, na sua falta, pessoas entendi.
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da e de bom senso, nomeadas pela autoridade que Presidir

ao exame.Art. 131. Havendo no logar medicos, pharmaceuticos
outros quaesqUer profissioflaes que pertençam a algum esta.
belecimento publico, ou por qualquer motivo recebam refl10
neração da fazenda estadoal, serão chamados para fazer o
exames de corpo de delicto de preferencia a outros, salvo
caso de urgenCia, em que não possam comparecer prompta.
mente.

Art. 132. Os peritos prestarão juramento ou compro,
misso de desempenhar leal e l i onradaflCflte suas furcçõ05
descrevendo com verdade e corri todas as cicumstamja
quanto observarem.

Art. 133. Do exame de corpo de delcto la\ r: r-se-á
auto, que será escripto pelo escrivão. rubricado pela autorida.
de e assignado por esta, peks peritos e por duas testemo.
nhas.Art. 134. O exame de corpo de delicto poderá ser feito
de dia ou ue noite e em dia santo ou feriado; e sempre o
será o mais proximanletlte possivel da perpetração do de-
icto.Art. 135. A autoridade que fizer o exame de corpo de
delicto julgal-o-á procedente OU improcedente, conforme
achar que prova ou não a existencia do facto criminoso.

Art. 136. Os autos de corpo de delicto feitos a requer
mento da parte ofiendida, nos crimes de acção privativa
desta, ser-lheão entregues, independente de traslado, depo
de pagas as custas devidas

Art. 137. Para realizar qualquer exame de corpo de de-
licto, pode a autoridade penetrar na casa alheia, precedendo
intimação ao morador, dono ou inquilino.

Art. 135. A autoridade que presidir ao exame fará os
quesitos relativos ao facto criminoso e ás suas circurnstan-
cias, observando as regras estabelecidas no formulario ofticial.

Art. 139. Tratando-se de facto não exemplificado no
referido forniulario ou de tentativa, a autoridada fará os que.
sitos que julgar necessariOS. Em qualquer caso a autoridade

esitos, si assim entender convenIen-
poderá formular outros qu esclarecimento da verdade ou d-te para descobrimento e
xar de fazer aqueiles que, pelas circumstancias do caso, es-
tenda serem inuteis ou escusados.

Art. 140	Os peritos deverão declarar com exactidão e
minuciosidade tudo quanto encontrarem ri osnos exames a qae
procederem: e descreverão no auto que se larar, de mane
ra que ahi fiquem bem consignados, o facto e todas as
cumstancias apreciaveiS, assim como todas as investigaÇõeI
de qualquer geiler() a que se haja procedido no exame.

Paragrapho unico. Para isso deverão os peritos atten
der bem. não só á inspecção exterior, mas tambem aos 

152$

uvetaÇÕé	que os induzam a C
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e lioive aCt CF11TiI;1O	ou, pelo contrario, um facto natu-
. podendo fazer ao offendidü perguntas que os orientem e

es lareÇalfl.
Art. 111. Na pratica das pendas observar-se á comple-

sigillo, não sendo perinitfida a assistencia senão da autorj-
dade e testemunhas.

Art. 142. O exame externo do cadaver será suíficiente
o cas 1 de morte violenta, em que não houver supeita de
rime, e quando as lesões externas perrnittirern determinar a

causa da morte.C 
Art. 113. Sempre que for possivel, os peritos juntarão

ao laudo provas photographicas ou desenhos schematicos das
lesões.

Art. 144. Aos peritos é facultado, quando não possam
r o seu parecer no acto do exame, solicitar prazo razoavel

para a apresentação do laudo que com sua assignatura e ru-
brica da autoridade, se juntará aos autos, mediante termo de
apresentação.

Art. 145. A autoridade não fica adstricta ao laudo dos
peritos e poderá rejeit 1-o no todo ou em parte, mandando
procedera novo exame, pelos mesmos ou por outros peritos,
e completar ou esclarecer o auto. quando deficiente.

Art. 16. Quando 05 pontos divergirem, apresentará
cada um deiles o seu Laudo e a autoridade nomeará um tercei-
ro desempatador. Si este divergir de ambor, será determinado
novo exame pr ntrí peritos.

CAPITULO IV

f)Q EXAME DE SANIDADE

Art. 147. Quando as lesões corporaes não puderem
ser bem observadas no exame de corpo de delicto, ou forem
de tal natureza que não seja possivel aos peritos emittir des-
de logo juizo seguro sobre alguma circumstancia essencial
ou sobre as consequencias que podem resultar, p roceder-se-áa exame de sanidade.

Art. 148. O exame de sanidade pode ter logar a re-
querimento do qiaeixoso, do réo ou seu curador, do represen-
tante do ministerjo publico ou ex-officio.

Art. 149. A autoridade deve ter sempre presente o auto
de corpo de delicto, afim de o confrontar e rectificar no exa-me de sanidade.

Art 150. Si o exame de sanidade tiver por fina pre-c:sar a cl ass
ificação do delicto no art. 394, paragrapho unico,

do Codigo Penal, deverá ser feito dentro de trinta dias a con-tar da data do dejicto.
Art. 151. Quanto aos quesitos para o exame de sani-

a autoridade não só pelo que a parte re-
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querer, como pelas regras estabelecidas para o exame de
corpo de delicto e, além dos quesitos requeridos, fará os
julgar necessarios para o descobrimento da verdade.

Art. 152. O exame de sanidade tambern poder ser feito
ou requerido para a verificaço de imbecilidade nativa' dt
enfraquecimento senil e de qualquer doença mental do ac.
cusado, assim como de enfermidade do ofíendido.

Art. 53. A descripçãO dos peritos deve ser a mais exa
cta, clara e minuciosa possivel, do mesmo modo que flo
auto de corpo de delicto.

Art. 15!. O exame de sanidade pode ser feito pelos
mesmos peritos que procederam ao exame de corpo de
delicto.

CAPITULO V

DA AUTOPSIA

Art. 155. Proceder-se-á á autopsia nos seguintes casos.
1) quando no exame cadaverico os peritos julgarem

necessaria
2) quando houver fundados indicios de de que a moTie

proveiu, não da offensa, mas de outras causas morbidas
anteriores ou posteriores ao delicto;

3) quando se tratar de morte por envenenamento.
Art. 156. A autoridade determinará o objecto da au•

topsia e formulará os quesitos em vista do facto e snaj-
circumstaflciss e segundo as regras estabelecidas para o exa-
me de corpo de delicto.

Art. 157. Os peritos descreverão com a maior minucia
e exactidão o aspecto do cidaver, não deixando de mencio-
nar circuniStanCia alguma por insignificante que pareça, tanto
no que se referir á identidade do individuo, tomo á existen-
cia de offensas externas e internas. Do mesmo modo prece.
derão a respeito do estado interior, mencionando, com todas
as particularidades as lesões internas e externas, suas can-
sas e tudo quanto possa esclarecer o facto.

Art. iss. Quando os exames chimiCoS ou microscOpicOS.
julgados necessarieS pelos peritos, não puderem ser feita
no momento. os peritos entregarão á guarda da autoridade,
a parte do cadaver que importar á pesquiza.

CAPITULO VI

DA EXHU'ÃAÇAO

.rt. 159. Ser ordenala a exhumaçã	
&quando aaut

ridade policial tiver noticia do crime, ou de circUn1StaT
importantes que o modifiquem depos do enterramento.

27 -

Ari joU. \ autoridade desde que seja possível e
não resulte prejuizo para a justiça, fará a dili gencia pela
manha e com todas as cautelas hvgi enicas necessarjas

O Si o cadaver estiver enterrado em cemiterio pu-
blico OU particular, o adaijilistrador ou proprietarjo indicará
o Jogar da sepultura, devendo ser processado por desobedien-
ciaem caso de recusa.

§ 2° Si o cadaver estiver sepultado em logar não des-
tinado aenterranientos e si não houver, enu qualquer caso,
pessoa que indique a sepultura OU aqucile !ogar. a autoridade,
pelo; indicios que tiver, procederá por si, d eclarando-se isto
mesmo no auto.

Art. 161. Quando no puder realizar-se a auptosia lo-
go em seguida ii exliuuiação. isto mesmo se declarará no
auto, assim COMO 0 motivo , O Jogar onde fica o cadaver de-
positado e as J)roVideuiCias que se houverem tomado para que
não possa ser suhtrahido ou substituido.

1 . 0 Nesse caso a autoridade exigirá sempre dos peri-
tos, epois de lhes deferir o juramento ou compromisso, que
examinem  exterior do cadaver e declarem qual o seu aspe-
cto e sinaes caracteristicos. Na resposta terão OS peritos
muito cuidado em fixar a identidade e, sendo possivel, tam -bem as lesões visiveis exteriormente.

§ 2. 0 No dia seguinte se procederá ii autopsia. verifi-
cando-se previamente si o cadaver é o proprio que foi exhu-
made.

Art. 162. As diligencias para a exhiumacão e a autopsia
devem obedecer as mesmas so lennidades exigidas para o
corpo de delicto.

C\PITULO VII

ro EX.-tto c :TRIJMEN [OS E DO LOCAL DO CRIME

Art. 163. A autoridade deverá ter todo cuidado em
apprehender os instrumentos de que houver suspeita hajam
-ervido para a perpetração do crime, os quaes, assim como
cuaesquer outros objectos que possam constituir prova, se-
11 0 postos em juizo.

Art. 164. Os instrumentos do crime, quando neces-
o, serão remettdos ao gabinete de investigações para orxarne das manchas e imp

ressões dgitaes nelies existentes.
Art. 165. Si os instrumentos 011 meios empregados

PM o Crime não tiverem sido apprehendidos na occasião
do auto de corpo de dehicto, poderão as partes requerer e aZutoridace ordenar o exame pericial para d eterminar-se aIdoneidade desses i nstrumentos ou meios, desde que se proveterem servido para o crime.

Art. 166, Quando a natureza do caso o exigir. o localC 
Cn:e e a posição do Cadaver, c í iú fr 'r','
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rão ser photographados, juntando-se urna prova aos aut
do processo.

Art. 167. Si occorrer duvida sobre a descripção dolo
cal do crime, poderão as partes requerer e a autoridade 0r
denar o exame pericial para a solução da duvida, quando
ficar provado que não houve no logar alteração posterior a
crime.

CAPITULO VIII

DA A V A L 5 A Ç Á o

Art. 1f8. Sempre que se tratar de facto punivel com a
pena de multa proporcional, a autoridade mandará Proceder
á avaliação do damno ou do objecto da infracção, si o valor
não constar do auto de corpo de delicto.

Art. 169. O auto da avaliação deverá conter:
1) a data em que é lavrado;
2 a designação do local eni que a avaliação foi feita
3) o nome da autoridade que a presidir e o seu cargo
4) os nomes dos peritos e sua qualificação, com decIa

ração de haver-lhes sido deferido o juramento ou compro.
rnisso legal de avaliar os objectos que deverão ser especifica.
dos e aos quaes se referir o inquerito;

5) a transcripção do teor do laudo com o preço da ava-
liação em algarismos e por extenso;

6) as assignaturas da autoridade e dos peritus.
Paragrapho unico. Si se tratar de objecto que não te-

nha sido encontrado, mandará a autoridade proceder á ava-
liação indirecta, ouvindo duas testemunhas que o tenham
conhecido e que, descrevendo-o min u cios anlente, estimarão
o valor respectivo Iavraii	se d e Til10	e	tente auto.

(\PIfUL() IX

DA IDENTIDADE DO ACCUSADO E DA V1CTIMA

Art. 170. Nas delegacias em que existir o serviço de
identificação criminal, os individuos presos serão identifica-
dos dentro de 21 horas.

Art. 171. De cada individuo identificado serão tiradas
tres fichas datyloscopicaS, uma das quaes será conservada
no archivo da delegacia, a outra junta ao processo e a ter-
ceira reinettida ao director do gabinete de investigações
para ser recolhida ao archivo geral.

Art. 172. Os delegados são obrigados a requisitar do

gabinete de investigações, mediante a ficha dactyloSCOPiC*t 1

folha de antecedentes do accusado, para ser junta 10

processo.

Art. 173- ,\1ucfles plie recusarem suhmeftej-se á ideii
— cão jcani sujeites a processo de desobediencia e ás pe-

- 'isciolinare s applicaveis aos illsllbordjijados nas cadeias.
Art.'rt 174. Quando es testeiiunlias não souberem o
e do accusado, dcscreven(Iodhe apenas os signaes, logo

eIIc encontrado, eu si estiver preso, a autoridadeque	
reconhecer pelo gal acte de investigações ou pelas
testemunhas para q:ie estas declarem Sisi é o não onesm a que se r

3e r
efei irem, lavrendin CC em seguida o autoeslccin1er1to que sei-á por todos os assigado.

175. Quando se houver de proceder a exame em
1 uni cadáver, deverá a identidade deste ser reconhecida

. duas testemunhas ou pelo gabinete de investigações, do
al se solicitarão irnm ediafaniesjte as necessarjas provi-

delicias.
§ i Não sendo reconhecida a identidade do cadáver,

'everá fazer-se a descripção delle, declarando-se o sexo, es.
-tura. côr, signaes pll ysi onoinicos, ou do corpo, e vcsttiario,
3 vrando-5e dessa diligencia o competente auto.

§ 2. 0 Dos cadáveres não reconhecidos serão tiradas,
cmre que possivel, as iluupressões digitaes e a pliotogra-
'la para serem enlettidas ao gabinete de investigações.

.PITULO X

TIAS BUSCAS

rt. 170. Lxpcd1-e-d mandado de busca
1) para apprehender	cousas achadas, obtidas por

ncs crnuinosos, 011 i n devidamente detidas
2) para prender criminosos;
3) para apprehiendei instrunienfos de falsificação ou

::trafacção, moeda falsa e outros objectos falsificados;
4) para appreliender armas e munições destinadas

a c- nimetter algum crime ou instrumentos de crimes já com-
me ilidos;

5) para descobrir objectos necessarios á pi ova de algumcrime, ou á defesa de al guiii réo;
6) para apprehender pessoas victiunas de crime.
Ari. 177. Os mandados de busca podem ser expedidoscx-officfo ou a requerimento do niinisterio publico ou da'arte.
Art. 17S. Para expediçõo do maiidado de busca, cv-offi-:SOii a requerimento da parte, são necessár i os veherneutes

idiClos ou fundada Probabilidade da exístencja das pessoas
a objectos no logar da busca,

Art. 179. Si o mandado fôi-a expedido cx - rfficío, far-se.áev lanlente, 011 ainda depois de effectuacla a diligencia, si aeencma do caso não adniifr dCaio:2. uni nn eieecial e ai
fl; 1
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declaração de todos os motivos e razões de susp(:ta que d
terminarem a busca.	

e.

Art. 180. Para ser expedido o mandado a requeri
to da parte é indispensavel que esta declare por eScripto
razões em que se funda e porque suspeita se acharem as pe
soas ou os objectos no logar indicado; quando taes
não forem logo demonstradas por documentos confirmadoS
pela fama da vizinhança, ou notoriedade publica, ou por cir.
cumstancias que constituam vebementes indicios, exigjr5.a
o depoimento de uma testemunha que declare os 1ioti'05 d
sciencia ou preSUnipÇão que tem de que a pessoa ou cous
está tio logar designado, ou que ali se acham documentos
irrecusaveis de uni crime commettido OU projectado.

Art. 181. O mandado expedido a requerimento da
parte não deverá conter o nome, nem as declarações de qual.
quer testemunha, embora tenha sido passado em virtude de
seu depoimento.

Art. 182. O mandado de busca deve indicar a casa pelo
proprietario ou inquilino, numero 011 situação; descrever,
sendo possivel, a pessoa ou cousa procurada; ser escript
pelo escrivão e assignado pela autoridade.

Art. 183. Os mandados de busca serão executados
pelos agentes policiaes ou officiaes de justiça, os quaes, sendo
possivel, sempre se acompanharão de duas testemunhas Vizi-
nhas, que assistam ao acto, e possam depor, sendo necessa.
rio, para justificação dos motivos que determinaram outor.
narani legal o modo de execução da diligencia.

Art. 1S4. Só de dia podem os mandados de buscas ser
executados, e, antes de entrar na casa, o official de justiça
ou agente policial encarregado de sua execução, os deve mos.
trar e ler ao morador ou moradores deila, a quem logo in-
timará para que abram a porta.

Paragrapho unico. rão sendo obedecido, o mesmo offi-

cial ou agente policial tem direito de arrombal-a e entrar á
força, e o mesmo praticará com qualquer porta interior, ar-
mano ou outro qualquer objecto onde se possa com funda-
mento suppor escondido o que se roclira.

Art. 185	 em casa
alheia, salvo:

1) ri co
2) no de imniediata e mmii
3' no de inundação;
4) no de ser pedido soccor
5) no de estar sendo nelia e	 erirne ou

violencia contra alguem.
Art. 186. As disposições sobre a entrada ciii casa alheia

não se applicani ás estalagens, hospedarias tavernas, casas
de tavolagen: e outras semelhantes, emquanto estiverem aber-
tas.

-

Art- lei. i liRl.i i diligencia farão os executores uni
auto de tudo quanto tiver succedido, no qual descreverão as
' ousa s e os logares onde forem achadas, assignando-o com
duas testemun has presenciaes que devem chamar logo que
principiar a diligencia, dando de tudo copia ás partes, si o
pedirem.

Art. iss. Os possuidores ou occultadores das cousas
pessoas que foreni objectos da busca serão levados á pre-

5n daautoridade que a ordenou para sercm interrogados
processados na forma da lei, si tiverem procedido com dolo

eu forem cuiiiphces JO crime.
Art. 189. No caso de não se verificar a achada por meio

busca. serão conimUnicadas a quem a tiver soffrido, si o
-equerer. as provas que houverem justificado a expedição do
nandado.

-\rt. 190. São applicaveis á execução do mandado de
hlC1 as dispo ioe dos artigos 249, 251 e 252.

APITULO XI

\S TESTEMUNHAS

\rt. 101.	\s te, Leinun lias serão intimadas por despa-
cho mandado ou portaria, com designa ção do dia, logar e
hora em cine devam Comparecer, não podendo eximir-se
desta obrigação por privilegio alguni.

Paragrapho unico. Aquelias que hão comparecerem
om motivo justificado, tendo sido notificadas ou requisitadas,
cr10 conduzidas debaixo de vara e poderão soffrer a pena

de 2 a 5 dias de prisão, imposta pela autoridade.
Art. 192. Será requisitado pela autoridade ao respe-

ctivo chefe ou superior o comparecimento de militares, de
funccionarios publicos em hora de serviço e de empregados
de estradas de ferro.

Art. 193. Não podem ser testemunhas o ascendente, de-
scendente, marido ou mulher, irmãos, tios, sobrinhos, cunha-
dos, padrastos, os conjuges dos tios e dos sobrinhos das par-
tes, e o menor de 16 annos, mas a autoridade poderá ou-
vil-os sobre o objecto di accusação, independente de jura-
mento ou compromisso, reduzindo a informação a termo, que
será assignado pelo informante. A autoridade dará a essa in-
formação o credito que merecer em atenço ás circunlstancjas

Art. 194. As testemunhas prestarão juramento ou com-
promisso de dizer a verdade do que souberem e lhes fôr per-
iuntado e devem declarar o nome, edade, profissão, estado,
domicilio ou residencia, si têm parentesco, amizade, inimiza-
de ou dependencia com as partes.

Art. 193. As testemunhas serão inquiridas cada umade per si: a antrr;d:	...	1
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saibam, nem ouçam as declarações das outras, fleil as
tas das partes.

Art. 196. A testemunha que n6o soube: 011	PUder
escrever nomeará uma pessoa que assigne por cIlui, sendo
antes lido o depoimento na presença de ambos. O extr
geiro que não falar a hingua vernacula fará o depoimeflt0
por meio de interprete, que prestará juramento ou compro
misso.

Art. 197. Sempre que fôr possível, sem ào inquiridas as
pessoas ás quaes se referirem em seus depoimentos as teste.
munhas que já liouverem deposto.

Art. 198. O depoimento das testemunhas será escripto
pelo escrivão, em termo assignado pela autoridade, teste.
munha e indiciado

Art. 199. Quando duas ou mais testemunhas divergi.
remn ou se contradisserem, a autoridade as interrogará em
face uma da outra, mencionando-se no termo as novas decla.
rações que fizerem.

Art. 203. O indiciado preso assistirá á inquirição, p.
dendo no fim de cada depoimento contestar as testemunhas
expondo as razões que tiver para impugnar o depoimento
bem assim requerer as perguntas que julgar convenientes. Es.
tando afiançado ou solto, sendo o crime afiançavel, poderá o
indiciado assistir á inquirição, si requerer para acompanhar
o inqtmerito.

CAPITULO Xli

DAS DECLARAÇÕES DO DEFENDIDO E DO ACCUSADO

Art. 201. Sempre que possivel, fará a autoridade ao
offendido as perguntas necessarias sobre o facto, suas cir-
cunistancias, seus autores e cumplices e testemunhas que o
tenham presenciado.

Art. 202. Das declarações do offendido lavrar-se-á
termo que será por elle e pela autoridade assignado.

Art. 203. Quando fôr necessariO ao esclarecimento do
facto, a autoridade fará ao indiciado as perguntas que jul-
gar convenientes, do que se lavrará nus termo na fórnia do
artigo antecedente.

Parag:apho unico. No caso de prisão em flagrante es
tas perguntas constarão do respectivo auto.

Art. 204. Quando as declarações do indiciado importa-
mcmii na confissão do crime, devem ser presenciad:s por duas
testemunhas que assignuirão o termo ou o auto

23

CAPITULO XIII

D.\ PRISÃO

Secção 1a

DISPOSIÇÕES OERAES

,Art . 205. Ningueni poderá ser conservado em prisão
sefli culpa formada salvas as excepções verificadas eni lei,
nem levado prisão, ou nella detido, si prestar fiança idonea
nos casos era que a lei a odmittir. (Const. Federal, art. 72
§ 13).

Art. 206. Dentro de 24 horas, contadas da prisão, será
entregue ao preso a nota de culpa, assignada pela autori-
1iide competente, com os nomes do accusador e das teste-
'sanhas. (Const. Federal, art. 72 § 16).

Art. 207. As prisões podem ser feitas em qualquer dia
e a qualquer hora.

Art. 208. Antes de condemnaço gozam da regalia de
serem conservados presos em compartimento especial, sob
vigilancia e á disposição da autoridade competente:

1) os diplomados pelas escolas superiores da Republica
reconhecidas officialinente;

2) os officiaes do exercito, armada, força publica esuarda nacional
3) os processados por dehictos de imprensa
4) os deputados e senadores
5 os sacerdotes;
6) os jurados, excepto aqueiles que, sorteados, não fo-

rCu assiduos aos trabalhos do jury ou que deixarem de se
apresentar á prisão.

Art. 269. Os presos não poderão ser conduzidos com
ferros, algemas ou cordas, salvo O caso extremo de segu-
rança, que deverá ser justificado pelo conductor, sob pena
de multa de 105000 a 505000, além das outras em que incorrer,
imposta pela autoridade a quem o preso for apresentado.

Art. 210. Nenhum eleitor será preso desde cinco dias
antes até cinco dias depois de uma eleição federal, assim
como um mez antes e quinze dias depois de qualquer dei-
co estadoal, salvo nos casos de flagrante delicto e de Pro-
nuncia por crime inafiança\e1 decretada antes do primeiro
prazo.

Art. 211. Os jurados não poderão ser presos no peno-
do das reuniões do jury, salvo em flagrante dehicto e nahypothese do art. 208 n. 6.

Art. 212. Os deputados e senadares dos congressos
egislatjvos da União e do Estado, desde o recebimento do
diploma até nova eleição, não poderão ser presos, nem pro-cessados crinhinahlilenfe sem prévia licença das suas caniaris, salvo car 1	

V
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Secção 2•a

DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Art. 213. Qualquer pessoa pode prender e
sença da autoridade que ficar mais proxinla aqii	que
encontrado comnietendo algum delicto, ou estiver fu

0perseguido pelo clamor publico. Os que assim forem pres0
serão considerados em flagrante deiicto.

Art. 214. A auteridade que pessoalmente, per ordem
vocal, effectuar a prisão, ou a quem for apresentado algu
individuo preso em flagrante delicto, tomará as declaraçôes
sob juramento ou compromisso, do conductor e das teste:

umunhas e interrogará o condzido sobre a accUsação que lhe
for feita, qualificando-O previamente e de tudo mandando
lavrar auto, que será por todos assignado.

Art. 213. Na falta ou impedimento do escrivão, lavrará
o auto qualquer pessoa que na occasião for des , gnada e
juramentada.

Art. 216. Quando a prisão for motivada por deljcto a
que não estiver imposta pena maior que a de prisão até
seis mezes e multa até cem mil réis, será o réo posto em
liberdade depois de lavrado o auto, excepto si for vagabundo
e não tiver domicilio certo.

Art. 217. Nos crimes atiançaveis, si o pro prestar
fiança, a autoridade mandará pol-o t'iii

Secção

DA PRISÃO PREVEN1IVA

Art. 218. No curso da investi gação do crime podei
autoridade policial, ex-officio ou a reqilerinlentO do repre.
sentante do niinisterio publico ou do offendido, conforme
se tratar ou não de crime de acção publica, representar ao
juiz competente para a formação da culpa acerca da neces-
sidade ou conveniencia da prisão preventiva do indiciado,
fundamentando a sua representação.

Art. 219. A prisão preventiva é autorizada:
1) nos crimes afiançaveiS, quando se apurar no pro-

cesso que o indiciado é vagabundo, sem profissão licita e
domicilio certo, ou já cumpriu pena de prisão por efleitode
sentença proferida por tribunal competente

2) nos crimes inafiançaveis, 	emquanto não prescreve
renl, qualquer que seja a época.

Paragrapho unico. Para a decretação da prisão preven
tiva é essencial a declaração de duas testemunhas ou prOl

documental de	iiC resultelil jiiclicios vehementeS de autOTI$
011 c111111,dsSO 

deste.

ao 4a

ODE DE PRONUNCIA

\:.	A autoridade policial a quem for remettida a
. de pronuncia assignada Pelo juiz competente, fará ex-
Jir mandado para a prisão do culpado

Art 221. Quando a nota de pronun
.
cia for enviada ao

binete deinvcstigaçães e capturas, este a renietterá á auto-
ridade da circtlfllSCripção em que estiver homiz i ado o réo, ourocederá directamente 110 sentido de effecfue r a prisão.

Paragrapho unico. Effectuamja esta, O Preso será incon-
inenti apresentado ao uiz da Pronuncia, excepto si prestar
f.:nCa.	cso eu que a mesnia for admuissivel.

(C\O 5a

1. Á	\	 i'( R EXTRADIÇÃO

Ari. 222 A extradicção de criminosos será feita me-
te requisição da autoridade Policial ou judiciária nos

jstados, por intermedio de seus governadores OU presidentesno Districto Federal por intaruiedjo do ministro da jus-

este ou áqueiles, conforme o caso, serão comnjunj
c3das pelas autoridades competentes do logar do refugio
a prisão effectuada e a entrega ordenada do criminoso re-
:'3mado, afim de que providenciem sobre a sua remessa, as instrumentos e effeitos ou objectos do crime que,

r ventura, houverem sido sequestrados e a indemnização
as despesas com essas diligencias.

Paragrapho unico. Nos casos que não adniittamn de.
-::ra. sempre entre municípios confinantes de Estados dif-
feentes, a extradição poderá ser reclamada e satisfeita PC-

autoridades policiaes ou j udiciarias competentes, direc-:mente entre si, as quaes darão immediata e circu mstancjadate do occorrido ao ministro da justiça, governador our-esidente, de que se tratar, f i cando as mesmas au toridades• orosamente responsáveis por qualquer abuso.
Art. 223 E' competente para pedir a extradição doHrninoso a autoridade que o for para decretar a prisão ou

'pedir o respectivo mandado.
Art. 224. A prisão, remessa e entrega do criminosoe xtradição só poderá ter logar si, em virtude das leisentes do D jstrjcto Federal 011 do Estado que o tiver de!r)cessar e punir:
1) fôr caso de prisão antes da culpa formada;2) a pronunc, d	r( der l0rar á uu1 dtíu
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3), a coii(,I emnação fôr a pena de prisão ou a Outra q e
possa ser conimutoda em prisão; 

4) tratar-se de criminoso evadido que estivesse Conde
nado ou detento legalmente.

Paragrapho unico. Em todos os casos em que fôr a d.
mittida a fiança, esta poderá ser prestada no logar do
fugio do criminoso, seja no Districto Federal ou em qu
quer Estado, resolvendo-se assim pela fiança o p rocesso d à
extradição. 

Ait. 225. Em todos os demais casos só poderá te.
logar:

1) a notifica ç ão do indiciado ou accusado para a as
sitir aos termos do seu processo ou responder ao
gamento;

2) a requisição de dili gencias tendentes á instrucç ão
do processo de formação de culpa ou prova para a aceu.
sação;

3) o pedido de remessa de qualquer documento do
auto necessario aos referidos fins. com ou SOili a ClausuJ
de ser devolvido;

4) a audiencia de testemunhas ou a sua intimação para
depor em Estado diverso, mas sem coilinsinação depenas.

Art. 226. Na cori corre ncia de pedidos de extradição
o Estado requerido:

1) si se tratar do mesmo crime, dar:í preferencia a
Estado em cujo territorio tiver elle sido coniinettido, ainda
que não seja o seu, salvo prevenção da propria jurisdicçãc:

2) si se tratar de crimes diversos, será aftendidanare.
solução de preferencia a gravidade relativa dos crimes.

Quando a gravidade fôr egual, ou no caso de duvida
sobre qual seja o crime mais grave, o Estado requerido le.
vará em conta a prioridade do pedido effectivamente expe.
dido e conhecido.

Si se suscitar duvida sobre a legalidade da extradição,
ou sobre a preferencia de que trata o numero 2 deste ar•
tigo, a questão será affecta ao juiz seccional do Estado
requerido.

Art. 227. O pedido de extradição deve incluir asin-
dicacões conducentes á verificação da identidade do refu-
giado e declarar o logar e a data do crime, sua naturezi
e circumstanCiaS, ser acompanhado de copia da queixa. de-
nuncia ou acto inicial, ordenando processo ou do despacho
de pronuncia, do respectivo libeilo ou sentença de conde m.

nação, quando se tratar de individuo ja pronunciado ou
condemnado.

Paragrapho unico. Em caso urgente a requisição p°
derá ser feita e executada á vista de despacho telegraPl1teo
para prisão provisoria até a renlcss a dos documentos de
que trata este artigo.

Art. 228. O criminoso, cuja entrega for obtida por ex-
j ^ I díção 9 poderá ser processado, julgado e punido por outro
criflle não incluido no pedido de extradição; sendo licito
gualnlen te ao governo da União, no Districto Federal, ou ao
joEstadO onde cite se achar, entregal .o ao de outro qual-
quer Estado, sem necessidade de consentimento de quem o
entreg

o
" .

A entrega do extraditado pode ser definitiva ou proviso-
ria para cuiiipriiilento de pena imposta, confrontação com
outro criminoso, formação de culpa ou interrupção de pres-
cripÇã0 communicando sempre as autoridades da União e
dos Estados unas as outras o resultado do processo.

Art. 229. Para fazer ou satisfazer pedidos de extradi-
cão, nenhum effeito juridico terá a qualidade de nacional
u extraflg'0, nem a de cidadão do Estado requerente ou

requerido .

O Estado de origem do extraditado nenhum direito
-'oderá fazer valer, nem o Estado requerido terá o de pre-
ferir aquei!e ou o do territorio do crime, com infracção das
regras do art. 226.

O transito do extraditado é obrigatotio pelo territorio
d.i Lnião; salvo previo ajuste com o governo do Estado ex-
tr,:ngeirO por onde o extraditado houver de transitar.

Art. M. Não ha necessidade de extradição quando se
t:aar de indivíduos incursos em crimes sujeitos á competen-
cia da justiça federal.

Nestes casos, as autoridades judiciarias federaes se li-
mitarão a conimunicar, no Districto Federal, ao ministro da
estica, e nos Estados aos seus governadores ou presidentes,
a prisão dos criminosos e a sua remessa para o Jogar da re-
quisição ainda quando se ache pendente a extradição entre
Estados ou entre estes e o Districto Federal.

Art. 231. Achando-se o delinquente em Jogar incerto, a
sua prisão poderá ser requisitada por circular do governador
do Estado onde se iniciou o processo dirigida aos governado.
res dos outros Estados.

Effectuada a prisão, terá Jogar a extradição desde logo,
sio indiciado não se oppuzer; no caso contrario o facto
será levado ao conhecimento do governador que requisitou
r prisão, para que observe o disposto no art. 2d7.

Art. 232. Os agentes policiaes de uni Estado poderão
penetrar no territorjo de outro quando forem no encal ço decriminosos, devendo apresentar-se á competente autoi'idade
]cal, antes ou depois de efiectuada a diligencia, conforme,urgencia (!et,
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Secção 6.

DA ORDEM DE PRÃO E SUA EXECUÇÃO

Art. 233. A' excepção do flagrante delicto a prisão
pode ser executada por ordem escripta da autoridade
petente.

Art. 234. Para que a ordem de prisão seja legal é ne
cessa rio

1) que seja dada por autoridade competente e o
dado escripto pelo escrivão e assignado pela a utoridad(- -

2) que designe a pessoa que deve ser presa pelo seu
nome ou peios signaes caracteristicos que a façam conheci -
da ao official de justiça ou agente de policia;

3) que declare o crime e. si este for afiançavel, o va.
lor da fiança a que fica o réo sujeito;

4) que seja dirigido ao ofticial de justiça ou agente de
policia.

Art. 235. Os mandados de prisão devem ser passad
em duplicata e são exequiveis dentro do logar da jurisdicç0
da autoridade que os expedir.

Art. 236. Recebendo os mandados de pris3o. a autori.
dade dará providencias poro que sejam prompamente exe-
cutados pelos officiaes de justiça.

Art. 237. Em caso de urgencia, a captura poderá ser
effectuada mediante requisição da autoridade ludiciaria. ou
quando fôr notoria a expedição da ordem, sendo o preso
conduzido incontinenti á presença do joiz.

Art. 238. O ofticial de justiça ou agente policial encar.
regado da execução de um mandado de prisão deve Lzer-se
conhecer do réo e apresentar-lhe o mandado, intimando-o
para que o acompanhe. Observada essa formalidade, enten.
der—se-á feita a prisão, comtanto que se possa razoavelmente
crer que o réo viu e ouviu o official ou agente.

Art. 239. Si o réo não obedecer e procurar evadir-se,o
executor tem o direito de empregar o gráo de força neces
sarja para effectuar a prisão; si obedecer, porém o uso da
força é prohibido.

Art. 240. O executor tomará ao preso toda e qualquer
arma que comsigo traga. para apresentai-a á autoridade que
ordenou a prisão.

Art. 241. Si o réo resistir com armas, o executor fica
autorizado a usar daqueilas que entender necessarias para a
sua defesa e para repeliir a opposição, e em tal conjunctura
o ferimento ou morte do réo é justificavel, provando-se que
de outra maneira corria risco a existencia do executor.

Art. 242. Em tal caso. e sempre que o preso lhe for
apresentado ou recolhido á cadeia ferido, a autoridade aa
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inquerito afim de ser apurada a responsabilidade do offi-
d ai ou agente policial incumbido da execução do mandado.

243. A disposição do art. 241 é applicavel a
qu aesq1 pessoas que derem auxilio ao officiai executor, e
OS 

que prenderem em flagrante, OU que quizerem ajudar a
reSJstenca e tirar o preso de seu Poder no conflicto.

Art. 244. Si o réo se mctter em alguma casa, o executor
itimará ao dono ou inquilino delia para que o entregue,
.j ostrando-lhe a ordem de prisão e fazendo-se bem conhe-
cer; si estas pessoas não obedecerem imniedia±amente, o
ex ecutor tomará duas testemunhas e, sendo de dia. entrará

força na casa, arrombando as portas, si fôr preciso.
Art. 245. Si o caso do artigo ntecedente acontecer de

oite, o executor, depois de praticar o que fica disposto para
m o dono ou itiquillino da cosa. á vista das testemunhas-

:ornará todas as sahidas, proclamará tres vezes incommuni-
cav-i a dita casa, e logo que amanheça arrombará as portas
e tirará o réo.

Art. 246. Em todas as occasiões que o morador de uma
casa se negue a entregar O criminoso que nelia se acoutar,
será levado á presença da autoridade para proceder contra
elie como resistente.

Art. 247. Effectuada a prisão, o executor entregará ao
preso um dos exemplares do mandado com declaração do
dia, logar e hora em que o cumpriu e exigir-lhe-á que de-
clare no outro havei-o recebido. Recusando-se o preso, ou
nø sabendo escrever. aSSignarão por elie duas testemunhas.

Art. 248. A qualquer que fôr preso sem culpa formada,
dentro de 24 horas, contadas da entrada na prisão, a autori-
dade, por uma 'lota por ella assignada, fará constar o mo-
:ivo da prisão, os nomes do accusador e das testemunhas,
avendo-as.

§ 1. 0 Este prazo será observado si a prisão tiver sido
ffectuada em cidade, vilia ou outra povoação proxima ao
gar da residencia do juiz; entendendo-se por logares pro
imos da residencia do juiz todos os que se comprehenderem

dentro de um raio de duas legiias.
§ 2. Nos logares remotos dar-se-á a nota dentro de

crn prazo razoavel, proporcionado á distancia daqueile onde
foi preso o réo, contando se á razão de tres leguas por
J a.

§ 
30 Equivale á nota constitucional de culpa o cxeni-

r:ar do mandado que, na forma do art. 247, fôr entregue ao
-eso pelo executor da prisão.

Art. 249. Na execução de um mandado de prisão é- ato ao officiai de justiça ou agente policial seguir o culpa-
- -, que se passar para o territorio de outro districto ou Es-
,I do e ahí effectuar a prisão, prevenindo antes ás autorida-

s do logar, ou depois, si essa communicação previa puder
7er demora	oative] com o bom exito da diliEencfa.
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Art. 250. Aos agentes e officiaeS que tiverem de dar
cumprimento aos mandados assignados pelo chefe de polici a,
delegados auxiliares e delegado de investigações e capturas
não se applica o disposto no final do artigo antecedente se.
não quando se tratar de territorio de outro Estado.

Art. 251. Entender-se-á que o offlcial ou agente vae
em seguimento de algum réo:

1) quando, tendo-o avistado, o fôr seguindo sem inter.
rupção, embora depois o tenha perdido de vista;

2) quando alguem que deva ser acreditado e com cir.
cumstancias verosinleis o informar de que o réo Passou peI
logar lia pouco t:mpo e no mesmo dia, com certa direcçã0

Art. 252. Quando a autoridade policial tiver fundada
razões para duvidar da legitimidade das pessoas que na re-
ferida diligencia entrarem pelos seus districtos, ou da legali.
dade dos mandados que apresentarelli poderá exigir as
provas e declarações minuciosas dessa legitimidade, pondo

réo em cusodia.

CAPITULO XIV

DA FIANÇA

Art. 253. Por meio da fiança o réo que não for
bundo ou seni domicilio póde livrar-se solto, nos casos
que a lei o permittir.Art. 25f. Nos crimes ou contravenções a que não este.
ja imposta pena maior do que a de prisão até seis mezese
e multa até cem mil réis, o réo se livrará solto independente
de fiança, salvo si fâr vagabundo ou sem domicilio

Art. 255- São considerados vagabundos os individu
maiores de qualquer sexo que vagarefli em ociosidade se
meios de subsisteriCia por fortuna propria ou profissão, arte
ou officio, occupaÇão legal e honesta em que ganhar a vida.
São considerados sem domicilio certo os que não niostrare
ter fixado cru alguma parte da Republica a sua habitação or-

dinaria e permanente, ou não estivereni assalariados Cu ag

gregados a alguma pessoa ou familia.
Art. 255. A fiança não será concedida:
1) nos crimes cujo maxinio de pena for prisão ceilui'

ou reclusão por quatro annos ou mais;
2) nos crimes de:
a) furto de valor egual ou excedente de 200S000	-

b) furto de animaeS nas fazendas, pastes ou campos a
criação, qualquer que seja o valor dos animaes furtados;

e) incendios de plantações, colheitas, lenha cortadL
pastes ou campos de fazendas de cultura ou esta
cimentos de criaçãe,	------ --	-	r rtencefltet

terceiros nu á Nacão
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d	11iiiid:iç10;

C ) lenodmnbo
f\ falsificação ou alteração e substancias alinienticias;

moeda Usa e contrabando;

contra o exercicio dos direitos politicos. previstos
arts. 165 e 173 do Cod. Penal, arts. 49 a 54, 56 § 30,57

lei 3.20S de 1916 art. 22 da lei 3.139, de 1916, decretos
15 e 4.226 de 1020;

i contra a Constituição da Republica e forma de sen
overno contra o livre exercido dos poderes politicos, de
anspiração e sedição, previstos nos arts. 107 a 118 do Cod-

Art. 257. Não será tanibem concedida a fiança:
1) aos réos de tentativa ou cumplicidade dos crimes

encionad0s no n. 2 do artigo antecedente, ou daquelles de
ue trata o n. 1 do citado artigo. quando a pena, feito o dês-

to nto da terça parte, for egual ou superior a quatro annos
, e prisão ou reclusão;

2) no caso de quebramento de fiança concedida pelo
mesmo crime.

Art. 258. Para determinar o valor da fiança, a autorida-
e attenderá ao rnaxinio do tempo da priso ceilular, OU de- Jusão, cru que possa incorrer o réo pelo facto criminoso,
tendo em consideração, não só a gravidade do danino cati-
.do pelo delicto, como a condição de fortuna e circurnstan-

á2s pessoaes do réo. incluida a imporlancia do selio, fixará
valor da fiança dentro dos extreinios marcados na respecti-

v3 tabelia.

Art. 259. O valor do objecto sobre que versar o Crime
casos dos arts. 330, 331 e 339 do Cod. Penal será fixado
autoridade que houver de conceder a fiança.

Art. 260. A fiança será tomada por termo, lavrado pelo
rivão, assignado pela autoridade, fiadores e afiançado. em

euida ao auto de prisão em flagrante delicto, ou no verso
mandado de prisão.

Art. 261. Não é n ecessario o arbitramento do valor da
quando a prisão é determinada por mandado que deve

-nter a declaração desse valor.

Art. 262. Nos logares cru que não for Possível recolher-
logo aos cofres do Estado o deposito em dinheiro Ou pe-

aras preciosas e apolices da divida publica, será feito provi-r
Iamente em mão de pessoa abonada; em sua falta ficará em

devendo ser removido para o dito cofre, no prazo dea. do oie	-	-	-	r- - -	-	-
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'iitlII() 1T

DA POLICIA ADMINISTRATIVA

CAPITULO 1

DO PASSAPORTE

Art. 263. Em tempo de paz qualquer pessoa pode e
trar no territorio nacional ou deile sabir com a sua fortuna
e bens quando e como lhe conviér independentemente d
passaporte (Const. Federal, art. 72, n. 10).

Art. 264. As autoridades policiaes poderão concede
passaporte nos casos em que for exigido OU quando 1h
seja requerido, por motivo de protecção, por uiacionaes
extrangeiroS.

Art. 265. A attrihuiçãO de que trata o artigo antect.
dente compete aos delegados de policia, excepto na capital
onde será exercida pelo chefe de policia.

Paragrapho unico. Não se concederá passaporte senão
para o interior do paiz a extrangeirO cuja naco tiver repre.
sentante no Brasil.

Art. 266. A concessão de passaporte independe de ao.
nuncio ou de outras formalidades.

Art. 267. O prazo de duração de qualquer passaporte
não excederá quatro niezes.

Art. 268. Não se concederá passaporte aos incapazes

sem autorização do representante legal.
Art. 269. As disposições dos artigos antecedentes sio

applicaVeiS ao - visto - em passaportes apresentados ás
autoridades policiaeS.

Art. 270. A concesssão do passaporte a nacional ou
extrangeirO que não for notoriamente conhecido e acredita-
do precederá a sua legiti mação perante a autoridade poli-

cial.
Art. 271. Para legitimar-se exhibirá o requerente do-

cunientoS que mostrem a sua identidade e que está isento

de culpa.
Art. 272. Todo passaporte deve ter a photographia e

a impressão do poilegar direito do portador, sendo a photo
graphia authenticada com o carimbo da repartição ou a ro
brica da autoridade.

Art. 273 Do passaporte deve ficar segunda via na repE

tição que o expedir.
Art. 274. Os passaportes obedecerão ao modelo ado-

ptado, e só serão expedidos depois de pagos os imp05

fiscaes.

C\PITULO II

DOS TERMOS DE BEM VJVER

Art. 275. São compeilidos a assignar termo de bemviver, depois de advertidos pelas autoridades policjaes
os vadios, isto é, os individuos que vagarem em

ociosidade, sem meios de subsistencia, por fortuna propria
ou profISS0 arte ou ofticio, occupação legal e honesta em
que gLfll1ar a vida;

os mendigosque forem incapazes para trabalhar
0S Jogare s onde existirem hospitaes OU asylos publicos ; os

que fingirem enfermidades ou simularem motivos para pro-
vocar com nu iseração, OU usarem de modos ameaçadores evexatoriOs os que, sendo inhabeis para trabalhar e em
Jogares onde IIào existirem estabelecimentos para recebei-os,andarem em bandos e aj untamentos não sendo pae, me e
filhos impuberes, marido e mulher, cégo ou aleijado e seu
condUctor os que permittirem que menores de 18 annos
sujeitos ao seu poder ou confiados á sua guarda e vigilancia
andem a mendigar, tirando ou não lucro para si ou para
outrem;

3.°) os bebados por habito;
4. 0) as meretrizes que perturbarem o socego publico e

a paz das familias
5.0) os turbulentos que por palavras ou actos offende-

rem os bons costumes, a tran quididade publica e a paz dastamilias.
Art. 276. As pessoas que por palavras ou actos pertur-

barem o socego publico e a paz das familjasserão adver-tidas pela autoridade e, si não at tenciereiui á adverteucia,postas em custodia, Procedendo-se contra dias na forma
da lei.

Art. 277. São competentes para fazer assignar termo
de bem viver:

1) os delegados de policia;
2) os subdelegados de policia;
3) os juizes de paz.
Art. 278. O Procedimento para obrigar a termo debem viver é sempre ex-ofJicjo, ainda quando qualquer pes-soa dê parte do facto ou factos que o determinarem, poden-do essa mesma pessoa ser ouvida como testemunha
Art. 279. Proceder-se-á x-off/cja sempre que por par-

ticipação de qualquer agente de policia, por noticia trans-
mittida por qualquer cidadão, ou por qualquer outro modo,Constar ás autoridades mencionadas no artigo 277 a existen-cia no territorio de sua j urisdcço de individuos que pelo seuProcedimento i rregular se achem coruprei-lendidos em algumdos Casos do 

artigo 275 e devam por isso assignar termo
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de bem viver, fazendo-os vir á sua presença coni as tsf01
nhas que souberem dos factos por que foreni arguidos.

Art. 280. A presença do indiciado é indispensavel d
vendo ser conduzido debaixo de vara quando desobedje'
á intimação da autoridade,	

e

Art. 281. Presente o indiciado, a autoridade conipete
te, depois de lavrado o auto de qualificação, O interroga.'
rã, inquirirá as testemunhas, ouvirá a defesa e decidirá, o
gando-o a asrignar termo ou mandando-o cm paz.

Art. 282. Serão ouvidas até tres testemunhas.
Art. 283. Si o indiciado requerer, ser-lhe-á concedido

prazo, não excedente de de cinco dias, para apresentar de
fesa, sendo a decisão proferida depois de inquiridas as tres
testemunhas por cIte apresentadas.

Art. 284. Os interrogatorios, depoinientos, allegaç,
de defesa e decisão serão reduzidos a escripto em um só ter:
mo, que será assi gnado pela autoridade, réo e testemunh
assignarido pelo réo uma testemunha quando elie não
ou não queira assignar.

Art. 285. Si a decisão obrigar o indiciado a assignar ter.
mo, será este lavrado em uni livro para esse fim destinado
fazendo se menção das provas apresentadas, do modo d
bem viver prescripto pela autoridade e da pena comminada,
quando o não observe.

Art. 286. Aos comprehendidos nos casos dos nunieros
4, (, e 5. do artigo 275 poderá ser comminada uma das penas:
multa até 308000, prisão até 30 dias, e 3 mezes de Casa de
correcção .

Art. 287. Os comprehendidos nos casos dos numeros
l.°, 2.0 e 3. do artigo 275 ficarão sujeitos á communaçào das
penas previstas em lei.

Art. 288. As penas comminadas serão impostas no ca•
so de infracção do teriro, em processo preparado pelo juiz
competente.

Art. 289. Das decisões que obiiguenl a assignar termo
de bem viver cabe recurso, interposto dentro de cinco dias,
sem effeito suspensivo, para o juiz de direito da comarca.

CAPITULO III

DOS TERMOS DE SEGURANÇA

Art. 290. Serão compellidos a assignar termo de se-
gurança OS legalmente suspeitos da pretenção de commettei
alguni Criiiie.

Art. 291. São competentes para fazer assignar temc
de segurança:

1) os delegados de policia
2) os subdelegados de policia;

1 7'S	1'
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Aro. v. () pi ue ednneimto para olrigar a termo de se-oranÇa pode ter logar:
1) por queixa;
2°) ex-oJfi'io.

293. Proceder se-a por queixa quando al g uma pes.,; 0 ,1
 

tiver justa razão para temer que outra tente um crime
con tra ella, fazendo-o saber por meio de petição a qualquer

a autoridades mencionadas no artigo 291.
Art. 294. Proceder-seã ex-officjo quando á autoridadeconstar a existencia de alguem que esteja compreheiidj0

no disposto no art. 290.
Art. 295. A parte queixosae o c onductor devem pres-tar juramento e provar c011-1 testemunhas ou documentos asua queixa.
Art. 296. O accusado pode contestar verbalmente a

accusaço e provar a sua inn ccencia, devendo, no caso deuejxa,ser notificado para vir á presença da mesma autoridade.q Art. 207. Si o accusado requerer, ser-lhe-á concedido onrazoimprorogave! de tres dias Para provar sua defesa.
Art. 298. Intimado o accusado e Preseite rio dia marca -do a autoridade a quem tiver sido dirigda a queixa, ou

u vr iniciado ex-officzo o processo, deferirá j 1m ramentoaicinipromisso ao queixoso e p rosegufrá nos mais termos dorocesso, nos termos dos arts. 254 e seguintes.
Art. 299. Si o réo não attender notficacão, será con-

duzido debaixo de vara, Sendo indispensavel a sua pre-sença.
Art. 300. Si a autoridade entender á vista das provas

jue lia fundamento razoavel para acreditar-se que o accusa-
do tenta algum crime, ou é nelie cuniplice ou sacio, o sujeitará
a termo de segurança até justifiCar..se

Art. 301. Si a gravidade do casa o exigir, a aimtorida (Iep orá aparte queixosa sob a guarda do officiaes de jus iça
cri agentes policiaes, ou de outras pessoas aptas para -uai*-
dal'a até que o accirsado assigne o termo.

.Art. 302. Si o accusado destruir as presunlpções ouproias do queixoso ou conauctor, será mandado em paz.Art. 303. No termo de s egurança será c omm j nada umadas penas seguintes multa até 38000, prisão até 30 dias, e3 mezes de casa de correcç
Art. 304. O termo será escripto pelo escrivão em livro

destinado para esse tini, assignado pela autoridade, testemim-r 1 'as e partes, assigmiando por estas, quando o não saibam,treram ou possam fazer, unia das te stemunhas
Art 305. Da decisão que obrigar a assignar termo dee;

direito da comarca
uranç cabe recurso, semda	 effeito suspensivo para o juiz.
Art. 305. Dar-se-á tambemim recurso no caso de decisãofi oravel ao in diciado quando for feito o processo a reque-rraento da parte

23



Art. 307. A pena comrninada será imposta no caso de
infracção do termo, em processo preparado pelo juiz com.
petente.

CAPITULO IV

DA CUSTODIA DOS MENDIGOS VICIOSOS, DOS VADIOS, rios EBRIO
DOS LOUCOS PERIGOSOS E DOS TURBULENTOS

Art. 305. A autoridn de policial que encontrar ou a quem
forem apresentados vadios mendigos viciosos, ebrios, OU lou.
cos perigosos, recolhei-Os-á eni custodia, procedendo áarre.
cadação dos objectos de valor que com os mesmos forem eu.
contrados, em presença de duas testemunhas. e fazendo lavrar
um ról desses objectos, que será subscriptO pela Inesnia au.
toridade e pelas referidas testemunhas.

1 . 0 Em se tratando de mendigos, vadi a ebrios
' aautoridade procederá eii seguida, contra o mesmos, na

1 rma (ia lei, instaurando e conipetente prOCeSSO
2.° os, turbulentos serão adnioestados e, no caso de

reincidencia, recolhidos eni custodia, agiiid() contra elies a
autoridade flOS termos do paragrapho supra.

CAPITULO V

DAS SOCIEDADES SECRETAS

Art. 309. Considera-Se sociedade secreta a reunião, eia
dias certos e determinado logar, de mais desete pessôasqtie,
sob juramento ou sem elie, se inipuzererli á obritação de oe.
cultar á autoridade publica o objecto da reunião, ou organiza.
ção interna, e o pessoal de sua administração.

Art. 310. A autoridade policial a quem constar que exis.
te em seu districtO alguma sociedade secreta fai-a-á dispersar
e, si no acto da dispersão se conimettcrem crimes, procederí
na conformidade dos arts. 118e seguintes.

Art. 311. Para dispersar uma sociedade secreta irá aau-
toridade com o seu escrivão ao local da reunião e achando-a
proclamará seu caracter e admoestará aos reunidos para
que se retireni.

Art. 312. Si não for obedecida depois da terceira admo-
estação, empregará força e prenderá os chefes ou dire
ctorcs, dono ou administrador da casa onde se realizar a re-
união, processando- os na forma da lei.

Art.313. Nenhuni procedimento terá a autoridadet
dai contra as sociedades que fizerem declaração do fim e
intuitos de suas reuniões, salvo si verificar, por qualquer meC

	

de prova, que são falsas as declarações fcit	e que a SOCI

dade tem fins oppostos á ordem social. Nc-e caso prOCe
rã nos termos do artigo 310.

Al1TIjLO VI

ia»	NrAMENTOs ILLICITOS

Art. 31 . Considera-se j ihicito o ajuntamento de mais dl
ires pesS0ase m logar publico, com O designio de se ajudaren
uiutuameTte para, por meio de motim, tumulto ou assuada

1) conimelter algum crime;
2) privar ou impedir alguem do goso ou exercício de

em direito ou dever;
3) exercer algum acto de odio ou desprezo contra qual-

quer cidadão;
4) perturb ar uma reunião Publica ou celebração de ai.

guina festa civiCa ou religiosa.
Art. 315. A autoridade policial que for informada de

3lum ajuntamento iliucíto emseu districto procederá em con -
formidade dos artigos 310 e seguintes.

Art. 31Ô. Não se considera ajuntamento ijlicito a reta-
njIO do povo desarmado, em ordem, para o Oni de represen -
lar contra as injustiças. vexações e mau P ro cedimento dos ciii-
pregados publicos, nem a reunião pacifica.e semarmas do
povo nas praças publicas, theatros e quaesqueu- outros edifi-
ciosou logares convenientes para exercer o direito de discu-
tir e representar sobre os negocio ,.;puubhicos -

Art. 317. Para essas reuniões não é necessaria previa
licença da autoridade Policial. (1 110 56 poderá nroh j bij-as no
ciso de suspenso de garantias constibucianaes limitando Ciiital caso a sua acção a (li5sover a deOw3rC guardadas as for-

	

al idades da	-	 minadas.

1.- FFRNAÇÃO DE LOUCOS

	Art. 318	Quando se verifiar a existencia de pessoa
indigente que soffrer de alienação mental e constituir perigo
para a segurança publica, a autoridade policial so1cttará á
Secretaria de Policia a internação, instruindo o pedido com os
seguintes documentos:

1) guia conferido o nome. filiação. eclade, sexo, côr,
Profissão, domicilio, signaes physicos e PllySou1onuicos do in-
dividuo ou a sua plaotoerapliia, bem com o os demais escla
recimentos que possam concorrer para certificar a identidade;

dos2) exposição os factos que Coiliproveni a alienação; iii-
cadentes que occorrerani para a prisão, caso tenha elia sido
fez, attestado de profssion 1, affirinativo da molestia mental;

3) attestado da autoridade provando a indigencia e a re-
sdencia no Estado por seis mexes no niiuuiuno.

Art. 319. Só será autorizada a internação doles a gitados i O!
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Art. 323. A admissão dos enfermos contribujutes s

pedida ao Chefe de Policia por meio de requerimento
do e com firma reconhecida, contendo o nome, filiacãoIla,a.
turalidade, edade, sexo e os demais elclareciment5
prova da identidade.	

ar1
Paragrapho unico. O requerimento deverá ser aco

panhado de um parecer com firma reconhecida, do Medi
ou medicos que houverem exanzinacio o doente, dentro ?
30 dias que precederem á data do pedido.

Art. 321. Si	o	Chefe de	Policia	autorizar
adirissão,	Secretaria	da Policia	expedirá	guia
ser recolhida ao cofre da Secretaria das Finanças, adean
damente, a importancia cia pensão no primeiro trimestre
correspondente á classe em que tenha de ser admittjdo o
termo. O conhecimento cio pagamento será reunido aos pa
peis necessarios para a admissão.

Art. 322. São competentes para requerer a admjs0.
1) o pae, a mãe, o tutor ou curador;
2) o conjuge ou algum parente proximo;
3) o representante do ministerio publico, em se trato-,

do de loucura furiosa ou na falta das pessoas acima referid,

CAPITULO VIII

DC'S MENORES ABANDONADOS E DELINQUENTES

Art. 323. Os menores de 11 a 1 annos que tiverem sid
encontrados abandonados, entregues á autoridade policialou
por dia apprehendidos ou detidos, serão levados ao juizode
menores para cine este providencie como julgar necessarjo.

Art. 324. O menor de 14 annos indigitado autor o
cumplice de crime ou contravenção n2o será submettjdoa
processo penal de especie al g uma e simapresentado ao juiz
de menores.

Art. 325. Quando os menores de 14 a 18 annos forem
indigitados autores ou cumpliccs de crime ou contravençlo,
não se procederá a inquerito policial.

Art. 52(4. No caso do flagrante crime ou contravençlo,
lavrado o respectivo auto, a autoridade policial remetteri
seio demora o menor ao juiz competente.

Art. 327. Os menores de 14 a 21 anrios, processados
ou conciemnados, serão reccolhidos a estabelecimento pr
prio e na falta deste a unia prisão communl, com separação
dos condemnados adultos.

CAP1IULO IX

DOS A001DENTES NO TRABALHO

Azt. 325. Todo acciente no trabalho de que falkce:
o operario ou que o obrigue a suspender o serviço ou se as

.,,li ar deveu s	1HL. udi.:lite COmmunicado pelo patrão
autoridade policial do logar.

• paragrapubo unico. Essa cornnlunicação poderá ser feita
CIO proPrio operario ou por qualquer outra pessoa.

r Art. 329. A autoridade policial comparecerá sem	de
—ora ao Jogar do accidenfe ou ao em que se encontrar a

tomando as declarações desta, do patrão 011 de seu
' i tante e de duas testemunhas e mandando reduzjj as

mim auto. que será por todos assi-nado.
i; O auto niencionara

1) a designação e séde da enipreza;
2) o nome, qualidade e residencia do patrão;
3 o nome, qualidade, residencia. salario, edade, sexo,

:i,naIidade, gráo de instrucção e estado civil da victinia;
4) o logar preciso, hora e natureza do accidente;

as circtriistancias eni que o accidente se deli e a na-
:ireza dos ferimentos;

6) os nomes e residencias das testeniunlias•
7) os nomes e residencias dos heneficiarfos da victirria.

2. 0 No caso de morte ou de lesão inquirir se-á sena-
pre SI esta ou aquella resultou de uni accjdente no trabalho.

§ 3. 0 Na falta oumimpedimento da autoridade policial
procederá á diligencia quem tiver para isso competencia, se-
cundo a organização judiciaria.

Art. 330. No proprio auto do accidenfe a autoridade
riicial mandará notificar o patrão ou o seu representante
o Jogar, bem como a companhia de seguros na qual o pa-
.0 por ventura se tenha segurado, para lhe enviarem até o

:.:irita dia util:
1) prova de que fez ri victima o fornecimento de soe-

raros medicos, pharmaceuticos e hospitalares;
2) attestado medico sobre o estado da victima;
3) declaração das consequencias verificadas ou prova -ii do accídente;
4) indicação da época eni que será possivel conhecer

o resultado definitivo do accidemite.
Art. 331. No mesmo quinto dia a autoridade policial

ordenará, por despacho, a remessa dos autos ao juiz de
direito ou ao juiz municipal quando o facto se dér no termo
annexo.

CAPITULO X

DOS BENS ACHADOS E DO EVENTO

Art. 332. A cousa achada, de dono ou legi timo pos-
idor ignorado, será entregue á autoridade policial que, to-

madas as declarações do inventor, a remetterá com os autos
10 Juiz competente, o qual a fará avaliar por dous peritos

Sua escolhia, nian(1anclo enfregala ao denositar j o P111)hiCO
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ou, na falta deste, á pessoa idonca, que assignará c
missO de depositario.	

P13

Art 333. Quando houver fundada suspeita da subi
:ção de cousa dada como perdida, a autoridade COflVe

o processo em investigações policises devendo ser entrem
a causa suhtrahida a quem provar ser seu dono.

Paragrapho unico . Si á autoridade policial parecer
vidoso o direito do reclamante, será este remettido ao -lki
competente.

CAPITULO XI

DA INSPECÇÃO DAS I)IVERSÕES PUBLICAS

Art. 334. A inspecção das diversões publicas será
cida pelos delegados de policia na forma do regula
de diversões.

Paragi'apho unico . Quando o delegada não
exercer cumulativamente todas as attribuições que lhe .
conferidas, designará um ou iliais supplentcs para su
tuil-o.

Art. 333. Consideram-Se publicas não	as diversa
que se realizarem em lagares esse ucialmelite publicos. COIN
ruas, praças e jardins urbanos, mas ainda as que fun
nareni em recinto fechada onde é livre o accesso a qualqe
pessoa mediante pagamento de entrada ou mesmo sem eik.

Art. 336	Nenhuma diversão publica poderá fun
nar sem licença do delegado de policia encarregado da
specção.

Art. 337. O requerimento de licença para o fun4'
namento de qualquer casa de diversão publica deve dec
rar a natureza e local da diversão e ser instruido com ap-
a de terem sido satisfeitas as exigenciaS dos regulanier:

niuuicipaes e sanitarios referentes á construcção e hygit
do edificio e de ter sido feita a vistoria no estabeiecirnentt.

P aragrapho unico . Si o delegado recusar a licença,
verá iundllmentar o seu despacho-

Art. 338. Sempre que chegar ao conhecimento
delegado qualquer alteração prejudicial á segurança, hyg
ne e couimodidade da casa de diversão, procederá a
vistoria.

Paragraplio unic. Não se verificando a irreguitridiá
apontada ou qualquer (autua, as despesas da vistoria CO—

rito pela Secretaria de Policia.
Art. 339. A vistoriados circos em barracões de

ou de madeira far-se-á sempre que forem armados
tro local ou annualniente quando a permanenCla no
local fôr por tempo superior a tini anuo.

Art. 340. Na inspecção das casas de diersÕe Pia
cas, a autoridade fará cumprir o regulamento de div1

.Jli

	velail do esi-»	ia que sejam observadas as dispo-•	
seguintes:

SIçÔCS todos os logares destinados ao publico terão facil
'unicacão com as portas de sabida, que deverão abrir
fora e 'poder ser franqueadas rapidamente em casos de

.endio ou panico
2 os corredores e mais deiendencias que Servirem de

--acm Conservar-Se-ão livres de grades, cadeiras e quaes
• outros  objectos que Possam impedir o transito. Os

centraes terão a largura ruiu ima de uru nietio;
os iateraes e transversaes, a de 90 centímetros;

3) os machiiiismos e scenarios serão cohiocados na caixa
do uaICO, de mocho que não embaracem O serviço dos bom-

mz 	caso de sinistro
1 no palco e suas depeiideiicias apenas serão guardados

- ri- -ichinismOs e sCenaros iudisiensavejs a tres especta-
differentes devendo ser depositado o excedente em

a ar separado do edificio;
5) haverá uni registro de agua p rivativo da turma de

bombeiros
6) os scenarios, os forros e mais objectos de facil com-

ustAo as buchas de armas de for ro e os artefactos pyrote-
:hnicOS serão tornados incoulbustiveis pelos processos chimj-
cos adoptados

7) serão fixas as a rchibaricadas e cadeiras destinadas ao
ublico, excepto as de camarotes e frizris;

S) os camarotes, frizas, varandas, piatéa, galeiias e ar-
iiibancadas serão niinieratlos, não sendo iiermittida a venda

de bilhetes de ingresso para lagares sem assentos, salvo
ai; adas para os jardins

9) a porta de COinInhlnicaç3 para a caixa do palco cmi-
rvir-se•á fechada durante o espectaculo, havendo unia

chave para uso privativo da autoridade policial
10) será annunciaclo por meio de cartazes affjxados

'rta, em Jogar visivel e Caracteres legiveis, e pela imprensa,
o programma approvado, (lhe deverá ser tielmeute executado,
30 podendo. ser transferido o espectacrilo ucui alterado
em prévia autorização do (elegado, 011, em casos lirireufes.a autoridade que presidir ao espectaculo;

11) osespectaculos ariniiiiciados começarão iinpreterj_
lelmente á hora marcada no programula, devendo os diur.
os terminar ás IS horas e os nocturnos até ás 24 horas,
vo prévia licença por escripto do delegado e, em caso

e força maior, permissão verbal da autoridade que 1aresi
espectaculo•

12) o empresario é obrigado a permanecer na casa du.rn:eo espectaculo para receber os avisos e intimações da
e responder pela Observando estricta do regula-

	

aleirto de (Ji\-ersã5	fn/'l,i	,- ..	.
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por pessoa idonea, cujo nome será indicado á mesma atito.
ridade

13) será publicada, em cartaz affixado na bilheteria e
nos aonuncios do espectaculo pela imprensa ou em avul0

'a tabelia dos preços dos differentes logares destinados a
publico, que não poderá ser alterada sem autorizaçãoautorização do
delegado;

14) é prohibida a venda de entradas em numero ex-
cedente da lotação;

15) os intervalios ou entreactos não excederão de i
minutos, salvo concessão especial, a juizo da autoridade que
presidir ao espectaculo.

Art. 311. Nenhuma composição será recitada ou exhjb.
da em qualquer casa ou local de diversão publica sem a cen.
sura prévia do delegado.

§ 1 .° Essa disposição compreliende as peças theatrae
pelliculas cinematograpliicaS, declamações, cantos, represen.
tações de variedades de qualquer especie, carros aliegoricos
e estandartes de sociedades carnavalescas, e em geral, tudo
quanto, recitado ou exhibido, fôr objecto de diversão pu-
blica.

§ 2.° Será prohibida na capital toda composição que
tiver sido prohibida pela censura policial do Districto Fede.
ral ou de outro Estado.

§ 3•0 Será prohihida no interior do Estado toda Com.
posição que tiver sido prohihida pela censura policial da capi-
tal, do Districto Federal ou de outro Estado.

§ 4. 0 O delegado da capital p oderá dispensar o exame
prévio si fôr apresentada prova de ter sido a co1nposiço
approvada. coni ou sem rcstricções, pela censura policial do
Districto Federal ou de outro Estado. exigindo, no primeiro
caso, que sejam observadas as restricções.

§ 5. 11 A censura visará exclusivaniente impedir offensa
á moral e aos bons costumes, ás instituições nacionaes ou de
paizes extrangeiros, seus representantes ou agentes, allusões
deprimentes ou aggressivas a determinadas pessoas e a cor-
poraçtío que exerça autoridade publica ou a qualquer de seus
agentes ou depositarios; ultrage, vilipendio ou desacato a
qualquer confissão religiosa, a objecto ou acto de seu culto
e aos seus synibolos; a representação de peças que, por su-
gestão ou ensinamento, possam induzir alguem á pratica de
crimes ou contenham apologia destes ou propaguem idéa
subversiva da ordem eStabelecida.

Art. 342. Os espectadores não podem:
1) incomniodar quem quer que seja durante o especta-

culo, perturbar os artistas durante a representação, salvo O

direito de applaudir ou reprovar, arrojar ao palco objectos
que molestem as pessoas ou possam damnificar as cousaS,
fazer niotini, assuada ou tumulto com gritos, assob í s OU
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outros quaesqUer actos que interrompam o espectáculo ou
seja	

conservar o chapéo á cabeça durante as representa.
contrarios	socego e decencia;

'çes no recinto dos camarotes e frizas e nos logares da

sala;3) fumar nos camarotes, nas frizas e na platéa, ou pra-
t1car quaesquer actos que possam produzir incendio ou outro
accldente perigoso.

paragrapho unico. E' prohibido ás senhoras o uso de
chapéo nas platéas.

Art. 343. São deveres da autoridade incumbida da pre--dencia do espectáculo ou diversão publica:
1) assistir aos espectaculos ou diversões, devendo com-

recer 15 minutos antes de começarem os mesmos e retirar-
depois que o publico tiver sabido;
2) instrui r a força escalada e fazer a sua distribuição pelo

— odo mais conveniente á segurança do PlihliCo,ficando a mes-•i exclusivaniente sob suas ordens;
3) providenciar sobre a entrada e sahida do publico,

e sorte que evite embaraços, mandando verificar si as
'mmunicações internas guardam o disposto nos ris. 1 e 2
o art. 340;

4) mandar expeflir do recinto os e spectadores que pro-cederem de modo inconveniente; fazer apresentar á delega-
cia respectiva os que forem Presos em flagrante e arrolar os
amues e residencias dos que
antecedente	 infringirem o disposto no artigo

5) obrigar os e mpresarjos ou directores a realizar osseus espectáculos ou divertimentos a n nunciados, Por dimj-to que seja o numero de espectadores salvo acquiescenca destes;

Q reclamar silencio quando for perturbada a ordemablica ou do espectáculo;
7 mandar terminar o espectáculo ou dive itimento eIscer retirar os esp ectadores quando não conseguir restabe.:er absolutamente a ordem, e m p regauido meios Coerciti.si forem absolutamente necessarios;
8) fazer baixar o panno quando a representação Causara:zuma p erturbação da ordem;
9 prohibir que sejam chamados ao proscenio pessoaseUtranhias á representação;
10) fazer examinar préviamente qualquer arma quede ser usada na representação;
li) so pernuittir o ingresso na caixa ás pessoas que obti.'erem permissão do respectivo emprezario e, independente.niente delia, as autoridades policjaes em serviço;
42) não pernhittir a execução de cantos, musica,mimas. peça d ecJauiiatrjn mi qualquer outra que não pauto-constar

r )rev lnie'itp Ceflu7ro(1o.
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13) no permittir fumar nos camarotes, frizas, basti
res, palco ou dentro da sala de espectaculos, salvo os ar
quando no desempenho de seus papeis;

14) prohibir a venda e pregão de flores, libretos e outrf
objectos, durante a reprcsentaço

5) mandar depositar na delegacia os onjectos acha
no havendo reclamação do dono;

16) impedir nos inimediações da c.oi Je divers
venda de bilhetes com agio.

Art. 344. A autoridade que I)reslk, 1 espectac
permanecerá 110 iogar que lhe for destinaLo', de Onde só
derá retirr-se nos intervailos ou em objecto de serviço

Art. 345. Nos cinematograpll üs serão observadas
que lhes for applicavel as di s posiçõe s do art. 340 e mas
seguintes:

1) os ciiieniatograpllo tuncciOnarãO em predjos CO,

portas amplas que permittam facilmente a sabida dos
ctadores;

2) o apparellio de projecção deverá ficar collocado
unia cabine construiria de materiacS inconibustiveis, com di.
iueiisões nunca inferiores a 2111 X mi50. Esta cabine será d,
accesso facil e situada ele maneira que não difficulte a sahjj
do publico si houver começo de incendio;

3) sempre que for possivel a ventilação da cabine d
ser feita para o exterior;

4) a porta da cabine só se fechará por meio de taramtk
ruanobravel de ambos os lados;

5) todos os utensilios da cabine serão de ferro ou
materia inconibustivel

6) o app:irefto deve ser de enrolamento automatico ei
pellicula em serviço encerrada em duas caixas metallicas,
fechamento automatico ou não, tendo dispositivo proprir
para evitar propagação de fogo em toda a peilicula;

7) em caso algum os conductores de entrada e desahi&
da corrente podem passar por cima 011 nas proximidades

reostato;
8) as lampadas Inoves e os fios flexiveis ficam rigoroa

mente prohihidoS na cabine; os conductores ocvem ficar t
parados e destendidoS sobre isoladores:

) só haverá na cabine as peiliculas de serviço; aso"
ficarão encerredos em caixas ruetailicas. guardadas emloc
isolado e ventilado. Logo que unia prllicula saia retirada

oappaleIll será collocada na caixa inetailica conveiiieflteme
fechada;

10) é prohibido fumar lia cabine:
li) deve ser coilocado ao alcance do operador umeX

ctor de lo litros e uni balde com agua:
12) os motores devem funccionar conveilientem

lados em compartimente feito de materiaeS incoiiihU5ti

13) OS assentos Ues5iiiados aos espectadores deverão ser
locados a unia distancia liii iica inferior a uni metro (Ia
inc e terão de preferencia movimento automatico;
14 nas salas de projecções poderão ser coilocadas ca-

's eni bancadas com OS diversos lagares separados uns
1-

ri
utros entre o braço e o assento, sendo peruiittido para

separação o emprego de gradeamento de vão nunca
a Oni3O2

1	haverá em todo cinema uni apparellio telephonico
registro de agua coni mangueiras e esguichos precisos

r.r.i entrarem rapidamente em acção em caso de incendio.
paragrapliO unico. Nos logares onde os cineniatogra-

riios no puderem funccionar com luz electrica, a instaila-
',x -ar o fornecimento de luz será feita em lo sufficien-

'iiente afastado do edificio destinado ás projecções.
Art. 346. A infracção dos preceitos meneio naJos neste

capitulo será punida com a multa de 20-500a 20ft)03, con-
forme a gravidade da infracção.

Art. 347. Será cassada peio delegado de policia a licença
« .jF3 funccionamento da diversão:

1) quando rio prazo marcado não for satisfeita qualquer
eJieflCil regulaiiientar;

2) quando na diversão fôr descoberia a exploração ou
pratica de qualquer jogo de azar, loteria ou rifa não autori-
zada, mesmo por conta alhe ia 011 ainda que o eiiipresario
allegue ser feita a exploração centra ou sem o seu consen-
timento;

3) quando se apurar que a casa de diversão é fóco de
postituiçO.

Art. 348. Para imposição das penas conminadas nos
artigos antecedentes, a autoridade fará lavrar uni auto de in-
fracco com a respectiva pena, assignando-o com o infractor
e duas testemunhas.

Paragraplio unfco. Esse auto será remettido ao collector
a fim da cobrança si a pena iniposta for de minta;

Art. 349 Da imposição de penas cabe recurso com
effeito devolufivo para o chefe ele policia.

§ 1.° O prazo para interposição do recurso será de
cuico dias quando a infracção se verificar nas sédes dos
municipios e de quin7e dias quando nos districtos.

§ 2.° O recurso só será adniittido quando aconi panlia-
do de prova do de p osito da iniportu iicia da multa na colle.
ctoria estadual.

§ 3•0 Indeferido o recurso, será o deposito convertido em
pagamento.

Art. 350. A imposição das penas coniminadas é inde-
pendente do proceeli.nc'nto civil ,li crininal une no caçocouber,



- 316

CAPITULO Xli

DA INSPECÇÃO DAS CADEIAS

Art. 351. A inspecção das cadeias do Estado será feita
pelos delegados de policia.

Art. 352. Para esse firo devem os delegados visitar
cadeias sempre que for possivei e obrigatoriamente no prin,
cipio de cada niez, convidando neste caso o promotor
justiça, para requerer o que for de direito.

Paragrapho unico. Do que occorrer na visita se lavrar
termo em livro para esse fliu destinado.

Ari. 353. A inspecção tem por objecto verificar a exacta
observancia do regimento das cadeias e especialmente:

1	si os presos estão bem classificados;
2) si recebem boa alimentação;
3) si ha presos enfermos;
4) si as prisões se conservam asseadas;
5) si é obedecido o reginlen de trabalho;
6) si são feitas regularmente as revistas;
7) si está em ordem a escripturação da cadeia;
8) si a cadeia offerece as necessarias condições de

giene e segurança.
Art. 354. Notando quaesquer faltas em relação aos pon.

tos aliudidos no artigo antecedente e a outros constantes do
regimento das cadeias, o delegado tomará as providencias
necessariaS.

Art. 335. Nas visitas de inspecção o delegado ouvirá
os presos que lhe queiram fazer quaesquer queixas contra a
administração interna da cadeia ou dirigir pedidos sobre as-
suniptos de interesse proprio ou da administração.

Art. 356. Si houver presos enfermos, o delegado fará
reniovel-os para a enfermaria e, caso não exista enfermaria,
designará unia prisão para servir como tal, transferindo-se
para outras prisões os presos que prvvlr : nelia es.
tejani.

§ 1 . 0 Quando o preso doente for pbr. delegado
chamará uni medico e fará aviar os reniedios e dietas por
elie prescriptas.

§ 2. 0 As receitas do medico designarão sempre o nome
do preso enfermo e serão rubricadas pelo delegado-

§ 3.° Si o preso não for pobre, o delegado poderá per.
niittir que tenha uni extranho á cadeia e que os
parentes com elie estejam de unia até duas horas, para tra-
tal o, no caso de exigir a enfermidade maior cuidado.

Art. 357. Quando o máo estado de conservação do cdi-
ficio exigir reparos para garantia de segurana ou de hygiene,
o deieado representará á Secretaria da P(')'i,	 nviaiidO.
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Art. 35S. No mez de janeiro de cada anuo, acoinpa-
nliand o o seu relatorio, o delegado de policia deverá mandar
á secretari a uma descripção nhlniicicsa do estado da cadeia,
declaran do o numero de conimodos de que dispõe o predio,
o numero de prisões e dimensões destas, quantos presos cada
uma coniporta, se lia prisões destinadas a mulheres, o s yste-
iria de iiluiiiiaaÇão, si as prisões são servidas de agua e es-
goto, o estado de segurança do edifício e, sendo possivel,
unia photograpiiia do mesmo.

Art. 359. Sendo o estado de insegurança do edifício
tal que torne possível a evasão de presos, O delegado represen-
—irá á Secretaria da Policia sobre a necessidade de transfe.
rdncia destes para outra cadeia.

Paragrapho unico. Terá jdenlico Procedimento em caso
e epidemia calamidade publica e outros de natureza senie-

hante.
Art. 360. Salvo as hypotlieses figuradas no artigo ante-

cedente, as transferencias de presos só serão feitas mediante
requerimento justificado ao chefe de policia, que consultará
o juiz das execuções Criminaes sobre a necessidade ou coa-
veniencia da remoção.

Art. 361. Si as faltas verificadas na inspecção forem de.
vidas ao carcereiro ou aos pre g os, o delegado imporá as
penas disciplinares previstas neste regulamento e no regi.mento das cadeias.

Art. 362. Ao delegado incumbe visar e renietfer á Se-
cretaria da Policia até o dia cinco de cada ruez o niappa de
movimento da cadeia que deve ser organizado mensalmente
pelo carcereiro, compeilindo este ao Cumprimento dessa obri-
gação sempre que houver atrazo.

Art. 363. Antes de visar o rnappa o delegado verificará
si está escripturado com exactidão e si delie constam os
nomes de todos os presos recolhidos á cadeia, excepto os
detidos correcciorialmente, coro os esclarecimentos exigi-dos pela Secretaria da Policia.

Art. 364. Não será fornecido ao carcereiro o attestacjo
mensal para receber vencimentos sem que haja apresentado
ao delegado o niappa aliudido.

Krt. 365. A acquisição de objectos necessarios ao
asseio das prisões será feita mediante autorização previa ciochefe de policia.

CAPITULO XIII
O A RRENDAMENTO DE PREDIOS PARA QUARTEIS

Art. 366. Nos Jogares onde não houver proprios esta-doaes adequados será aberta concorrencia na primeira quin-
zena de novembro nas séries dos municípios, para o arren-
damento de predi
Policiaes.	s destinados a quarteis dos destacamentos
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§ 1. 0 O edital de concorrenCia será alfixado por espa.
ço de quinze dias nos logares do costume e, findo o prazo
o delegado enviará á Secretaria da Policia a certidão de af.
fixação de edital.

§ 2.0 Serão preferidos os predios mais proxinios da ca-
deia, seguros, espaçosos e hygieniCoS, providos de agua e
instaliações sanitariaS. Não poderá ser contractado predio
onerado com hypotheCa.Art. 367. O pagamento do aluguel será feito trjnies.
tralmente pela coliectoria local ou á hocca do cofre da Se.
cretaria das Finanças, conforme o requerer o prolrietarjo
mediante attestado de occupaÇão do predio, passado pelo
delegado de policia.

CAPITULO XIV

1)0 LXPEDIENTIT POlICIAl.

Aet. 368. A cor spoIidenctn e a CSCI	tu das de.
Icoacias e subdelegaCias serão feitas pelo	t

privativoS e, a falta ou iinpediniento destes. escrivãesn
de paz.

Paragrapho unico. Liii CSSO de urgeuc:.	1e reserva
fará a propria autoridade a correSPLi1d11Cia ou escripturação.

Art. :õ9. Toda a correspondelici a das autoridades com
a Secretaria da Policia deve ser dirigida ao chefe de policia
embora em resposta ao expediente assiguado pelo director
da Secretaria ou outro funccionarlo, de ordem do chefe.

Art. 370. AS delegacias de policia devem ter o mate
ria1 necesSario á identificação criminal e os livros necessarios
ao registro de:

1) officios e portarias;
2) occorreflcias
3) termos de admoestação, de bem viver e de segurança.
4) criminosos foragidos.
Art. 371. Além desses livras devem ter boletins inipres-

sos cletinado 5 ao registro de:
i delictos em geral;
2) prisões;
3) remessa de autos de investigações policiaeS á aula

ridade judiciaria
4) suiciclios;
ã) desastres:
6 acciderte5 no trabalho;
7) detenções;
5) dados para internação de loucos.
Art. 372. Nas cadeias haverá dois livros a car	

tiOt

rceriOS ;endo um destinado ao registro de réos condem
.'r individaoí

3ld

postos em custodia, e bem assim nlappas impressos destina-
dos ao registro mensal do movimento de presos.

Art. 373. Quando faltar algum ou alguns dos objectos
øencionados nos artigos antecedentes, o delegado solici-
ta1-05 ao chefe de policia, em officio, 110 qual indicará a

5ta0O de estrada de ferro para onde devem ser reniettidos
a pessoa a quem devem SCF consignados, caso se trate de
,ar não servido por aqueila via de c(n1n1unicaç	e de

que não possam ser enviados pelo correio.
Art. 374. Todas as vezes que occorrerem delictos,

-)eS, suicidios, desastres, acci dentes no trabalho e de.
...nções ou forem remettidos autos de investigações policiaes

autoridades Judiciarias, o delegado ou Subdelegado com-
rnunicará immediatainente o facto ao Qabinete de Investiga-
:es, servindo-se para isso dos boletins referidos no artigo
7l, os quaes dispensam officio de remessa.

Art. 375. Si não lioiivr b	smoletin ipressos poderá pre
.lia]-os á Jilacitina ou á mão, de accordo COlil OS niodelos
raccidos pela Secretaria ela Policia, ou enviar em oftici() as

:-,,formações nelles exigidas,
Art. 376. Além desses boletins o delegado remeteerá ao

.:efe de policia, na prinieira (fIliliZeflil de janeiro e de julho,

.:u relatorio do estado da administração policial do munici-
o com as observações dictadas pela Cxoerieiicja para me-
ria do serviço e os mappas estatistjcos exi gidos pela Se-

:etaria da Policia.

Art. 377. Independente do relaforjo semestral o dele-
do fará extraordinariamente ao chefe de palicia as parti-
açes e representações que julgar convenientes.
Art. 378. Por intermedio dos delegados os subdelega-
e dirigirão egualmente ao chefe de policia sempre que
eCeSSario.

iragrapho unico. Em caso de urgencia os suibdelega-
;derãocommunicarse directamente como chefe de po-

cia, si a providencia depender dessa autoridade ou por cila,
-.,der ser tomada com maior presteza.

Art. 379. Na correspondencia Colo a Secretaria da Po-
':a as autoridades no deverão tratar de mais de um assuni -

uru só officio.

\rt. 380. Dando-se a evasão de presos, deverá ser mi--l amente enviada á Secretaria da Policia uma relacãoev adidos com os seus signaes p ll v s j onouijcos extrahuja
livro de matricula a cargo co carcereiro, e especificação
Pena em cujo cumprimento se achavam ou o estado dos res-tiVOsproS	quando ainda não	r'fenra	briti	r-0 a	cf,i
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CAPITULO XV

DO ARCIIIVO DAS DELEGACIAS

Art. 381. Sempre que qualquer autoridade Policial
de deixar, temporaria ou definitivamente, o exercjco
cargo, cumpre-lhe, ao ser empossado seu successor, passar
a este todos os papeis e mais objectos existentes no archivo,
devidamente arrolados, mediante recibo.

Art. 382. Na disposição do artigo antecedente se
prehendeiil os livros de escripturação da delegacia ou subde.
legacia, os forniulariOS, folhetos, circulares e officios rece.
bidos da Secretaria da Policia, es processos em andamento
as armas apprehendidas, os moveis que tenham sido adqui
dos á custa do Estado e quaeSquer objectos alli deposita.
dos.Art. 383. Quer a autoridade faça a entrega, quer ss re.
cuse a fazei-a, o seu successor communiCará Imiflediatamen.
te o occorrido ao chefe de policia, annexando á commuti.
ção, no primeiro caso, um inventario dos papeis e objecta
que lhe foram transmittidos

Art. 3S4. Toda acquisiçãO de moveis á custa do Estado
será immediatanlente communcada com o seti valor á Secre.
taria da Policia para ser levada ao livro de carga e descarga
do mobiliario das delegacias e subdelegaciaS.

Art. 3S5. Do mesmo modo se procederá no caso d
perda, por qualquer motivo, de moveis existentes.

CAPITULO XVI

DCS PASSES E TELEGRAMMAS

Art. 3t5. Somente por motivo de serviço publico pode.
rão as autoridades poiiciaes requisitar passagens nas estra-
das de ferro e empresas de navegaçãO fluvial.

Art. 387. Nas companhias de auto-viação subvenci
nadas pelo Estado, gosani de transporte gratuito não só
autoridades e escoltas em serviço como os presos e seus guar-
das e testemunhas de processo crime de acção publica.

Art. 388. Nas requisições de passagens deverão consta
a classe, o numero de pessoas, a estação ou porto) de pr
cedencia e a do destino e a bagagem.

Art. 3S9. Nas requisições de passagens para praças de
verá sempre ser declarado que seguem CUZ dligeflCia.

Art. 390. As autoridades noliciaes, quando devidafl1e
te autorizadas, poderão requisitar passagens, em nome
chefe de policia, para si, seus escrivães, medicoS OU pefl

em diligencia, no territorio de sua jurisdicção, e dabi 
pE-

qualquer ponto do Estado para ofticiaes e praças ciii seii'
fl C flO
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.°. Fica iesalvado O caso em que, para se dirigirem
,unia localidade Pertencente á mesma circumscripção, lia-
jam de transitar por Outra pertencente a circumscripção di-

versa.0 Fica egualmerite IeSalvdo o caso em que não
haja estação ferroviaria na circumcripção e seja necessario
requisitar as passagens para a estação mais proxiina, situa-
da em circunlscripÇao differentc.

Art. 391. Será responsavel para COfli o Estado a autori-
dade que conceder passe fóra dos casos previstos na respe-
ctiva autorização, sendo-lhe debitada a ilflporiancja e des-
contada dos veiiciineiitos de unia só vez.

Art. 392. Os delegados nomeados e os removidos
quando não o forem a pedido ou a bem do serviço, terão di-
reito a passageIlI pr conta do Estado, nas e:tradas de ferro
ou empres as de navegação, para si, esposa e filhos menores,
bem como ao transporte de bagagem até 500 kilos.

Art. 393. As autoridades policiacs em cxci cicio Pode.
rio expedir teegraiiinias por conta c1u Estado em caso de
serviço publico urgente.

Art. 391. Os telegrainnias só serão dirigidos de autori-
dade para autoridade e deverão ser redigidos succintamen
te,contendo apenas os termos estrictausente necessarios á
clareza do pensamento.

Art. 393. Não havendo estação telegraphica na séde
do municipio, as acitoridades policiaes poderão expedir te-
legramniaS na estação niais proxinia, embora sitflada em inu-
nicipio ou comarca differente.

Art. 396. Si os telegr iiimas forem expedidos em respos-
ta a telegramnias oflciaes, deverão mencionar essa circun-a-
çtancia, que os isenta do pagamento da taxa.

Art. 397. Para serem iirdemiiizad das importancjas
despendidas com a expedi ção de telegramrnas, deverão as
autoridades policiaes transcrever-lhes o teor no verso dos
recibos, ou em folha de papel annexa, e remetter esses do-
cumentos á Secretaria da Policia.

Art. 398. Correrá por conta da autoridade expedidora
o pagamento dos telegrammas considerados de interesse
particular, embora requisitadas sob a aliegacão de serviço
publico, e dos juc versareni sobre as 

Li de caracteru-.nte.

-\PIIULO XVII

IMPOSTOS E SELL05

Aia. 359. k	 -posto de novos e velhos direitos seráarrecadado por meio de conhecimentos expedidos pelas re-
e transcriplos ou averbados nos actos,C pturas, ternir ou instrinuentos.

r.	21



- 322 -

Art. 400. As autoridades policiaes a quem forem apr
sentados actos ou contractos sem que tenham pago o imposto
de novos e velhos direitos, exigirão, por despaclo nos m 
mos, o pagamento, antes de lhes dar andamento.

Art. 401. Incorrerão na multa de 10000 a
autoridades policiaes que assignrem papeis, detem poe
ou exercicio a empregado, sem que conste o pagamento d
imposto de novos e velhos direitos.

Art. 40. Estão sujeitos á contribuição do imposto

de novos e velhos direitos

1) Alvará de folha corrida ...............	5$003

2) Passaportes concedidos por autorida-
des policiaes por pessoa ou familia.	5S00

3) Licença para uso de armas prohibidas	20$Oijj

4) Escriptos ou escripturas publicas ou
particulares e termos de contractos.

Até 200000........................3S200
De mais de 200$000 até 50($000.. . . . ....4SSOO
De mais de 500$000 até 1:000$000	 ss000
D'ahi em deante mais 5800 por 00$000 ou fracção desta

quantia.
5) Licenças remuneradas excedentes de

12 mezeS ....... . ........ ............
Art. 403. Nos alugueis de predios para cadeias e qua.

teis de destacamentos cabe ao locador, não havendo conven-
ção escripta em contrario, o pagamento do imposto de E'-

vos e velhos direitos pelo contracto de locação.
Paragrapho unico. No sendo estipulado o prazo E

contracto, o imposto será cobrado sobre a renda de um ann:
de aluguel.

Art. 404. Sobre a importalicia devida pelo imposto d
novos e velhos direitos recabeni a taxa addicional de
dez por cento e a taxa de viação, que é cobrada, na maio
de um centesiflio, tanto sobre o imposto como sobre s
addicionaes, não podendo, porém, ser inferior a cem réis.

Art. 405. São sujeitos ao seilo do Estado
1) os actos emanados do governo do Estado, corpoti

ções ou repartições publicas do Estado 011 das municipal

dades, e que forem concernentes á respectiva adminiStrat

2) os negocios da economia do Estado.

§ 4 
• 0 Consideram-Se negocios da economia do Estat

os que são regulados por leis cstaduaeS.

2. 0 Não são conipreheiiddos entre esses negOCi
actos de qualquer especie regidos por leis federaes, nacO'
formidade do o. 23 do art. 34 da 0 stjfuiç;O Federal, *V'

que tenham de produzir effeito neste Estado e de 
ser P

cessados pelos juizes estaduaes.

---- i23.—.

Art. 4ü6. São isentos de selio:
D OS processos em que forem parte a justiça e a fazenda

	

Estado, seus traslados C Se ntença5, O	adosS mand	e quaesdo r actos promovid:s ex-o/lido cru ju izo, sendo, porém l)agoque 
réo, quando afinal cond enhilado; as cert	passadas

pelo

f cio no interesse da justiça ou da mesa fazenda;(X	
idões

mos attestados de nloiestia 011 de frequencia e requeri.tuen tos para estes, c oncedidos a empregados publicos, afimde receberemvencimentos ;	 -
3) os requerimentos e papeis de presas Pobres; ordens de

soltura para os mesmos, at testados e guias para sepultura dedaveLa	reS
o accordo entre Patrão e operarjo no processo sobre

aCcidente no trabalho
5) OS bflhetes de ingresso de esp ectaculos p'ibljcos deualquer especie em beneficio de casas de caridade, insti-

tuições pias, sociedades ben e f icentes caixas escolares, cruzvermelha e caixas de soccorros, desde que reverta em favor
dessas instituições o total cia renda liquida do es pectacrilo6) as licenças para espectaculos 

pliblic os de qualquerespecie em ben
eficio das mesmas instituições desde que re-verta em favor dellas pelo menos 5U0/ da renda liquida doespectaculo.

Paragrapho unico. A ÍSenç 0 a que se refere o nume-ro 5 deste artigo será rcquel-j(la p reviamerje ao coilector domunicípio.
Art. 47. Quando o s ignatario dos requerjjt105 articulados, arrazoados ou aliegações deixar de iilutiljzar o seilo respe.

ctivo, bem como os dos in strunierttos que os aconipanli

	

m	
areiticompete inutilizal-os á autoridade ou fu nccionaria queitiprimeiro fore apresentados ou que primeiro lhes o

der anda-mento.
§ l.° O selio das licenças para Csp ectnctil05 publicos dequalquer especie deve ser inhltilizado pelas 

aut oridades P oli -c : es .
§ 2. 1 O selio mios bilhetes de ingresso de 

esp ectaculos pjas será inutilizado com o carimbo do 
estah elecinie p to.\rt. 408. As reparti-d i s polic ais é facultado inutilizar-e : por meio de carimbo que imp

e a data rim	na o nome da repor-
Art. 49. Não se consideraun seliados os Papeis Cmii:ampilhas em que haja datas, liames e diz: res 

e xtranhos- que devem conter, para serem lcg

	

s	 ain1emit	inut ilizadas,':e tenham* 	razhlrar, eIilanmlas e borrões.
\-t 410. Os nmandljdos devem scr sel!ados antes deo l ados e OS	 antes de desiachads.\rt. 411. Todos o traslados de autos devem ir á co!-

:toria afim de que o seilo de folha seja pago por conhecito. trancr cnn o :' - 1'	10 fj	do traslado o toi'-- a	o	
'rigflaca
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Art. 412. E' extensiva ás autoridades policiaes, na parte
que lhes tôr attinente, a obrigação de fisca1iar o pagam

da taxa do selio.
Art. 413. Qualquer autoridade policial a quem for Pre.

sente algum processo administrativo OU policial no qual
exisam papeis que não tenham pago o sello devido ou reva
lidação nos prazos legaes, exigirá por despacho, ro mesir
processo, antes de lhes dar andamento, que a falta sea
supprida.ParagrapliO unico. O andamento dos processos crirni
naes e policiaes não será retardado por falta de selo, que
póde ser pago depois pelo interessado, ficando, todavia
dependentes do selio os efleitos do despacho.

Art. 414. incorre na multa de 10$000 a 5C000, além
das penas do Codigo Penal, a autoridade policial que der
posse ou exercicio a empregado sem que o titulo de nomea.
cão esteja seilado, ou assignar contractos e nomeações at.
tender officialmente, despachar requerimentos ou papeis
intruidos de documentos, fizer guardar e cumprir, ou que
prcduza effeito, titulos eu papel sujeito ao seus sem que
tenha sido pago oscilo devido.

Art. 415. Incorre na multa de 205000 a 5C$000 e do
dobro na reinci r encia a autoridade policial que permjttjr
cspectaCulos sem o pagamento do selio de licença.

Art. 46. Fica sujeito á multa de 50$000 o escrivão
que entregar ós partes certidões ou documentos sujeitos ao
sello do Estado sem a devida inutilização.

Art. 417. Nas causas crimes, as custas que vencerem
as au)oridades policiaes e demais fuoccionarios remunera-
dos pelcs cofres cio Estado serão recolhidas pela metade á
estacão fiscal do miruicipio.

Art. 418. São sujeitos ao selo de estampilha:
1) Termos de fiança:

Até o valor de 20Uõ00...........	200 réis
De mais de 200$ até 400$............... 403 réis

»	40$	600$ ..............600 réis
»	600$	S0O$..............800 réis

S0$	1:CO3 ............	1$000 réis

De quantia superior se cobrará mais 1000 por conto

ou fracção de conto.
2) Bilhetes de ingresso pol' pessoa em casa de especta

culo ou diversões pagas, até 2$000, 100 réis.
Por 1$000 réis que accrescer mais loO réis não exc e

-dendo no maximo de 500 réis.

3) Autos de qualquer especie .........300 réis
4) Requerimentos, memoriaes dirigidos

	

a qualquer autoridade. ......•. : ..	400 réis
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l	AtiestadOs .........	...............
6 .' QuaesqUer actos, titulos e docu-

mentos que por outro motivo não
esteja11 sujeitos ao imposto da
Estado, nem a mais de 400 réis de
seilo fixo, quando juntos a requeri-
nientos ou apresentados á autor i-'
dade...........................

7) Certidões,	copias que não foueni
designadas em outros ns. desta la-
heila, traslados e publicas formas

Sendo extrahidos dos livros, processos

documento s de repartições publcas e es actcs subacriptos
par empregados que jio percebam custas OU enrolrimenfos,
pagarãO mais:

Por lauda de 25 linhas (raza) .........	1$000 réis
De buscas, não excedendo tres annos..	ls000 réis
Diii em diante, de cada auno niais 500 réis for anuo

ou fracção da anuo.

8) Portarias expedidas pela secretaria
da policia, não sendo das mencionadas
no seguinte numero.......................

O) Portarias ou alvarás dirigidos a
:i(lniinistraclores ou directores de ca-
sas de correcção ou de prisão......

Para sabida de qualquer preso ....I11 go.
ral........................... ...... . ...

Para mudança de prisão.........
Sendo expedidos pela secretaria da po-

licia	mais............................. . .
10) Enipresarios de cliveitinicritos pit-

blicos pelo - visto - da autoridade
policial do niunicipio difierente da-
queile em que tiverem pago o !,,,pos-
to, unia vez que queiram exercer a
industria ou profiissão................

11) Titulos de matricula de condricrto
de vehiculos ........... ..............

12) Termo de juramento ou compro-
misso de empregado estipendiado

13 Licenças concedidos a funcciona-
rios publicos, cciii vencimentos ou
parte dos vencimentos:

De cada mez ou fracção de niez não
excedendo a 12. ........................

Sem vencimentos, de cada niez ou fra-
cção de 11107 T1 í, e\Oed('nte 1 17

1.00O réis

400 r'i

300 réis

22C0

1$70
1$20j

2$0Ø(j

le$000

3$200

1s000

3$000

O
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14) Licença cia autoridade po1icil
para espectaculO publico de qualquer
especie...........................2$000

Ar. 419. Sã o  sujeitos ao seilo, por conhecimento d
103 reis por folha os livros de termos de bem viver, segura
ca e rol dos culpudos.

Art. 20. O sello de 39 e 400 réis t devido por meia folha
de panei escripta em todo ou em paste, não excedendo d
33 centimetos cio couprimento e 22 de largura,
a qualquer destas medidas, pagará o dobre.

§ 1. Não é permitticio escrever em meia folha dois o
mais actos, salvo pagando o selio de cada uni; salvo as cerfl.
dões e attestados na meia folha já seilada, escriptos e em se.
guida ao requerimento ou mandado que os motiaem e O

reconhecimentos de firmas lavrados na do acto que conteu
a assignasura reconhecida.

§ 2.° Da contagem de huca serão excluidos: o an0
cm que o livro processo ou documento se considerar find0
pelo ultimo acto nelie escript() ou por ter cessado de ser','j-
continuamente e o anno cm que for pedida a certidão,
hrandose, porém, a taxa correspondente a todos os annos
intercalados; quando porém, feita a exclusão de tempo aqu;
estabelecida e nenhum anuo houver de permeio, considerar:
se-á devida a taxa de um anno.

§ 39 Da somma correspondente á raza despreza-se a Ira.
cção menor de 100 réis e não se recebe menos de 1S000 réis.

§ 40 Designando aparte o tempo no requerimento, só
haverá busca nos amuos declarados, guardada a disposicio
antecedente.

§ 5•0 Ainda que duas ou mais pessoas requeiram a cer-
tidão, é devido o selio de uma só busca, e esta será calcu.
lada sem attenção ao numero de volumes em que sedividar
os livros sobre o mesmo assunipto.

Haver3, comtudo, a importai-cia de tantas buscas quanto
forem os actos de que se pedir a certidão.

Art. 421. Sobre todos os selios, excepto o de bilhetes
de ingresso, recáe. proporcionalme nte á sua centesima par.
te, a taxa de viação que não pode ser inferior a cem réis.

§	ax1 . 0 Essa ta será cobrada em estampilia ou po
conhecimento, conforme a natureza do selio.

§ .° Na caso de s F 11) de folhas a taxa 	viação é e:-
givel sobre o total de folhas e n3o

DISPOSIÇÃO FI:\

Art. 422. Este regulanlefltO Oro	 no	-
de Mao de 1926, revogando-se todas as disposçãeS CIII C-

trari
Secrelaria do Interior, eni Beilo 1-lorizonte, 27 de Ab:

evedO
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Formula!'!0 para quesitos IIOS exames periciaes
LESõES CORPORAES (Arts. 303a 306 do Col. Penal)

1.°) Si ha offensa physica produzindo dor ou alguma
lesão no corpo, embora sem derramamento de sangue;

2.°) Qual foi o instrumento ou meio que a occasionou
10, Si foi occasionada por veneno, substancias anesthe-

tcas. incendio, aspliyxia ou inundação;
4.0) Si por sua natureza e sdde pode ser causa efficien-

. da morte;
5 0) Si a constituição ou o estado morbido anterior do

ffendido concorreu para tonal-a mortal;
6. 0) Si das condições personalissimas do offendido po-e resultar a sua morte;
7.) Si resultou ou pode resultar mutilação ou amputa-

Ao , deformidade ou privação permanente do uso do orgam
u membro;

8 0) Si resultou ou pode resultar enfermidade incura-
,ele que prive para sempre o offendido de poder exercer
o seu trabalho;

9. 0) Si produziu inconimodo de saude que inhabilife o
aciente do serviço activo por mais de 30 dias.

1 IMICIOJO (arts. 294 a 297 do Cod. Penal)

1. 0 )	i houve a morte;
2. 0) Qual o instrumento ou meio q ue a oceasionou:
3.) Si foi occasionada por veneno, substancia anesthe-

Oca, incendio, asphyxia ou inundação;
4. 1,) Si foi occasionada por lesão corporal que, por sua

-atureza ou séde, foi causa efficiente cia morte da victima;
5.°) Si a constituição e estado niorbido anterior do of-

oadido concorreram para tornar a lesão irremediavelmente
—ortal;

6. 0) Si a morte resultou das condições personalissi.
-as do offendido;

7.) Si a morte resultou não porque o mal fosse mortal,
e sim por ter o offendido deixado de observar o regimen
:eiico h nienico reclamado pelo seu estado.

\NTJCIDJO (Ant. 298 do Cod. Penal)
1°)	louve a morte;
2 0) Quantos dias tinha o receninascido; ou, si o recem-nsc;do tinha mais de sete dias;
S.°) Si foi occasionada por meios directos e activos;4.0) Si 

foi occasionada pela recusa á victisna dos cuida-dos necessanins í naflufe	'la:0a e a imn'ed suniorte.
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ABORTO (art. 300 a32 do Cod. Penal'

1. 11 ) Si houve provocação de aborto;
2. ) Qual o meio por que essa provocação foi feita
3. 0 ) Si esse meio era proprio para produzir O aborto;
4.0) Si houve 011 não a expulsão elo fructo da co

cepção;
5.°) Si o aborto era necessario como meio de salvar

gestante de morte inevitavel.	
a

VIOLENCIA CARNAL (art. 266 a 269 do Cod. Penal)

1 . ) Si houve defloramento;
2 . 0) Qual o meio empregado;
3.) Si houve copula cai uai;
4.0) Si houve violencia para fim libidinoso;
5(fl Qual o meio empregado, si força physica, si

•tros meios que privassem a victinia de suas faculdades e
assini, da possibilidade de resistir e defender-se.

PARTO SUPPOSTO (arts. 285 a 288 do Cod. Penal)

1 . ) Si está gravida a mulher ou não;
.0) Si realmente esteve e pariu;

30) Si a oreança nasceu de tempo eu de que edade•
4.0) Si a creança presente é ou parece ser propria ou

alheia.
ENVFNENAMENTO (art. 296 do Coei. Penal)

1 C) Si houve 1ropinação de veneno interior ou exterior.
mente;

2.) Qual clle sej;
3. (» Si era de tal qualidade e efll dose tal que causas-

se a morte ou pudesse causal-a;
4. 0) Si, não a podendo causar, produziu ou podia pro-

duzir lesão corporal e qual seja;
5. 0) Si, não podendo causar nem a morte nem lesAocor-

poral, produziu ou podia produzir grave incommodo de
saude, e qual seja esse inconimodo.

FALSIDADE (art. 245 e seguintes do Cod. Penal

1. 0) Si o papel, escriptura 011 outro ohjccto apresenta
do é verdadeiro ou falso;

2.0) Si é falsa ou verdadeira a assignafura tal do pape
nu nbect apresentado:
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3.011 at o0o no papel, escriptura ou objecto que
no todo, quer nas letras ou caracteres, ou em qu alquer ou-tra parte

50) Si é do punho de F. .. a letra do papel 011 a as-51gnatu1a5. 
dia se parece com a do réo ou de algum conhe-

C1d0O) 
Si lia indicics de ser o réo ou outra pessoa quem o

fizesse;
70) Quaes são esses indicios, á vista do papel es-

criptura, assignatira ou objecto apresentadc.

;lOEDÁFA L81 (arts. 230 e seguintes do Cod. Penal, e 5.° e
seguintes do decreto 4.780, de 27 de dezembro de 1923)

1. 0 ) Si é ou não verdadeira a moeda presente;
2.0 ) Qual a sua niatetia, forma, peso e valor intrínseco;
3 0) Qual o SCU valor nominal;4. 11) Qnaes os signaes que a dif fere nçn da verdadeira,

tanto ria materia, Colho no cunho, ehiiblenia, etc.
Sendo cedida ou papel de credito que se receba como

moeda nas estações publicas, deixará de fazer o segundo
quesito e no primeiro Siibstitiifiá a palavra fiio,fa pela pala-vra cedula ou j'ae1; e em seguida ao primeiro fará os seguin-
tes: 2. 0 qual o numero da serie e (jilal a assignatura; 3•0;
qual o meio empregado para fa1sifica 0 O 3.° e o 4.° pas-sama ser 4.° eS.°.

DESTRUIÇÃO OU DA1NO (arts. 326 e seguinte)

1.11) Si houve destruição 011 inutilização (por exemplo)
dos livros de notas, registros, ass entamentos, actas, termos,
autos origivaes de autoridade publica, livro conimercial,
Papel titulo eu documento apreseiatado ; ou si houve demo-
Iiç:o ou destruição no todo ou ciii parte, abatimento inuti-
lização ou d11111 ]i6cação do cdi ficio, na onuniento estatu 1,ornamento ento ou objecto aresentado

2.0) Si acousa destruida ou d rnnificada era do domínio
ou uso publico da União, do Estado ou do Miinicipio;

3.°) Em que consistiu a d estruição, in uti1izaç0, demo-lição, abatimento, mutilação ou darunificação;4.(') Com que meios os causou;
5.0) Si houve incendio, arroinhametito ou inundação;6. 1) Si os objectos destruidos ou daninificados serviam

Para distinguir ou separar limites ele propriedade immovelurbana ou rural;	 ,
7. 1) Si serviam para o curso d'agua de uso publico oupari icu ar;
8°) Qual o valor do dam'no Cansai
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ARROMBAMENTO (art. 358)

1. 0) Si ha vestigios de violencia ás cousas U objecto5,
2. o) Quaes sejam;
3. 11 ) Si por essa violencia foram rompidos e destrd0.

obstaculos ou obstaculo;
4. 0) Qual era esse obstaculo ou quaes eram os

culos;	 -
5. 11) Si se empregou fcrça, instrumento ou apparehi0

para vencei-o ou vencelos;
(30) Qual foi essa fora, instrumento ou apparelho
7.) Qual o valor do danino causado.

INCENDIO (arts. 136 e seguintes

1. 0) Si houve incendio;
2. 0) Qual a niateria que o produziu;
:3. 0) Qual o modo por que foi ou parece ter sido prudu.

zido;
4°) Qual a natureza do edificio, consfrucço 011 d-

-cousas incendiadas; 
5. 0) Quaes os efíeitosou resultados do incendi(-,,;
6.) Qual o valor do damno causado.

INUNDAÇÃO (aris. 142 a 144)

4. 0 ) Si houve inundação;
2. 0) Qual o facto que a occasionou:
3. 11 ) Qual a natureza e utilidade da cousa inunda,`,,,,;
4. 0) Quaes os effeitos ou resultados da inundacn;
5 0) Qual o valor do damno causado.

jxnne de anida1e

Si se tratar de ferimento:
1. 0) Si da lesão corporal soffrida pelo paciente resultes

mutilação ou ampntaço, deformidade ou prvaço perina
nente do uso de algum orgam ou membro, ou qualquer es
fermidade incuravei e que prive para sempre o offendide
de poder exercer seuseu trabalho (em que consiste);

2.°) Si os ferimentos produziram no paciente incomrnOac
de saúde que o inhabilite do serviço activo por mais de
trinta dias;

L C ) Qual o estado actual da saúde do offendido;
4.0 ) Qual o tempo provavel necessario para o seu rest

belecinentO.
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Si se trar de l(JtiCjJra
1.0) Si F. soffre de alienação mental;
2 0) Si é continua ou tem lucjdos intervai los;
3 0) Si é geral OU parcial;
4.°) Qual a sua especie ou genero;
5.í) Desde que tnnj p o data elia
6.) Si o facto o que fizer objecto da accusaço foi

conimett j d o ou podia te!-o sido CIII estado de loucura, oue lucidú intea:o.

Si se tratar de imbecilidade:
1 0) Si F. é imbecil;
2. 0) Si a im becilidade é nativa ou desde que tempo

:.) Si o facto podia ter sido praticado nesse estado;
4. ° ) Si esse estado torna o accusado paciente absoluta.

Si se n	 enfo senil:
.0) Si F. apresenta signaes de enfra quecimento senil;2 0) Quaes sejam elies;

3.) Desde que tempo datam;
4.°) Si o facto podia ter sido praticado nesse estado;
.°) Si o estado em que se acha o paciente póde for-

.0 ahsoH-'- nte incapaz de i:nputaço.

!x;alne de ed(1e
1.	Si a paciente já tem os quatro ultimos grandes mo-sres OU dentes do ciso
2.°) No caso affirmatjro si esto elles já ccnipletanie ij_:e desenvolvidos e usados;
3.) Si a paciente apresenta nas re g iÕes do externo,.iIiar e pubiana dese nvolvimento de peilos
4.c) Si a paciente a presenta em redor da depressão uni-beilical e da areola niamniaria sima p ignientaço mais accen-do que em outras partes do Corpo;
5.o) Si podem os peritos, de accordo com as observa-s feitas e em face cia irn press2o do Conjuncto da ph y -nomia, VOZ, modo de andar da paciente, precisar a edade2 rox1mada da	

ou pelo menos affirmar si elia é 011o	
ii de vin'
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Exaflie (le hLtrLnTIent0S

Si se tratar da arma que serviu para a pratica do cripe.
1 .°) Qual a natureza da arma apresentada a exane.
2.) Quaes as suas dimensões;
3. 	Si no est do em que se acha podia ser utilizada efi

czinente para a perpetração do crime;
1. 0 ) Si apresenta alguma mancha de sangue
5.°) Si as manchas são de sangue humano;
Sendo arma de fogo, além desses, po der -',10 ser f

niafs os seguintes quesitos:
õ.°) Si a arma subnettida a exame catá ou nõo carreoada.
7.°) Qual a natureza da carga
S.°) Si a carga (ou bal) foi expeilida por deflagraçã0da

espoleta (ou da capsula)
9.°) Si o exame do interior docano indica que o dispa

tenha sido recente.
II

Si se tratar de inefrumentO proprio para roubar:
1 .0) Qual a natureza do instrumento ou apparelho apre.

sentado a exame;9.°) Si é instrumento ou appareiha propriO para rci
3.°) Porque.

III

Si se tratar de arma offeisiva
1 .0) Qual a naureza e dimensões da arma apresenta::

a exame;
2. 1) Si pode ser considerada arma olfensiva
3.°) Si no estado em que se acha pode produzir algum nu'.

1F ia bel 1 a ei e 'e ite i au e t o

Chefe de policia ................... . ........	20:430S0T
Delegado auxiliar ............................8:403S0('.
Delegado de 4. entrancia e de investigações' 

ecapturas...............................
Delegado de 3. entranca ...................	4:SC0i0

4:2O3st
» 1 a	.....................3:6OO$'

Escrivões das delegacias auxiliares e da capital	3:00c$Y
Administrador da cadeia da Capital ...........	2:40000
Carcereiros das cadeias de Barbacena e Juiz

defóra................................
Carcereiros das cadeias do Estado..........

Secretaria do Inferior, cm Beilo Horizoue, 2 de abril
1926. Satzd'val Sares de Az're0
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DECRETO N. 7.216 .- DE 7 DE ARRU, DE 1926

Cr	U,]la 2.	Cei. i'u: O mietr.	e: ":0, :i	Hpio ' se

o prcsidcite do Estado de Minas Oeraes resolve crear
urna 2. escola rira!, mista. em biiiiil, Municipio de Sete
Lpgoa3.

Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas Gcraes, em
'O Horizonte, 27 de abril de 1926.

FERNANDO MELLO VJANNA.

" ! 'i(fo pflj Soares ÀZevefo.

DECRETO N. 7.2l7-DE 27 DE ABRIL DE 1926

de ai j neLe 5 eeeol n:i.te do i000cio 0: Leii, 1::ulij,o
-	 lo S:,berS

O Presidente do Estalo de Minas Oeraes resolve crear
mi Jogar de adLancto á escola nhisia do disfricto de lapa,
niunicipio de Saba a.

Palaco di Preefclencia do Estado de Minas Gemes, cru
"a':o lIore u	 :il	de 192.

Mõj Lo VIANNA

DECiEFO N. 7.218-DE 27 DE ABRIL FE 1926

nO:: flo d: rOL 00	 e O:to fl O SÁo Fr:n-e j do Iiu:av: O o: u 0 1 : 2 deSOo ai Ilue O Me (um

O Presidente do Estado de Minas Gemes resolv2 crea'
escola mista rio distr j cto de Ccntenarjo e outra rio de
Francisco do Huniavfá, rnunicioio de São Maroel do"atum,

Piaco da P. idencja do Estado de Minas Gemes, crie	Forizonte '	o rj de 1926.

RNANDO MELLO VJANNA.



- 334 -

DECRETO N. 7,219—DE 27 DE ABRIL DE 192

Urra moa escola ru cd, m isto, riu	iwijiicijio de 'Frue Cor:,,a.,

O Presidente do Estado de Minas Qeraes resolve crea-
uma escola rua1, mista, em Mafras, Municipio de Tie5 C0.
rações.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, .
Beilo Horizonte, 27 de abril de 1926-

FERNANDO MELLO VIAN

'-"aizdoval Soares Azevcd

DECRETO N. 7.220 —DE 27 DE ABRIL Ds

Morei os dias CO di- iii o	II) Ir juuho 1>roxilnos ml uros lira o
á eleiCo de uni verizi dor 110 ilistriei o de Gritre, 11111ne1j5
IreI li do Sul e su 5 1 istaila	o.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
attribiiiço que lhe confere o art. 57 da Constituição, e, de
accordo com a lei n. 843, de 7 de setembro de 923, resolve
marcar o dia 30 de maio proxinio para se proceder á eleição
de um vereador pelo districto de Orupiara, Municipio de Es-
trelia do Sul, creado nela referida lei, e o dia 30 de junh-
para sua instaliaçilo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gei. e:;
Belio Horizonte, 27 de abril de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Saodoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.221—DE 27 DE ABRIL DE 1926

Ileale e o sr. Viltrr Selo id com, vi ue-consul	j.U1 maido nu is

de Fdri

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
attribuiço que lhe confere o art. 57 da Constituição e tendo
em vista o Aviso de 17 do corrente, do Ministerio das Rela-
ções Exteriores, resolve reconhecer o sr. Walter Schmid
cento vice cnsul da Allemanha etI juiz de Fóre.

Palacis da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, r

Beilo Horizonte, 27 de abril de 1926.

FERNANDO MELLO VIANN-\.

Sandoval Soares Azevedo.

DF_CRET() N. 7.222 DE30 DE ABRIL DE 1926

' um1 escola rural, i)iista, 110 povoado de SSo José do Rosas, municipio
de Sinto Antonio do Monte

O presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crear
uma escola rural, mista, no povoado de Sio José dos Rosas,
municiPiO de Santo Antonio do Monte.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, em
Beilo HoriZOTlte 30 de abril de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.223 .—DE 30 DE ABRIL DE 1926

Converte eu mieI-is as eco las masculino e, feminina do districto di Pieda-
de de PoiSe Nova, tfluliioipio de Ponte éovi, e crêa uma 3. escola
misto niquelia localidade.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve conver-
ter em mistas as escolas masculina e feminina do districto de
Piedade de Ponte Nova, municipio de Ponte Nova, e crear
uma 3.a escola mista naquelia localidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Qeraes em
Belio Horizonte, 30 de abril de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

c,aizdoval Soares Azevedo.

DECRETO N. 7.224—DE 4 DC MAIO DE 1926

Crea uma escola rural, misouHiii iii staçti de II:irzagáo, no uliicipiç, de
BeBo Horizonte, e converte em feininlui a escola mista Osqueili
nesma localidade.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve crear
ima escola rural, masculina, na estaçio de Marzaglo, muni-
cipio de Beilo Horizonte, e converter CIII feminina a escola
mista daqueila mesma localidade.

Palacio da Presjdencja do Estado de Minas Oeraes, em
Belio Horizonte ,, 4 d; maio de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

,Sa ' ldo; t,1 Soares Azevedo.
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DECRETO N. 7.225 DE 6 DE MAIO DE 196

Ai krd o reCuou uut	10: 1O j x:)u 0, 1! O I). 	lo iii	de D'

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da aI
tribuiço que lhe coufere o art. 57 da Constituição do Esta.
do e da auctorisaçfíO contida nos arts 5 e 10 § 3•0 dali
814, de 10 de setembro de 1923, e Lei 901, de 13 de setem
bro de 1923, resolve approvar as alteraÇeS do dcc.
de 2 de maio dc 1915 constituindo o novo regulamento
Junta Ccmnlercialu assigtladf) Pe10 Secretario de Estado d
Negocios das Pinanças, que o fao executar.

Palacio da presidencia, ciii Beilo Horizonte 6 de De

de 1926.
FERNANDO MELLO V!ANNA.

i)j&nia Pinheiro C1i7as.

EGULAMENTO DA JUNTAR 	GÜMM[RCI1

Art. 1 . 0 A Junta ComuerCial creada pela Lei n. 5 de
ho de 1SJ teui por sécle a Capital do Estado ei5 de jul 

sua jurisdicçO se exerce em todo o territoriO deste.

C .\PITUL° 1

DA JUNTA COMMERCIAL

Art. 2. °- A Junta ComnierCirl se c0m1)0e de:
Uni preeidente
Quatro depiitadOS
Dois supplenfes.
Art. 3. 0 —Os cargos de presidente, depin dos e sup-

plentes são honorifiCOS e só podem ser exercidos por com.
inerciaiitcs.	(Lei 51 -ti-t. 40)

Art. 4. 0 - O presidente será nomeado pelo governo
dentre dez comnierciantes eleitos pelo coliegio commerCial
e será demissivel ad . nutuni podendo ser reconduzido no caso
de reeleito (Lei o. 51, art. 2 0 , paragraphO unico).

Paragrapho unico. As funcções de Secretario da Junta
serão excicidas pelo chefe de secção, na forma do § 1

. 0 do

art. 101 da lciS'i4 de 1923.
Art. 5.°--Os deputado s e supple iics seivirO por qlP

tro anuos e podero ser reeleitos. Os deputados se reflOv
nk runOS	(lei 	art. 4
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Ari 6	u	putado (iii supplcnte eleito para substj
tuir outro servirá pelo tempo que faltar para terminar o

ndato do substituido.
7. 0 —NfL9 podem Servir Conjuflctainente na nlesrlia

junta osparentes dentro do 2. 1 grau de afinidade, emquanto
durar O cunliadio, ou do 4.° grau de consanguinidade nem
tambem dois ou mais conimerciantes que tenham sociedade
entre si.

Paragral)l10 unico. Esta incompatibilidade exclue na
eiçio simultanea o menos votado; na successiva, o ultimo

deito; e, dentre os empossados, O que der causa a elia.

C APITULO II

DA ELEÇO DA JUNTA

Art. S.°- () coliepio COiliillercial para a eleição dos de-
ntados e suppleiites é formado por todos os corrirnerejantes

matriculados, estabelecidos no Estado, bem como pelos ma-
triculados em Junta Commercial d 1 União que tenham regis,
fradoseus titulos na do Estado, dentro de 6 niezes anterio-
res á

 
eleição, corutanto que sejam c i dadãos brasileiros, te-nham uni anno pelo menos de residencia no Estado e este-

ani no goso de seus direLos civis e políticos, embora tenham
eixado de fazer profissfio habijtirl do commercjo.

Art. 9. 0—A lista dos colunicre j atites que deveni ser
convocados para o coliegi ) eleitora!, dc aceordo com o dis-
posto neste regulamento, serrí orgia izai ri pea J nt', C'Jiiideclaração dos que têm capacidade activa e passiva de voto.

Paragrapho unico. Não sei-í0 cüilipreliendidos Ile.ssa
lista os commerciantes que houverem sido convencidos de
falsidade ou faliencia culposa ou fraudulenta, ainda que se
ibam cumprido as senten ças, salvo o caso de completa relia-
bilitaço conimercial e criminal.

Art. 10.—Essa lista, assignada Pelo presidente e secre-
tario da Junta, será publicada com o edital de convovaçtio
no jornal official do Estado e aflixada na poita do ecliticio da
Junta 40 dias pelo menos antes do designado para a eleição.

§ 1. 0—Dentro de 5 dias contados daqnclle em que for
publicada a lista, o coninlerciante deila excluído poderá re-
correr para o Presidente do Estado por simples petição in-
struida com os uocunaentcs que entender necessarios

E' facultado a qualquer commerciautc incluido na listarecorrer contra inclusão nelia daqueile ou daquelles que no
acharem nas condições dos arts. 8 e 9.
§ 2. 1 Para as comarcas de fóra da séde da Junta Com.

mercial o praso do paragraplio antecedente será augineuta.
do de tantos dias quantas vezes trinta ki!onietros mediarementre a Capital e a séde da colilarca, bastando neste caso

D.---22
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o certificado de registro dos papeis no correio, para prova
de que o recurso foi interposto dentro do termo, 

§ 3. 0-0 Presidente do Estado, ouvindo a Junta e
interessados decidirá o recurso dentro de dez dias contad
da sua apresentação na Secretaria das Finanças.

§ 4. 11--Si, em consequencia da decisão proferida, alista
for alterada, será affixada e publicada a alteração feita, 

§ 5. 0_–Ernbora não comtemplados na lista referida de,
vem ser admittidoS a votar:

a) os negociantes extrangeirOs matriculados, desde n
a1iresenteni a carta de matricula com averbação nelia feit'
terem acceitado a nacionalidade brasileira e. na falta dessa
averbação, o seu titulo de eleitor, que tudo será consign1
na acta de. eleição.	 -

b) os negociantes que se matricularem depois da pbli.
cação da lista, fazendo-se nienção de seus nomes na acta,

Art. 11.--- O coilegio comniercial deverá retinir-se ordj.
nariamente de dois em dois annos, no dia e logar design
dos pela Junta, em sessão, com antecedencia de 40 dias pelo
menos, e extraordinariafliente para preenchimento da vaga
de algum membro da Junta.

Art. 12.---Quando vagar o cargo de presidente, ficando
incompleto o numero dos dez cornnlerciailteS dentre os
quaes tem de ser escolhido o novo presidente, será conside.
rada a vaga como de deputado e far-se-á eleição para pre.
enchei- a.

Art. 13,—Podem ser votados para deputados e supplen.
tes todos os commerciantes com direito de voto activo (art.
10) comtanto que reunam as condições seguintes:

1 Domicilio e residencia no Estado ao tempo da elei.
ção e desde uni anno antes pelo menos;

II 21 annos completos de edade;
111 Cinco , nnos de profissão habitual de commercio.
Art. 14.--Nenhum cominerciante poderá se eximirdo

serviço de deputado ou supplente da Junta, salo nos casos
provados de absoluta impossibilidade determinada por edade
avançada ou molestia grave e continuada, ou por mudança
para fóra da Capital.

§ 1.—Perderão o direito de voto activo e passivo nas
eleições commerciaes os que, sem justa causa, deixarem de
tomar posse do cargo ou o abandonarem.

§ 2.°—Não é, porém, obrigatoria a acceitação do cargo
antes de passados quatro annos de intervailo entre o serviço
da antecedente e a nova eleição.

Art. 15.—Só poderão ser eleitos deputados á Junta Os

negociantes matriculados corri residencia na Capital do Es'
tado.

Art. 16. - O deputado nomeado presidente pode optar
por uni dos dois cargos; mas, acceitando a nomeação servira

'l1d c11OUa!1to durar o seu mandato eleitoral, Si 31'

339 -

tesnão fôr eiocradu. Sendo dispensado do cargo de pre-
sidente completará o mandato Como deputado, salvo o caso
de perda do logar em virtude de aentença.

Art. 17. A Secção Comniercial da Capital do Estado se
reunira sob a presidencia do presidente da Junta Coninier..
Cia1, no dia e local que forem d esign ados, ás lo horas da

Art. 1. O Coilegio Coin niercjal poderá ser dividido
em secções, desde que tenha pelo menos 10 eleitores corri-
merciies com direito ao voto passivo.

A sessão sera presidida pelo eleitor que com a necessa-
ria anteced1c ja, fôr designado pelo presidente daJunta, a
quem egualinente Compete fazer a divisão do 

districto.q Art. 19. Dividido o Coliegio Conimerci
ll
al emsecções, a

ciÇã0 de nernbrcs da Junta far-se-á siniu ltaeameilte em to-das dias, no dia e local que tiverem sido designados.
O presidente da Junta enviará a cada um dos presidentes

das secções de fóra (ia séde cio distrcto unia copia do edital
de cOfl T0caÇã0 e a lista dos eleitores que tiverem de votar na
Kcço respectiva, com antecedencia de 20 dias pelo menos
ao da eleição.

Art. 20. A designação dos edificjos para as eleições
será feita pelo presidente da junta e deve constar do edital
de convocação dos eleitorcs.

Art. 21. Os livros, urnas e riais artigos necessarios ao
processo eleitoral serão fornecidos pela Junta Os livros de-
vem ser abertos, numerados, rubricados e encerrados pelo

r
esidente da Junta ou por algum dos membros que por

or designado
Art. 22. No dia e Jogar designados para a eleição e

ama hora antes desta, o presidente tomará assento á cabe-
ceira da mesa e nomeará dois eleitores dos presentes para
secretario e escrutador interinos,

§ 1.0 lmmediatamente após a formação da mesa provi-
sotia, se procederá por escrutinjo secreto e pluralidade de
votos á eleição de dois secretarios effectjvos e dois escruta-
dores, escolhidos dentre os eleitores presentes, decidindo a
sorte no caso de empate.

§ 2.° Os mesarjos nomeados para a mesa provisorja e
oseleitos para a definitiva não poderão excusar-se, sinão nocaso de impedimento provado e reconhecido pela mesa.§ 3,0 

Solicitando algum ou alguns dos mesarios dispen-
u do cargo na fórma do paragrapho antecedente, a mesa
del;herará a resneito e, si julgar proce rlentes os motivosresentdos(o que se decidirá por maioria de votos), no-
eará outro ou outros niesarios, eu procederá á nova dei-
o, Conforme se tratar da organização da mesa provisoriaou da definitiva.
§ 

4,0 
No caso de se dar a substituição de algum riem-b da mesd dp 0j5 de	sfalId eia, lavi ir--
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tiiento á acta da organização, mencionando as substitui es
havidas e os motivos que as deternhinaralii. 

§ 5. 0 Dado o caso de não comparecerem pelo menos
4 eleitores além do presidente, a mesa eleitoral da sec O
será formada com os eleitores que estivei em piese;;tes. 

§ 6 0 Constituida a mesa definitiva, o seeretarjj int
rifo lavrará unia acta da formação da mesa cru pa
esse fim aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo pre
dente da Junta. Essa acta será assignada pelo presidente
mesa com o secretario e escrutador interinos, e nella se
cionarão todas as duvidas que houverem sidosido levantadas so
bre a organização da mesa e as decisões proferidas.

§ 7.
0 Si algum dos mesarios se recusar a assignar

acta da instailação da mesa, declarar se-á na mesma o mo.
tivo que tiver apresentado para a recusa.

§ S.° O presidente tomará assento á cbceira da
mesa, os demais niesarioS indistinctalflClite de um e outro
lado e os eleitores nos jogares que lhes forem designado;
sem precedencias.

Art. 23. Empossados os mesarioS eflectivos, o p.
dente declarará em alta voz que a mesa tomará conheci.
mento de qualquer reclamação contra a exactidão da lista
de eleitores publicada e iffixada com o edital de convO.
ção, ou de denuncia de fraudes. Serão decididas as duvi-
das sobre materia de direito pela mesa e sobre tiiateria de
facto pela asscnibléa dos eleitores presentes, conforme
qualificar o presidente.

Paragrapho unico. Da decisão do presidente sobrei
natureza das duvidas suscitadas haverá, para os effeitos pw
tenores e a requerimento da parte, recurso para o Presia
dente do Estado que, tendo em vista as allegaçães e a co-
pia da acta, resolverá o incidente.

Art. 24. Não levantadas, ou resolvidas as duvidas,o
presidente annunciará que vae proceder a chamada dos eki.
tores. Esta será feita pelo 1 0 secretario e pela lista authen.
tica que houver sido remettlda pela Secretaria da Junta
Comin creial.

§ 1 .° Haverá uma unica chamada elos eleitores, a qu:l
será feita pela ordem em que seus nomes se acharem na hst.

§ 2.° O eleitor padetá votar independente da exhih
ção de seu titulo de com merciante matriculado, o quallá
lhe será exigido si a maioria da mesa contestar a identidade
da pessoa.

§ 3,0 Si a maioria da mesa reconhecer e decidir queé
falso algum titulo apresentado ou verificar que pertence a
outra pessoa, tomar-se-á em separado o voto cio portador.

§ 
40 Tambem no caso de apparecer outro commer.

cante eleitor que reclame pertencer-lhe o titulo e aprescott
certidão aulhentica de sua matricula, conforme as declatF
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5e5	 do mesmo titulo, se tomará em Separado
voto.

Art. 25. Para a ehefção g ral dos membros da Junta,
renovação  da turma a que Pertencer O Piesidente, ou preen-
chimento da vaga deste e de deputados, cada eleitor votará
em tantos nomes do cornnierciantes elegiveis quantos forem
OS Jogares vagos de deputados e mais um, afim de que com.
pleto O fltlIllt ro destes, seja o presidente nomeado dentre os
que receberarn o mesmo mandato eleitoral.

paragrapho UiC0. No acto de se procederá eleição
geral de membros da Junta, cada eleitor votará tanibem, 

COlil
outra cedida cornItentcnieiite iotujada contendo dois no.
,nes d coni.uerciintes elgive;s, Para stlpl)lentes.

26 Nas outras eleições votará o eleitor em tantos
nomes quantos forem os logales de de p utados ou supplen.
tes; e TIUflI só, no caso de ter a elciço por fini completar o
numero necessario para a nomeação do Presidente.

Art. 27. As cedulas serão escriptas a tinta em papel
ccmmufl l , fechadas por todos os ledes e tra7eudo cada uma
um rotulo indicando o cargo a que se referir–_seja: 

Pura
jju1adOs, 011 Para siipplen/es.

Art. 28. Depois de depositar lia Urna a cedula ou cc-
duls, O eleitor assignará seu nome 1111111 livro para esse fim
destinado e ahe:to, numerado, rubricado e encerrado pelo
presidente da Junta.

Paragrapho unico. Quando o eleitor não puder assj-
guar por impedimento physico, assi-nará a seu rogo outro
eleitor por elie indicado e convidado.

Art. 29. Nenhum elaitor poderá votar antes de cha-
mado e os que COnlparecereiii depois votarão em ultimo jo-
gar, no se adniittindo mais votação alguma depois de aberta
a urna.

Ar!. 30. Finda a votação e logo em seguida ás assigna -tura do ultimo eleitor, assignarão o livro os que comparecem
e requererem ser admittidos a votar depois da chamada,
assim como os membros da mesa—caso não tenham assigna.
na ordem da chamada de seus nomes.

Paragrapho unico. Antes de aberta a urna e depois do
nome do ultimo eleitor, lavrar-se-á um termo de ericerramen.
to com a declaração do numero de eleitores inscriptos, o
qual termo será assignado pela mesa.

Ar!. 31. Terminada a votação e lavrado oternio de que
frita o paragrapho unico do artigo antecedente, o presidente
abrirá a urna e, tirando todas as cedulas, as contará e or-
ganizará em maços annunciandoem voz alta o numero das-
Mesmas e que se vai proceder á apuração.

§ 1.0 
Nas eleições siniultaneas de deputados e supplen-

s Serão apurados em primeiro logar os votos para deputa.
do sendo as cedrilas separadas em maços differentes



342

2. 0 Em seguida, o primeiro secretario abrirá as Ced
Ias e fará a leitura das mesmas, cada uma de persi . e
proporção que forem sendo lidos os nomes dos candidatosa
os outros tres niesariOS, entre os quaes o presidente deve
repartir as lettras do alphabeto, irão escrevendo separadta

aniente em uma relação dos nomes dos votados e o flUílietO

de votos por algarismos successivos da numeração commu
de modo que o ultimo numero deante de cada nome nior'
a totalidade dos votos obtidos.

Art. 32. Não serão apurados
1. As cedulas que contiverem nomes riscados, alterados

ou substituidos;
11. As que contivereni nomes de individuos não ele

giveis;
III. As que contiverem, no mesmo involucro, VOtOS re.

tivos a eleições diffirentes;
IV. As que forem escriptas num mesmo papel contendo

votos para eleições difíerentes.
Art. 33. Serão apuradas as cedulas que contiveremno.

mes em numero inferior ao que deviam conter, assim como
as que contiverem numero superior, não se contemplando
porém, na apuração os nomes excedentes na ordem em que
estiverem escriptos.

Paragrapho unico. Embora alguma cedula não se ache
fechada por todos os lados, será entretanto apurada.

Art. 34. Do recebimento e apuração das cedulas será
lavrada uma acta pelo 1. 0 secretario com relação ás duvidas
occorridas e solução que tiveram, numero de eleitores que
compareceram e votaram motivos de recusa ou separaç
de qualquer voto, nomes de todos os votados em primeiro ou
em segundo escrutinio com o resultado da apurção, e final.
mente todas as occurrencias e incidentes aue se houverem
dado durante a eleição.

Paragrapho unico. Essa acta será assignada pelo pre-
sidente e todos os membros da mesa.

Art. 35. E' permittido ao presidente ou a qualquer me-
sano assignar a acta com a declaração de vencido e repre-
sentar ao Presidente do Estado contra a validade da eleição,
expondo as razões em que fundar o seu protesto, que cons-
tará resumidamentd da acta.

Art. 36. Concluida e assignada a acta, serão delia ex-
trahidas tantas copias, conferidas e assignadas pelo presi-
dente, escrutadores e secretanios, quantos foretri os deputa-
dos e supplentes eleitos, para lhe servirem de titulo, mas
uma para ser remettida ao Secretario das Finanças do Estado
e outra para o Tribunal da Relação.

Art. 37. A mesa eleitoral de cada secção remetterm
ao presidente da Junta, no prazo de tres dias, as actas, h-
vros e mais documentos relativos á eleição, afim de que 1
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ommiSSo apuradora proceda á apuração das eleições havi-
das nos diversas secções do distrjcto Commercjal

CAPITULO Iii

DA APURAÇÃO DAS F1.EEÇÕES COMMRCJAFS

Art. 38. A apuração das eleições Comnlercjaes será fei-
ta 20 dias depois do da eleição, na Capital do Estado, por

a con1misã0 apuradora.
Art. 39. Esta COfl1flh jSSO se com porá do presidente da
a que presidirá os trabalhos, dos deputados commercjaes

dos presidentes das mesas cleitoraes até o numero de tres,
cujas secções não distarem maismais de um dia de Viagem da

Paragrapho unico. Para substituir os membros da com-
apuradora no caso de falta ou impedimento, serãoctarnados os supplentes.

Art. 40. A comflnhissao funccionara desde que compare_
. pelo nieiiOs quatro membros dos ciue a devem compor.

Art. 41. O dia, o legar e hora da apuração serão an-unciados por edital affixados cru logar publico e publicado
jornal official do Estado com antecedencia de 10 dias pelo

menos.
ragrapho unico. O presidente da Junta deve fazer na

mesma occasião coinmunicação especial, por officio, a todos
smembros da COmmissão apuradora, do dia, hora e ]o ar mar-

cdos para a apuração afim de Comparecerem ou allegareni
impedimento que tiverem e serem, neste caso, convocados
substitutos legaes.
Art. 42. A apuração consistirá na somnia dos votos

constantes das authenticas recebidas das mesas eleitoraes,
nimtanto que elTas estejam de accordo com as disposições
deste regulamento.

Paragrapho unico. Na soruma geral dos votos constan-
te das autheniticas não serão computados os votos tomados
em separado pelas mesas eleitoraes, devendo, porém, sei- es-
"ecificadamente mencionados na acta da apuração.

Art. 43. No dia previamente annunciado reunir-se-á a
commnissAo apuradora ás 10 horas da manhã no edifjcio da
Junta Commercjai,

§ 1.0 O presidente, designando uni dos membros da
`mmíssão para secretario, verificará com a maior publicidade
estado dos officios que contiverem as authenticas; e achan-o-os fechados, sem indicios de violação, os fará abrir e

Contar o numero das authenticas, o qual deverá ser consigna-dona acta da apuração.
§ 2.° Em seguida, o presidente, designando outro meni-hro da commissão para ler as aufhentje	e dividindo pelosras a leo	

raçã(, das
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eleições. Cada membro da comniissãO escreverá, á propor.
ção que forem sendo lidos, os nomes dos cidadãos votados
e o numero de votos que cada um tiver obtido, por algarjs.
mos succe sivos da numeração communi, de modo que
ultimo numero iidique a totalidade dos votos obtidos.	

O

§ 3.° Ao mesmo tempo que for escrevendo o numero
de votos,o mrmbro da commiSSãO o irá publicandoem voz alta

§ 4.° Si parecer A comniissão que alguma authentj.
proveiu de mesa organizada com infracção das disposiçes
deste regulamento, fará em separado a somrna dos v0105
constantes de tal autlienlica, mencionando na acta todas a
razões, documentos e declarações que possam esclarecer o
facto e provar a maneira irregular da organização da mes?

§ 5.° No caso de haver duplicata de alguma elej
ção, a CO1flhl1iS5O apirará só;nente c•s votos dados na eleiç0
que tiver sido feita no loçar previamente designado e com
as formalidades legaes.

§ (.°	Si se tratar de eleições feitas	sirnultanez.
mente para cargos diflerentes, a apuração se fará separada.
mente, discriminando se os votos constantes das authentj
e relativos a cada cargo.

§ 7. 0 Terminada a apuração e reunidas em unia
só as relações parciaeS de UC trata o paragrapho 2.°, o se-
cretario da comniissão publicará os nomes dos cidadãosvo.
tados e o numero dos votos, organizando uma lista geral dos
mesmos cidadãos por crdern de votação até o menos vo.
fado.

§ 8 1 Aos candidatos ou a seus proc'iradores ,será
dada immediatamente certidão da lista de votação, si a re-
quererem.

§ 9. 1 Todas as decisões da comnhiSSàO sero lo.
madas por maioria de votos, cabendo ao presidente tambem
o voto de qualidade.

Art. 14. Terminados os trabalhos, lavrar-se-á uma acta
minuciosa na qual serão mencionados os nomes dos cida-
dãos votados para deputados ou supplentes e o numero de
votos que cada um tiver obtido na eleição, sendo o numero
escripto por extenso.

§ 1. 0 Na acta serão tambem mencionadas todas
as occorrencias ou incidentes que se derem durante a apura-
ção ou constarem das autheuticas, assim como a substancil
em resumo das representações, reclamações ou prOtestOsPor
escripto, que tiverem sido presentes á commisSão apura-
dora -

§ 2» A acta será assignada por todos os
bros da coniniissão apuradora, observando-se o disposto fl9
art. 24, paragraplio 7. 0 no caso de a l gum se recusar a *SS

gnal-a
Art. 45	Da acta da apuração se extrallirOoemseguid1

tantas copias devidamente asi	 ias quantos

forem OS di	-1 s "1 1 J) it 'ntes eleitos, para lhes serviremiais uma para ser enviada ao Secretario dasde diploma, mais
stado e outra para o Tribunal da Relação.finanças do

Art. 46. Considerar-se-ão eleitos em primeiro escruti .linio iodos os que tiverem maioria absoluta de votos, e cri~
trarão em segundo os im inedjatos na ordem de votação até
numero duplo dos que deverem ser eleitos. Nesse escruti.
jo, serão eleitos os mais votados e, no caso de empate, de-

,idírã 	
sorte.

.
	

decisões da coinuhíssão ap uradora haveráiecurS0P	
° 

Presidente do Estado, na fárnia do art. 97.
Si for a nnullada a eleição de uni ou mais mem-bros da Junta por iricidiren i clles em alguma das inconipati.bilidadeS estabelecidas neste re gu1ame 0 far-se-â nova dei-çAo á qual não poderão c oncorrer aquelies cujas eleições fo-em declaradas nullas; e, si forem votados, não serão os vo.s rpurados.

CAPITULO IV

DAS ATTR!BVIÇÕES DA JUNTA

Art. 9. Conhpefeájunta:
L° A matricula e expedição de tilulos dos 

corn rnerciantes agentes de leilões, correctores e adnhjujsfra(JOrCS de ar-
mazens de deposito.

2 . 0 À nomeação de interpretes e avaliadores c omnler_claes.
3. 0 Ordenar o registro:
1—Das nomeações de feitores, guarda - livros ,caixeiros eoutros quaesquer prepostos das casas comnierciaes.11 - Das firmas ou razões commercjaes dos 

cornlnercjantes da comarca da Capital, sdde da Junta.
111 -- Das embarcações esfaduaes destinadas á navegaço de rios, com excepção das que exclusjvaiuenfe se enipregirem na pescaria nos rios do Estado.
IV - De quaesqlmer documentos que, em virtude de leiou regulamento, devam constar do registro publico do com-mercio.
4. 1 Ordenar o archjvanenio de uni exemplar dos coti.irados e distractos das sociedades conhillerciaes e dos estatti.los 
das companhias ou sociedades anonynius (Cod. Comjii.aris. 301 e 338).
5° Rubrica de livres:
I. Dos coalmerciantes das companhias ou Sociedades'flonymas, casas de eniprestimos sobre penhores, da Co.marca da Capital sde da junta
11. Dos 

agentes auxiliares do conimercio ThlericionadosDo n umero i deste artigo e dos cor retores e lO iiojros cnntodo o Estado
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6.0 Tomar assentos sobre as praticas e usos Commer.

claes do Estado
70 Representar, informar e consultar ao governo 4

Estado, a quem compete providenciar:	
O

1. Sobre a necessidade de interpretar. modificar ou
vogar algum artigo de lei, regulamento ou instruccOes co
merciaes e reprimir abusos de funccioflariOs publicos, de
nierciantes ou agentes auxiliares do comrnerCiO.

11. Sobre tudo quanto fôr a bem dos interesses do com
niercio, agricultura, industria e navegação mercantil.

asIII. Sobre o estado das fabricas, propondo as medjd
que julgar de vantageni e utilidade geral por Silti iliSDeC°
ou informações escriptas que devem ministrar-lhe os direeto
res ou administradores.

8. Mandar organizar e renietter á Secretaria do Interior'
para estatisticas, os mappas requisitados. sobre objecto COE

stante da matricula ou registro publico do commercio.
90 Exercer inspecção sobre os agentes auxiliares do

cornnlerCiO, e consultar o governo sobre toda e qualquer ai.
conveniente fazer-se em seus regimento.feração que julgar 

io. Organizar a tabelia dos emolumentos devidos ao
interpretes pelas traducçõeS e certidões que fizerem e passa.
rem, sujeitando a a approvaÇão do governo.

11. Cassara matricula que houver sido alcançada obre.
pticia ou subreptiCiallleflte.

12. Multar, suspender e destituir os agentes de leilões e
interpretes commerCiaes, nos casos previstos eia lei ou n,
gulamentO.

13. Inipôr aos proprietariosarm adores de embarcações
a multa que houver arbitrado no caso e na fórma do art. 463
do Cod. Commercial.

14. inspeccionar os armazenS geracS e alfandegados.
seus livros e impôr multas aos respectivos administradores
nos termos da lei.

is. Tomar conhecimento, informar e encaminhar pari

o Secretario das Finanças quaesquer recursos que de suas
decisões e imposições de penas interpuzerem os interes-
sados.

ió. Nomear, quando fôr necessariO, dois stereometras
especiaeS e privativos para judicialmente determinarem a eb.
pacidade de quaeSquer vasilhas e orçarem a quantidade, deis.
sidade e peso do liquido que elias contiverem.

17. Fazer verificar em tanto quanto lhe competir o p1.

gamento de impostos devidos ao Estado.
is. Organizar o regimento interno de sua Secretarile

submettel-o á appprOvação do governo.
19. Destituir OS avaliadores conlmerCiaeS, em virtude

de representação do juiz de direito, nos casos de fraude O,

incapacidade provada.
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20. Mandar averbar exo/fi /0 a rehabiiitação do com-
rnerCite failido.

Toda e qualquer outra attribuição administrativa
stte da legislação federal e que não fôr contraria a este

reytjIamento e leis estadoaes era vigor.
Art. 50. Emquanto não forem as inspectorias comnier.

aeS. a attribuição de nomear interpretes, avaliadores e stereo-
.etros conimerciaes bem como a de expedir titu los aos ad-

njinistradores de arniazens de deposito mediante o termo exi-
ud3 no art. 87 do Codigo Commercial, serão exercidas nas
omarcas de fára cia séde da Junta pelos respectivos juizes de

d-eit0 ou seus anbstHttos iegaes.

: APITULO V

DO L	 \ JUNTA E SUAS ATTRIBUIÇÕES

'rt. 51. O presidente da Junta, antes de entrar em
riciO prestará perante o Secretario das Finanças o

:nprOfl1iSSL) ou juramento de bem cumprir os seus de-
vrreS	

52. Em suas faltas ou impedimentos, o presiden-
e será substituido pelo deputado mais votado e, em caso
:e empate na votação, pelo mais edoso. salvo si o governo
esignar outro.

Paragraplio uníco. A preferencia dar-se-á sómente entre
que houverem sido eleitos na mesma occaslão.
Art. 53. Compete ao presidente da Junta Conirnercial:
1.' Convocar e presidir o coilegio commercial e a com-

ssão apuradora das eleições.
2. 0 Dividir o Cohiegio eleitoral em secções e nomear

$ presidentes das respectivas mesas.
3. 0 Dar posse aos membros da Junta e aos emprega-

do da Secretaria, recebendo delles o juramento ou promes-
sa de bem Cumprirem os seus deveres;

4.° Presidiras secções da Junta, convocal .a extraordi-
nariamente, dirigir os seus trabalhos, propôr as questões e
apurar o vencido.

5. Distribuir pelos deputados a rubrica dos livros su-
eltos a essa formalidade, ínclusivé os da Junta, e assignar

termos de abertura e encerramento;
6 O 

Fazer cumprir os decretos, avisos e instrucções do
:verno referentes as juntas, e as deliberações da competen-

desta;
7 .' Nomear fiscaes das sociedades ou companhias ano-

mas quando não tiverem sido eleitos, não acceitarem os
c:rgos ou se tornarem impedidos;

8.° Receber dos agentes de leilões, interpretes e avalia .deres co mrnerciaes o j uramento ou promessa de bem desem-. nharcm se	carrrç:
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9•0 Assignar:
1. A correspondeilCia ofticial dirigida ao governo do Es.

fado ou da Uniã o , ao Tribunal da Relação e aos izes
direito;	

e

II. As ordens e diplonis que, em virtude de delibe.
raço da junta, tenham de ser expedidos;

111. Os despachos proferidos pela Junta em petiçes
partes;

10. Mandar passrr as certidões sobre rSSUI11I)fO eleito.
ral e as que forem requeridas para instruiru luaesquer re
cursos.

ii. Promover a responsabilidade dos funccona rios seus
uhcrdinadOS, podendo applicar-lhes a pena de multa até

20 /° dos vencinientos e a de suspcnsõO até 30 das;
12. Fazer organizar, rever e applovar a folha de VCn.

cimentos dos empregados e pedir o respectivo 1aamento
Secretario das Finanças do Lstdo;

13. Preparar ou fazer preparar, instru;ndo os com os
necessaricS documentos e informações, todos OS negocios
que tenham de ser submettidOS ao conhecimento do governo
einittindo o seu parecer a respeito e enviando os papeis
Secretario das Finanças

14. Fiscalizar o pagamento dos sellos, dreitos e emo.
lunientos

15. Designar uni dos deputados para substituir o secre.
tarjo da Junta nos seus impedinienios de curta duração;

ió. Apresentar ao Secretario das Finanças até 30 de
janeiro de cada anno um relatorio minucioso (105 trabalhos
da Junta, indicando as providencias que julgar ueis e expon-
do as duvidas e difficuldadCS encontradas no desempenho
dos deveres da Junta e na execução de leis ou regulamentos;

17. Designar o ofticial ou amanuense da Secretaria para
thesoureiro, ficando a cargo do outro o archivo;

18.—Dar as providencias legaes para a boa direcção dos
trabalhos e regularidade do serviço da Junta e da secretaria;

19. Abrir, numerar, rubricar e encerrar os livros neces-
sarios ás secções eleitoraes ou designar para isso um depu-
tado ( art. 23) e auctorizar a despesa com o fornecimento
desses livros e do expediente preciso.

CAPITULO VI

DAS ATTRIBUIÇõE S DOS DEPUTADOS E DOS SUPPLENTES

Art, 54. Compete aos deputados da Junta:
1 .o Emittir opinião e intervir com o seu voto em todos

os negocios e questões da competericia da Junta;
2. 0 Propor por escripto ou verbalmente o que lhes pa

tecer conveniente sobre objecto de attribuiçõO da Junta

34)

	3_° L)c	i jJcH or p UHlpLa e sol jcitanieiitc as conlrnjs-
receberem dada Junta 011 do presidente

5sqLle Rubricar os livros que o presidente lhes distribuir;
5 . 0 Substituir, na fóruna deste regulamento, o presidente

e secretari o-
.Art. 55. Compete aos supplentes substituir os deputa.

dos cm suas faltas ou inupedinientos e, quando substituirem
o presidcl1t C será guardada a mesma ordem de preferencia.

CAPITULO VII

1 1n11,ôEs DO SECRETARIO DA JUNTA

\rt. 56. Compete ao Secretario da Junta
Assistir ás SCSSÕCS, ler a acta, a correspondencja

F ficial e os requerimentos das partes, exoor a niaterja destes
e de outros asSllmptOS designados pe!o presidente, emittindo
obre elies seu parecer

2. 0 Informar as petições de matricula registro ou ar-
chivamflefl to , consultas ou propostas de assentos sobre usos
comtllerciaes , e outro qualquer assumpto da competencia da
Junta, em que esta ou o presidente entender necessarjo o
'eu parecer por escripto
- 3•0 Offuciar com as attribuiçõcs de orgõo do Ministerio
Publico em todos os processos e recursos de que a Junta
i-a de tomar conhecimento;

40 Apresentar á assignatura da Junta as consultas, e á
do presidente os actos de sua competcncfa (art. 56) exami-
uanio si estão confornie eo resolvido e nos lermos dos des-
pchos ou notas

5. 0 Subscrever os diplomas e ordens expedidas em
nome da Junta

§.° Assignar a correspondencia official da Junta, exce-
pto a que for dirigida ao governo do Estado 011 da União,Tribunal da Relação e aos juizes de direito;

7. 1 Escrever no alto das petições de partes os despa-
chos da Junta ou do presidente e expedir a nota para trans-
cripçAo no livro da porta;

8.° Suuhscrcv	o. teu unos de abertura e encerramentodcs livros
9.° Tomar 0 tri de tudo que oc'crrer durante a sessão

Para fazer uiienço sumiularia na acta que deve apresentar
redigida na sessão seguinte;

10. Auxiliar o presidente no exercicio ele suas aftri-bn:çes e deveres, desempenhatido Coni lealdade e solicitude
a encargos que por elie ou pela Junta lhe forem confiados;

11. Mandar passar e subscrever as certidões auctori.
radas por despacho do presidente e auctorizar e subscrever
as que forem requeridas dos assenta incuitos dos livros e

	

pis archjal	na Junta
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12. Receber e abrir toda a correspondencia officjai
mandar registrar no livro da porta todos os papeis de e
resse particular ou que não venham á Secretaria por
official.

13. Rever todos os officios e actos que tiverem de
assignados pela Junta ou seu presidente,
faltas de redacção e verificando si estão de accordo cor

	

despacho ou decisão.	
O

14 Dar ao presidente e deputados qualquer informa.
ção verbal ou escripta sobre os negocios a seu cargo 

15. Determinar por despacho o pagamento dos djre
tos e emolumentos, fazendo observar os requisitas e forma.
lidades a que estiverem sujeitos os papeis; 

16. Fiscalizar a escolha, compra, guarda e diStribe'
ção dos objectos necessarioS ao expediente, fazendo o
teiro asignar recibo delles;

17. Abrir e encerrar o ponto dos empregados, fazed.
as observoções que julgar convenientes;

18. Certificar na folha a frequencia do pessoal da se.
cretaria;

19. Determinar e dirigir a publicação dos actos o.
ciaes da junta;

20. Admoestar, reprehender e suspender, até 5 dias .
empregados que deixarem de cumprir seus deveres, e
sentar ao presideate da Junta contra aqueile que
em penas severas

21. Prapôr á Junta ou ao presidente as medidas epr.
videncias que lhe parecerem necessarias para o bom :od.
mento dos serviços a cargo da Junta e da Secretaria;

22. Apresentar ao pretidente da Junta, até 15 de jne.
ro de cada anno, uma synopse geral de todos os trabaffios
do anno anterior, lembrando medidas e alvitres que lhe. sug.
gerir o serviço;

23. Informar reservadamente ao presidente da Junta
sobre a aptidão, serviços ou faltas de seus subordinados;

24. Propôr a prohibição ou aunuliação do archamen-
to dos contractos de sociedade commercial e estatutos de
sociedade ou companhia anonyma, quando offendeicmn inte-
resses de ordem publica ou os bons costumes;

25. Recorrer das decisões da Junta nos casos especifi-
cado-4 no capitulo X deste regulamento.

26. Cabe ao secretario, como chefe da secretaria, gw
perintender e dirigir todo o serviço a dia confiado por este
Regulamento.

Art. 57. O registro publico do commercio fcaá sob
a guarda do secretario que será responsavel como oftiai de
fé publica nesta parte, pela exactidão e legalidade 103 Tt

	gistrOs e certidões e	" •'	1 '' mnløS	partes,
,1	reistrado'

Art. 58. O secretario, logo que lhe for apresentado
algum docum ento para o registro, tomará deile apontamento
o coinpetet e protocoilo, Começando O seu sumnlarjo de-

baixo do numero que competir na ordem chronologica e.umerica por esta fórma: ..... . F..... apreSentors parastro tal documento na data à margem».
paragrapho Unico. Desse assento será immediata-

:;iente dada a parte uma copia fiel assignada pelo secreta-
r;o; e, só á vista desta, Será restituido o documento depois
je registrado.

.-\rt. 59 O secrearjo é obrigado a providenciar para
,1ud esteja em dia a escripturação dos protocoilos e livrosj registro publico do commercio, sendo apenas tolerado o
atraio dos segundos por dois dias uteis, quando houver
1 xcessiva concorrencia de documentos para o registro.

Art. 60. O secretario não pôde recusar nem demorar o
registro dos documentos ou as averbações que as partes re-
quererem em termos legaes, nem as certidões de seus li-
ros que ellas Pedirem; e será responsável pelos damnosque, com a recusa ou demora, lhes causar.

Art. 61. São tambem appljcaveis ao secretario da Jun-
:i as disposições do art. 71 do reg. 731, de 25 de novembro
e 1850.

§ 1. 0 O secretario, antes de entrar em exercicio, pres-
tará perante o presidente da Junta compromisso de bem ser-o cargo.

2. o O secretario da Junta em suas faltas e impedi.mentos, será sr	' , !ido pela pessoa que for designada pelosecretario d.	as.

CAPITULO VIII

ORDEM DO SERvi (-.,0 DA JUNTA
Art. 62. Haverá sessões ordinarjas da Junta, ás segun-

da e quintas-feiras, e extraordjiiarja quando o presidente.-convocar.
§ 1.0 Quando houver impedimento no dia marcado, aess10 terá Jogar no primeiro dia util subsequente.
§ 2. 0 Reunida a Junta em sessão extraordinária, op residente exporá o motivo do serviço publico ou 

circum-nancia urgente que d etermnjuoti a Convocação.Art. 63. A Junta pôde furmccjonar estando presentesetade e mais um de seus membros.
Art. 64. O deputado que não comparecer deve parti-cipar o seu impedimento por internmedio do secretario, eeste avisará o Supplente para SubstjtujloParagrapho unic0 A falta de Comparecimento em oitotses COnsecljtjvas não sendo j ustificada, importa em ahnn.e Viga do lOar	jri



- 352 --

Art. 65. As sessões serão pitblicas, salvo quando
deliberação do presldente, se houverem de discutir e VQr
em sessão secreta as questões referentes a infracções e ab 'ar
sos, ou deliberar sobre suspensão e demissão de quaesquer
agentes auxiliares do comnierciO.

Art. 66. A' hora marcada para a sessão, O psesjdent
tomando assento á cabeceira da mesa, tendo á sua dire''
o secretario e de uni e outro lado os demais	

*
ais depuja a

sem precedencias, declarará aberta a sessão a toque de ca
painha, havendo numero sufficiente, e observará nos trala.
lhos a seguinte ordem: 

1. Leitura, discussão e approvação da acta da ses O

antecedente; 
li. Leitura da correspondencia official, a começar pela

do governo; 
III. Expediente ás petições de partes;
1V. Discussão e voação dos negocios geraes ou parti

culares pendentes;
V. Deliberação sobre o que de novl se propuzer.
Art. 67. A ordem estabelecida no artigo precedente

sómente poderá ser alterada por motivo de urgencia Conce.
dida por maioria de votos, a requerimento de algum mcm.
oro da Junta.

Ari. 68. Exposta a questão ou negocio pela leitura
feita pelo secretario, o presidente annunciará a discussão e
daiá a palavra a quem a pedir.

Paiagrapho unico. Nnhuni membro ela Junta poderá
usar da pai uvra sem que lhe seja coucedida peio presidcn.
te neni poderá ser interrompido emqua!ltO estiver falando.

Art. 69. Encerrada a discussão, opresicUiite formular.
a questão cm termos claros e submetlerá á votação come-
çando pelo deputado á direita e seguindo pelos immediatos
na ordem em que estiverem assentados até o presidente,
que votará em vitimo logar, conipetiudodhe o voto de qua-
lidade, no caso de empate.

§ L° Os que discordarem da maioria podem assigndr
vencidos, apresentando o seu voto por escripto na mesmases-
são ou, na seguinte, lhes será acceito e resumido na acta, e,
si a inateria for objecto de consulta, incorporada nesta.

§ 2. o As decisões serão tomadas por maioria de votos;
podendo, porém, o presidente proferir por si os despachos
de mero expediente ou que não importem decisão defini-
tiva.

§ 3, 11 Quando a votação for sobre petição de partes,
além de se mencionar na acta a pretenção e despacho que
tiver, será o despacho lançado no alto da petição pelo secre-
tario e datado pela forma seguinte: «Jzenfa CorflmerCLQ! do

Estado de Minas,...- em sessão de - .
§ 41 As actas devem ser escriptas ou subscriPtaS pelO

secretar i o e assignadas p0',1—da 
Junta pre'
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ísessão, e eraliscriptas em livro proprio, aberto, nu
rubricado e encerrado pelo presidente da Junta.

Art. 70. Nenhum papel será adnijttjdo a despacho da
estar devidamente seilado, devendo as petições

ssgnadaS pelas partes ou seus procuradores
:ara - 71. Para a matricula dos cc mmercjanfes a Junta

 além das declarações e documentos mencionados no
o do Codigo Comniercial, a designação do negocio

exercerem ior grosso ou a retalho e justificao peran-
do credito cornmercial de que gosain e da habiiitaço

ra dcsenhP1mhh 1 as obrigações impostas aos coninierci-
:es matriculd0s.

\rt. 72. A firma social não será matriculada antes de
..vado na Junta uni exemplar do contracto dc socie-

73. Á falta de averbações exigidas pelo art. 8. 0 do'io Comniercial, sendo imputavel no conlmercjante ou
jedade, suspende, findo o prazo marcado no Inesnio artigo,

is rerogativas resultantes da matricula elnquanto nõo fo-
averbadas 	publicadas as alterações occorridas.
-\rt. 74. Não será archivaclo na Junta contracto de ro-

-d3de em ccmmandita sem a assignatura do comrnandjta-
ornittindo se, porém, o seu nome, quando assim o re-

.:r:er, na publicação respectiva e nas certidões.
Art. 75. A Junta não auctorizará a matricula e expe-

:o do titulo aos agentes auxiliares do coniniercio antes
provarem os requerentes as condições de idoneidade

exigidas pelo Codigo Commeiciai e respectivos regimentos;
e tratando-se de corretores ou agentes de leilão, antes de

estarem a fiança a que são obrigados.
Paragrapho unico. E' livre o exercício da profissão a

:odos esses agentes internicdiarios; luas os encargos publi-
:os, dependentes de auctorização especial ou commettidos
por lei ou regulamento a qualquer deiles, só poderão ser
nercidos pelos matriculados, assim como as operações de
olsa, as cotações officiaes e os leilões de valores ou mcc-

cdorias ordenados por auctoridade publica, salvo as exce-
;ões legaes.

Art. 76. Para os devidos effeitos, serão publicados naa official do Estado:

ear, 1. Ás actas da sessões ou o extracto da sua subeia;
II. As n1atr:c.as dos cominerciantes ou firmas sociaes,
alterações que nelias fizerem;
III. Os contractos, distractos e estatutos archivados;
1V. Os registros de embarcações;
V. Ás nomeações, desfituiçe 5 e suspensões de corre-es, 

agentes de leilões, avaliadores e interpretes;
D.
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VI. Os despachos proferidos em requeriment05
partes e bem assim todos os actos administrativos do Pt€.
sidente; 

Vil. O edital de convocação da assembléa de eleitores
com a respectiva lista geral dos commerciantes com 
de voto activo e passivo; 

VIII. A convocação dos membros da Junta para
sessões extraordinariaS

§ 1 .° A publicação das matriculas, contractos, dj
ctos, estatutos e registros de embarcações se fará Sernana.
mecte, por meio de relações ou editaes assignados pelo,,.
cretario e declarando-se:

a) quanto á matricula dos commerciantt', os
destes, dos socios componentes da firma, o conimercio
logar do estabelecimento;	

O

b) quanto aos contractos, os nomes dos s(,cios,
cto, domicilio e capital da sociedade, o fundo commandjL
rio, si houver, e a firma adoptada;

c) quanto aos estatutos, a denominação, séde e capj
da sociedade ou companhia anonyma;

d) quanto ao registro de embarcações, os nomes des-
tas, os nomes e domicilios dos armadores.

§ 2. A A publicação das actas ou extractos terá Iogas
depois de approvadas aquellas; a das alterações das matrj.
culas, depois de averbadas; a das nomeações dc corretorese
mais agentes auxiliares do conimercio, depois c expedidoi
os respectivos titulos.

§ 3. 1 Incumbe á Janta, por seu presidente. quandoor.
donar os actos mencionados nos as. II e V deste artigo, fa-
zer as necossarias coniniunicações ás dentais Juntas da Unjo.

Nos casos cm que o Codigo Corumercial ruanda guarda
as praticas e usos comnierciaes, a junta, depois de haver c.
ligido os adinittidos nas praças e mais logares de commercio
no Estado. ouvindo os corretores e commerciantes mais»
taveis e procedendo as averiguações que juItar conveniente
os fará publicar na folha ofticial convidando todos os inte-
ressados e pessoas competentes para que façam sobre elie
as observações que se lhes &ferecerem, dento do prazode
3 mezes; e terminado este declarará verdadeiros os usos e
praticas commnerciaes em favor das quaes concorrerem ss
dous seguintes requisitos:

1 . 0 Serem conformes aos sãos principi	de boa fé eira-
ximas coniniercises e geralmente praticad	catre OS CO*

merciantes do logar;
2.1 Não serem contrarios a alguma disp eo do Codigo

Cumni ercial ou lei depois deile publicada
Art. 77. Para a decisão de que trata o artigo antece-

dente, a Junta deverá estar completa e do resolvido selavr
rá assento em livro proprio com ex fmndameflt
e declaração dos votos divergentes

.isignaclos Por todos

dai
	lil embro.1u ota e publicados na folha official, terã

d sua publicação,	 , tres ruezes des
blicação força obrigatorja para decisão daspois

	que se suscitarem sob re os lisos CO mmnerciaes a que
r

qU 
eferireum elriquanto não forem revogados por lei.
Art. 79. A Junta Coiniiiercia Usará do sello do Estado

coma seguinte legenda: 111111a C ornt,iercjaj do Estado de Ali.Gerue.
C.\PITUIQ IX

gocassa DA coxlr'ETENcIA DA JUNTA

Art. 80. Nos cases de procedimento offi cia!, denunciaou queixa para 'mpos;ção das penas de multa, suspensão ou
stituiçãO, que incumbe á Junta a oplicar aos agentes de lei-es interpretes e avaliadores co mnmerc j aes bem Corno parassação de matriculas, os termos do processo selão os se

Autuação da peça inicial do processo e documentos
oca aComparlílareui, pelo official da secretaria; e, si o proce.
imento for cx-officio, continuação dos autos Com vista por

tres dias ao secretario para reduzir a artigos a niateria da
accusacão;

IJ. Despacho da Junta ordenando á parte accusada que,
no prazo improrogavel de cinco dias. rcsnoníla aos artigos,
denuncia ou queixa de que lhe enviará copia 

O officjal da se-cretaria com a intimação do desnacho;
ni. Julgamento na primeira sessão da Junta, segundo a

prova constante dos atito, si o accusado não rcsoonçjer deu-
fro dos cinco dias contados da intimação; ou

IV. Si o proccsso for Cx-officjo e o accilsado re sponderntro dos cinco dias. assi gnação do termo de dez dias, im-
pmrogaveis para a prova, caso seja requerido; findo o qual,

m a prova ou sem eLa, serão os autos dados com vista
por cinco dias ao accusado para aLegar e depois ao secreta-rio da junta para ofhciar o que lhe l)arecer, se g u indo-se ojaamento no dia designado pelo presid ente;

V. E, no caso de denuncia 011 qnciea, assígnação dequal termo irn prorogavel para a contestação da resposta doacusado, se guiudo . se urna só dOa ç ão probatoria de dez dias,quando requerida, e os termos de cinco dias t anibeni impro.rogaveis 
para allcgaçóes tinaes de cada urna das partes, findosos quaes 
officiará o secretario da Junta e terá Jogar o julga-tato.

Art. 81. A pena ajeplicas'ej aos agentes auxiliares cio
CLmmercio pela niora no p agamento do inmnosto de profissono 

reforço da fiança é a de suspensão diliquanto o paga_aento não for effectuado ou a fiança refurçada.-
Art. 82. O mesmo processo estabelecido no art. 86 se -observado	end se henver (J'''-C((ti
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ministradores de arniazens gerac, ou aliandegados, nos ter.
inos dos arts. 89 e 90 do Codigo Conimercial, 011 quando
se tratar de impor aos proprietari os- arniadores de embarca.
çõcs as multas que forem arbitradas na fórma do art. 463 do
mesmo Codigo, guardadas, porém, as seguintes disposições:

1. Os documentos csaencaes que devem ser autuadcs
para base do procedimento contra os administradores de ar•
niazens são a certidão negativa da reniesssa dos balanços drs
generos nos prazos marcados no art. 79 do Codigo Commer.
cial, ou a inspecção e exame feitos nos livros e arniazens e
dos quaes se deprehenda que os balanços reinettidos são
inexactos.

II. Servirá de base no procedimento contra os armado.
res proprietarios das embarcações registradas o termo por
elies assignado em cumprimento cio art 463 do Coei. Com.
mercial, sendo esse termo trasladado e autuado pelo official
com a certidão negativa da entrega do registro dentro do
anuo (si essa falta constituir o objecto do processo) e bem
assim os documentos e provas, que houver, do uso iliegal
que elies tiverem feito do mesmo registro, ou da venda, per.
da ou innavegabilidade da embarcação.

Paragrapho unico. Si os proprietarios armadores, con-
tra quem se houver de proceder, residirem, na séde da Junta,
serão notificados pelo porteiro desta, e, si em legar differente
por ordem do respectivo juiz de direito a quem a Junta soli-
citará a notificação, para aliegarem o que fôr a bem de seus
direitos dentro de cinco diãs, que correrão da data da notifi-
cação, levando-se em conta os que decorrerem além destes á
razão de uni dia por 30 kilometros, para os que residirem
fóra da Capital.

Art. 83. Nestes processos e em todos os de iniciativa
official da Junta, poderá esta pedir, por officio do secretario
os esclarecimentos de que carecer ás repartições e auctorida-
des coumipetentes e ordenar as diligencias e exames necessarios,
mesmo depois da dilação probatoria ruas antes das aliegações
finaes e notificado o accusado para assistir, querendo.

Art. St. Em todos os processos referidos, si houver
testemunhas, serão cilas inquiridas pelo secretario e pelas
partes ou seus advogados, em presença da junta.

Art. 85. A defesa e as aliegações serão escriptas nos
autos; e os termos para contestação e allegações principiarão
a correr do dia em que os autos forem com vista ás partes, e
os da prova da data da intimação do despacho da Junta.

Art. 86. Os despachos e sentenças da Junta nesses pro-
cessos serão escriptos pelo deputado que o presidente desi-
gnar.

Art. 87. As multas que forem impostas por sentença da
Junta serão cobradas execufivaniente pelo processo de que
trata o dec. ii. 1415, de 9 de outubro de 19001

• suspensão ou destituição pro-
le 1 pela Junta sei-ao iuiuioidas, de ordem desta, pelo por-
cir, para os devidos effeitos.

Art. 89. São nullos os procsssos em que se não obser-
regulauiento.

\PITULO X

S RECURSOS EM GERAL

;\[ t. 9.. 1	'erá recurso para o presidente do Estado,
cni tffC jtO suspensivo:

1 Das eleições de nienibros da junta nos casos de fraude,
ilenCia ou preterição de formalidade essencial;

li De todos os actos da Junta, nos casos de excesso
de poder, ou incompetencia e violação de lei;

111 Das decisões pelas quacs a Junta ou seu seu prc-
s(Iente

a) prohibir ou annuflar o registro ou archivamnento dos
c niractos de sociedades conamerciaes ou dos estatutos de

inpauhias ou sociedades anonynias;
b) multar, suspender ou destituir do cargo os agentes

auxiliares do coulnlercio, administradores de arniazcns OU

oprietarios armadores de emnbarções registradas.
Art. 96. O recurso deve ser interposto dentro de dez

(tais pelas partes ou pelo secretario da Junta
Tomado por termo na secretaria e remettido dentro de

cuiCO dias ao Secretario das Finanças com osos respectivos
papeis e informações, será o recurso cm egual prazo deci-
dido pelo presidente do Estado, precedendo vista aos iute-
reisados para allegareiii o que for a bem de seus direitos.

Art. 97. Cabe aggravo de petiçào para a Relação
dos despachos que cassama matricula de conimerciantes,
huervadas as disposições dos arts,	3 a 25 do dec. n.

de 31 de dezembro de 181-47.

CAPITULO XL

I)\ SECRETARIA DA JUNTA

\rt. 98. A Secretaria da Junta terá o seguinte nessoal
Cai os mesmos vencimentos dos funccionarios de igual
categoria das Secretarias do Estado:

Um chefe de secção;
Um 2. official;
Um amanuense; e
Um porteiro. (Lei 901 de 15 de setembro de 1905).
§ 1. 0 O chefe de secção e o segundo official serão

nomeados por decreto e os demais empregados por por-
1 rir];	lo
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§ 2. 0 Alni dos funecioilarios acima referidos, o S
cretario das Finanças, por exige UCia do .-v L .	Poderá
adinittir uni praticante.

Ait. ç9. A Secretaria tem a seu carc..pedjent
dos trabalhos da Junta, o archivO, o regiatro 111L11c0

com niercio e o da Carnara Svndical.	
O

§ 1 . 0 Para o expediente da Junta e regur escriptu.
ração de seus actos, haverá OS seguintes livre:

1. 0 Das elei ções ccmmerciaeS;
tl .o Das actas das sessões;
3.	Dos assentos;
4•0 Da distribujçãO dos livros sujeitos a rubrica;

lermos de promessaS ela	oigac5o Das fianças,	 ,
juramento, e 13 erias impostas pela Junta:

ó.° Da matriruia dos empregados;
7 1 Do ponto diariu;
$.° Dos emolumentos dos membros da Junta;
9. 1) Das inventario dos cffeitos da Junta;
10 Os livros auxiliare3 que forem necessarios ou de.

terminados pelo reginie:ito interno.
Os livros dos numeras 1, 2 e 3 serão rubrcados pelo

presidente ca Junta, e os demais pelo deputado quem fo-
rem distribuidos

§ 2. 0 Para o registro publico do commercio averj
os seguintes livros:

1.	Do registro da matricula dos commerciantes e do
titulas dos agentes auxiliares de conimercio;

2. 1 De registro de companhias ou sociedades anonymas
e sociedadus coninlerciaeS -

30 Do registro das firmas eu razões commerciaes;
40 Do registro dos titulas de habilitação civel dos

menores, filhos-fanlilia e mulheres comnlercianteS;
5» Do registro das nomeações de feitores, guarda-livros

caixeiros e mais preposlos da casrs de commelcio, e dos in-
strumentos publicos ou particulares de mandato.

6. Do registro de embarcações.
7.0 Do registro de cartas do fret:mento, creditos privi-

legiados referentes á navegação, escripturaS respectivas de pe-
nhor, instrumentos e iettras de dinheiro a risco.

8 . 0 Protoe&lio dos registros.
Este livro é distinado ao apontanientO dos papeis que

têm de ser registrados e será dividido emtres 0 onios corres-
pondentes: o 1.° aos livres os. 1. 2 e 3, o 2. ao livro 4 e O

3,° aos livros 5, 6 e 7.
E1,1 todos estes livros, o terço á direita de cada pagini

será separado por um raço perpendicular e reservado pau
Isse lançarem em frente dos respectivos regis alteraçõe.

que occorrereni e as observações necessaria

-

No livro - ao tanibein todos os titnlos, docu-
entos e declarações a que se referem os arts. 27, 28 e 8741

do Codigo Comniercial.
§ 30 No archivo serão guardados em segurança e as-

seio os livros findos, os exemplares de confractos comrner_
cines e estatutos de companhias ou scciedades

fabrica e de com
anoriynlas, osdocumentos relativos a marcas de	 niercio equaeSq4	papeis que Convenha archivar.

Os livros serão lançados em um Catalogo especial
e os dcc ien±0s e raiais papeis colligidos methodjcamenfe em

numerados e com rofulos indicando o assunipto e o

Para facilitar as buscas , an nuaJmente se organizará
gm indice designando cada papel pelo reu ob jecto ou nomeda pessoa interessada e com referencia ao numero do maço
em que se achar.

.° Sernestralniente ou ann ua j iiie p te serão encaderna.os contractos e distractos archivados. I nnta ndoselhes oindice respectivo; quando ás marcas de fabrica e de comrncr_
cio, serão observados os arts. 14 e 16 do dec. 9.823, de 31
de dezembro de lí87.

§ 70 
Os livros referentes á Camara Syndjcal e a Corre-

res são os es'e '	0ss no TIL 11 deste reglilaniento

\PITULQ XII

Do	ce ONARIOS DA SECRETARIA

Art. 101. gando q ualquer Iogai- no quadro da se-cretaria, o presidente da Junta levará o facto ao 
Con hecjmen_to do Secretario das Finanças para preenchelo na fôrma daLegislação em vigor.

Ai 102. Se o Preenclijnient 0 da vart a depender, deconcurso, precedendo ordem dO Secretario das Fi nanças de-verá o respectivo edital ser publicado com o prazo de 30 dias,especificando o cargo e deternhinando as materias de quetero os candidatos de prestar exame.
Art. 103. Os candidatos a of{i

Cmenfos:	
cial e a manuense paracem inscriptos era concirso, ap resentarão os seguinte do.

a) certidão (1c terem mais de 20 aunos de edade;b) folha Corrida;
C) attestado coniprobaforio de moralidade e bons Cos-
d) attestad(; de vaccjnaç0
o
Art

de	
OU revaccjnação. i0	P	 aniPara o Jogar de	auuense OS candidatosse mostrar hal o ilitad . s em língua po rtugueza, histo-a e Chrorogmaj) r - 1 . a.. igraphia, ariti11jitica ekincez.
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Art. 105. Os exames serão prestados P1bliCaniente
rante unia cominissão de dois examinadores nomeados
Secretario das Finanças	 riopresidida pelo Secretarj
Junta.

ParagraphO unico. Dos exames se lavrará um ter,,,,,
qual serão classificados os candidatos por ordem de Ine
mento. Junta a copia desse termo aos demais docu1ne
subirão os papeis ao Secretario das Finanças, que fará
meação de accordo com o merecinlentO dos candidatos.

Ari. loG. Os e I11) regadOs nomeados, antes de cair
em exercício, prestarão juramento ao compromisso
senipenhar leal e honradamente as suas funcçoes.

SEÇÇ ÀO i
DO 0IT1CIAL DA SECRETARIA

Art. 107. Ao official da secretaria compete:
1.0. Auxiliar o secretario da Junta no desempenho

suas funcçõeS, executando os serviços que por elie lhe forf
(1 isign ad os; -pendente de despacho, os ofíicio2.0, Redigir, ind 
uro assimptos de simples expediente, ou pedidos de
niaçiïo e documentos necessariOS para instrucção dos
cios a resolver,

30 Conservar as minutas das ordens, officios, consj
tas, representações etc., aflui de serem recolhidas anilail.
incute ao archivo, depois de classificadas e encadernada:

4. (j , Ter a seu cargo o livro do resumo do ponto, org
nizar e apresentar ao secretario, no primeiro dia util de ca
mez, a folha de vencimentos dos empregados;

5. 0 . Fazer na matricula dos empregados todas as
tações relativas á Ilolileação, demissão, licenças. penase .
tras que forem ordenadas pela Junta ou pelo secretario;

6, 0 . Entrega r á parte depois de registrado verbo ad:r-
bom, e á vista da nota de que trata o paragrapho untco
art. 63, o titulo ou documento, annotando-o no alto da pr
meira pagina com o seguinte: verba:

N.°. .. (o mísmo numero do protocoilo). Regis1roi
fl... do livro ii... do Registro Publico do CommerCiO d
secretaria da Junta em... (data do registro que será a mcsi

do apontamento do protoccilo);
7.°. Não adinittir a registro documento algum doqU

não conste o pagamento do selio ou imposto devido;
Dar proiiipto expediente ao registro, averbações

dões requeridas a Secretaria quando auctorisadas pelo
sidente ou Secretario, aos quaes cabe subscrevehOs

8. 0. Fazer as anuotações nos contractos e distraCtOs
chivados, rubricando as folhas e declarando em cada

dos exemplares o numero de ordo 	i'ta do despaCh

a parte interessada certidão de archivaniento
ds contracto s OU estatutos, com referencia ao numero de
ordem, deve ndo essas certidões e as annotações ser assigna-
das pelo secretario;

. Servir de escrivão nos processos de competencia da
anta

Cumprir e fazer cuniprir as disposições do regímen-
n interno da secretaria e as ordens 011 instrucções do presi-dente ou do secretario.

Art. lOS. O registro dos docunie:afos se fará com as
formalidades praticadas pelos tabeliiães no lanÇaniento de do-
cumentos de partes nos seus livros, não devendo niediar
entre um e outro registro, bem corno nos apontanlelitos do
protocoll0 espaço em branco mais que o necessarjo para os
separar e distinguir.

Art. 109. As ceitidões Ou copias assignadas pelo offi-
cial. subscriptas pelo secretario e authenticadas com o selio
da Junta teni fé publica.

Art. 110. Ao amanuense compete auxiliar o official de
accordo	 es deste regulamento.

S ECÇÃO  11

EJRO E DO ARCI-IIV!STA

Àrt. 111 . O presidente da Junta designará uni dos fUIl.ccianarios para servir de t hesourejro ficando a cargo do ou.troo archivo. A fiança que o t hesoureiro deve prestar seráfixada pelo presidente da Junta.
Art. 117. Incumbe ao thesoureiro:
L Arrecadar os e molunierios a que têm direito os mem-bros da Junta, e os da Carriara Syndical, entregando ao pre.

s:Llente e secretario os que lhes conipetireni pelas assignatu.
ras ou officios, e recolher ao cofie os corr espondentes a ru-
bricas de livros para serem no começo de cada rnez diefrj-
huidos entre o presidente e deputados;

2. 1 Ter sob sua responsabilidade qualquer quantia que
lhe seja entregue por ordem superior para o serviço a seucargo;

3.° Fazer escripturação da receita e despesa a seu cargo;
4° Fazer pagamentos á vista de documentos e requisi.

çlo assignada pelo presidente da Junta;
5 0 E' defeso ao thesouseiro da Junta en c a rregar-se por

Incumbencia das partes do pagamento de direito de selio de-lidos ao Estado.
Art. 113. O fu nccionarjo designado para servir de the-5L1reIro não entrará em exercicio deste cargo emquanto nãopastar a devida fiança.
§ .° Si, dearr de 30 dias, contados da dala da desi-fl3ço,	 o eRiver a fiicadu	fiear	:,m ífO'i.
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to a nomeaç?o e será designado o outro empregado que
dentro de egual prazo, se deve habilitar para exercer O

§ 2.0 Na falta ou impedimento do thesoureir O Pe
sidente encarregará um deputado de substituil-o.

Art. 114. Ao archivista ncumbe:
1. 0 Dar entrada dos livros e papeis no archivo, desi

g--ando-os em indica alphabetico, pela natureza do asstjm.
pto, ou nome do interessado;

2. 0 Classificar os documentos e papes avulsos. guar.
dando-os cru maços rotulados, co

rri designação do Objecto e
data;

3.0 Ter sob sua guarda e responsabilidade todo o ar.
chivo, não deixando sabir livro ou papel algum sem ordem
competente, por rescripto.

Art. 115. O archivista, em suas faltas ou inipedimepta.
será substituido por uni dos funccionarioS designados pelo
secretario.

DO PORTEIRO

Art 116. Ao porteiro incumbe:
1. 11 Ter sob sua guarda as chaves do cdiPcP. cuidar do

asseio deste e da conservação dos moveis e ictis objectos
nelie existentes;

2.	Abrir o edificio meia hora antes d n;icada para
começarem os serviços e fechai-o quando estes rrminarem.

3•0 Assignar carga dos ojctos comprados para o ex
pediente, respondendo por sua applicação, nos termos deste
regula 111 ento;

.° Receber a correspondeiicia da Junta, iazado entre-
ga deita ao secretario, fechar e expedir a correspondencia
official—sob a inspecção do ofticial da Stcrctarfa

5. Pôr o seilo da Secretaria nos documentos e papeis
que dependerem dessa formalidade;

6. Registrar no livro da porta, pela ordem dc sua apre-
sentação, antes de entregal-os ao secretario, os requerimentos
e nlais papeis que devam transitar pela porta, ncoando sue-
cintamente o objecto de taes papeis e egualiliente registran-
do, na colunina correspondente, o despacho obtido --- e entre-
gar á parte ou ao seu procurador, mediante recibo, passado
em seguida ao despacho, os papeis e documentos que não
devam ser conservados na Secretaria;

7.0 Fazer as despesas miudas das Secretaria, mediante
auctorização do secretario, a quem prestará contas mensal-
mente;

S.	Exercer as funcções de official de jus rça, nos pro-
cessos da conlpetencla da Junta.

Art. 117. Em suas faltas ou iinpediniemus, o porteiro
será substituído por pessoa de confiança, nomeada interina-

(C r	di Inata e sob a resnonsabilidade

nos vFanli:\1os P VA NTAGENS E DAS LICENÇAS

Art. lIS. Os funccionarjos da Secretaria da Junta per-
cebe,ã O Os 

enioltirnetos da tabella alinexa a este decreto.
aragraaJio muco. Aos officiaes e ao porteiro, quando

cionareni, O primeiro Como escrivio e O Segundo corno'IC
,fficialde justiça, I1OS p rocessos da co	dada nlpetencia	Junta, eni

nas custas alguma das partes, se conta-
°n&OS actos praticados os e rnolunieuo que percebem os

vAes e officiaes de justiça, pelo regimento de custas.
Art. 119. Os vencimentos serão divididos em duas par-
uaes—uma de ordenado e outra de gratificação.

Art. 120. As faltas de compareciiiiento aos trabalhos
da Junta suetani os respectivos empregados ás disposições
ae sobre o assumpto estabelecer o regtilament da Secreta.

ria das Finanças.
Neste caso. o Secretario da Junta notificará ao funccjo.

uario culpado para, á vista das peças de acci1saç e deu-
tio de dez dias offerecer sua defesa cscripta e O docunien -tos que tiver cai seu favor; feito o que, subirão os papeis ao
Secretario das Finanças, para decisão final.

Art. 122. Quando o a manuense substituir o official,
perceberá a gratificação deste, perdendo a de seu cargo.

Art. 123. A concessão de licença aos fu riccionarjos daJnti será regulada pela lei ii. 307, de 13 de agosto de 1901
e seu rrgulamento dcc. a. 1.197. de 30 de dezembro do
mesmo anno.

!TUL() XIV

`I S PENAS

	Art. 14. P	1 impostas aos membros da Juntapor esta OU seu presidente as penas seguintes
I. Advertencia com conlnhinação e censura;
H. Multa até 50O$00,
III. Suspensão até noventa dias;
1V. Perda do cargo.
Paragrapho unico. Não terá losar a inlposção destas

eaas, quando o facto constituir crime previsto e punido
ei penal, devendo neste caso o presidente con:rllunical.oauctorjdade competente, para o processo.
Art. 125. Do despacho ou portaria. quemp u7erqialquer destas penas, haverá rccu:-so para o governo,tm da reclamação que a parte poderá apresentar á Juntana a seu presidente dentro de 48 horas.
Paragraptio un, Este recurso será interposto e to-

	

'ido Por termo d	prizo de cinco dias. confdi do
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indeferimento da reclaniaçO, devendo os papeis respecli,
'dentro de egual prazo, ser preparados pelo secretari0

Junta e apresentados ao presidente que, com o seu parectr
os enviará ao Secretaria das Finanças, afim de ser a
resolvida.

Art. 123. Os empregados da Secretaria da Junta fi

sujeitos ás seguintes penas disciplinares 005 Casos abaix
declarados;

1. Admoestação por negligencia;
11. Reprelierisão por desobediencia
III. Multa de 10 a 20 0/ dos vencinlentOS iueflsaes

503000 no maxinio, dentro do anuo, por falta de cumpr i-
niento de deveres e desrespeito aos superiores;

IV. Suspenseo até 30 dias p01 falta de ccmparecjme,
to ao serviço, sem causa justificada, durante mais de 8 d
e até 60 dias, nas reincidencias;

V. Demissão, por grave infracção do regulamento
como a revelação de negocio reservado, ou de qualquer

daordinario antes de sua expedição e publicação, abuso
confiança dos superiores hierarchicoS em relação ao seryj
publico, patrocinio directo ou indirecto de negocio que cor.
rer perante a repartiçO, e outros motivos geraes.

Art. 127. E' competente para impor as penas doç
numeros 1 a V, o Secretario das Finanças aos funccionarios
de sua nomeação; e a todos as penas dos numeros 1 a IV-

0 Presidente do Esiado poderá impor a pena de exone-
ração a todos os funccionarioS.

Paragrapho unico. O Presidente da Junta representari
a Secretario das Finanças sobre a necessidade de imposiço
de penas depois de fazer observação ao funecionario e nio
ser attendido.

Art. 12B . A pena e spnãO iniporta a perda de
todos o venciill	 apeaslo.

CAPITULO UNICO

DISPOSIÇÕES OERAES

Art. 129. Os emolumentos devidos em virtude deste re
guianiento ao presidente, deputados e secretario da Junti
Coninercial serão fixados na tabelia annexa.

Art. 130. A Junta Comniercial requisitará das auctorid*
des competentes as diligencias e providencias necessarlaSP'h'
effectivdade de suas ordens e decisões.

Art. 131. Na folha off icial do Estado serão pubiicad
lia niator pontualidade possivel todos os actos adniini5fr
vos e expediente da junta, excepto aquelles que, por sua flF

tlire7a, forem tidos como reservados.

Art 132. () i'rcsideiitc do Estado poderá reduzir o nu-
mero das.5es ordinarias da Junta, ou augmental-as, se as•

o serviço publico.
5int 0
r13 Quando occorrer manifesta contrádicção entre

decisões definitivas da Junta sobre niateria importante, o pre-
/jcio ou a requerinlelijo cio secretario ou de ou-dente, ex Of
sujeitará de novo o caso á Junta no interesse

da lei e da unftodePUtad0ifertiiidade de doutrina, e coninlunicará a deci-
ao Oovem0 em relatorio circunistaticiado para providen-

ciar como no caso couber.
Art. 134. As 1C j S, regulaiIentos e instrucções federaes

sobre Junta Comiiierciai, Servirão como Parte subsidiaria a
e regulamen to nos Pontos omissos.
Art. 135. Os trabalhos da secretaria começarão ás 11

heras eteriniiiaiid o ás io.
paragrapho unico. O ponto dos empregados será en-

cerrado ás 11 horas em ponto.
Art. 136. Por aff!uencia do serviço o expediente pode-

ri ser prorogado pelo Secretario.
Art. 137. Revogam-se as disposições cru contrario.

Secretaria das Finrinçes. 6 de maio de 196.

/)JU!!1IJ! J'jT ito (!:;i,

da .,I4tct

Annetsçôes em c itFaCtO social, para o chefe de
secção.... ........................................

AnnotaçÔs em registro de fu. ....m	 eas para o chefe d
secção.......................................

Archivamento de contractos sociaes, alteração de
contracto ou	 edhe

.
odistracto social, para	cfe

secção........................................
Archivamento de documentos de sociedades anony-

secção. .ms para o chefe de se.............
Busca, em cada anuo...........................
Cartas de matricula de comin	 chefeerciantes para o c

de secção................... ........................
Idem para o presideite.........................
Certidão, por linha......................................
Certidão em relatorjo ou teor	m.*co	menos de 30linhas.......... ele ..............
Registro de firma para o chefesecção.........
Registro de titulos (escriptura de aiictorização para

commerciar, diplomas de nomeação de guarda-
livros, nomeo de cai\eiro, ininosfo de iu

6s000

6$000

Ófà00
1::Pj00

6000
10f 000

$100

2aoO0
6°000
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dustria e profissões de interpretes e agentes
de leilões, contractos ante-nupciaes, escriptura
de emancipação de menores, procurações etc.)
para o chefe. .............................

Rubrica de livros por folha.....................
Idem, idem de assignaturas para o chefe de secçTo
Idem, idein para o presidente ........... .......2n
Titulos de avaliadores commerciaes para o chte

de secção .......... ...............
 ......

..4-.
Idem, idcm para o presidente...............
Titulos de interpretes comnierciacs e agentes de

leilões, fieis, depositarios, para o chefe de
seccão................. ................

Idem, idem para o presidente...............
Transferencia de livros para firmas succcsso s	-

(livros em branco) para o chefe de secção.	.	3
Idem, idem para o presidente .	...... . .- ......3Q9.
Averbação em reg istro ...... ...................	4p
Depositos de marca.........................

DECRETO N. 7.226-DE 7 DE MAIO DF 1926

.'UVt	loedja,.
L,iI,l	,'di:•'

O Peeidente do Estado de Minas (eracs resolve crear
duas escolas ambulantes no muni:ipiO de Minas Novas, lo.
calizadas nos povoados de Setubal e Cachoeiris

Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas Ceraes, eis
Belio Horizonte, 7 de maio de 1926.

FCItANDO MELLO VIANNA.

Sandoeal Soares A:cv'rlo.

DECRETO N. 7.227—DE 7 DE MAIO DE 1926

1)eel:ir't	' -e	OH. devO,	, 1'' O' 1v	,uer,,''I rio, e
evenl:r rrrri, nii,.t:r	'-lrr i'rú '	C'	 'e

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve declara'
sem eifeito o decreto ii. '7. 170, de 16 de março findo, que
crcou unia escola . ambulante ni l-'áus Seccos, municipio de
Formiga, e crear uma escola rural, mi,-,ta, nessa niesma !oc
lidade.

Palacio da PresicEncia do Estado de Minas Oeraes, d

Beilo Horizonte, 7 de maio de 1926.
FERNANDO MELLO Vi.-sNA.

Sem/oval Soaoes Azevcdo.

JOi

--DE IS DE MAIO DE 1926

'r'eiito eupp]vn"nrrr de I0:0DO00, e. xerba 20-A4 § 1 .° arL.
1 .°, de lei 9O, de 1925

. Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da at-
que lhe confere o art. 57 da Constituico e de

confo rrnidade com o disposto no art. 3.", n. 1, da lei n.

'
de 15 de setembro de 1925, resolve abrir o credito sup-
entar de dez contos de réis ( 10 :000000), para pagaen

toPle
ii
de ajuda de custo a officiaes em diligenci	

ni
a, a que se re.

fere § L o , art. l.°, verba 2-A-6, da referida lei.
Os Secretarios de Estado dos Negocio p do Interior e dasfinanças assim o tenham entendido e façam executar.
Palacio daPe e icl e rcia do Estado de Minas Oeraes, em

BeTiO 	naIo'de 4926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

'andoval Soares Azcvet-/o.
'(ei Sera o/ão de Carvalho

-DE 18 DE MAIO DE 1926
receias i11flT;Ui,i.O,.,	1I	Iflrr!Iicipin (Ir	 ,.-des flus p 'Vo,rd,,, 'O' Il:Lrr,r de .1 rei util') e Ipri 'me

) Presidente do Estado de Minas Qerses resolve crearescolas ambulantes no muhlici p io de Jequitinljonh	10-:..zadas nos povoados de Barra do Jacieflio e lpanenia.
Paiacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes.

Hnrizn"e IC' O . ....,O de 1926.	 em

RNANDO MELLO VIANNA.

idovczi Soares Azeved,.

. 7.230—D 18 DE MAIO DE 1h26
a ,,_ •.'	o distrjeto d- ss0 J08é do Prasseberu, uru 'ti-cipio de Conceiçao

0 Presidente do Estado de Minas (ieraes resolve crear.ma 2•a escol a mista no distr jcto de São José do Passabeni,rnunicipio de Conceição.
Palacio da Pvecv
o Por o .	'tcia do Estado de Minas Oeracs, Clii

-	do de 1926.

ERNANDO MELLO VIANNÃ.
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DECRETO N. 7.231—DE 18 DE MAIO DE 1926

o dio 33 cIo JiiIio proxiinfl vidore pr	a iii;t0
triei	°	lo iljitiCiiti'i e Ubiii\ coliliriti 1e

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
attribuiço que lhe confere o art. 6 da lei n. 912, de 23 de
setembro do anno passado, resolve marcar o dia 15 de junho
proximo vindouro para a insta1laço dos districtos de paz de
lbiracatú e Ubahy, creados pela lei n. 879, de 21 de janeiro
de 1925, na comarca de S. Francisco.

Palacio da Presidencia do Estado de Mina5 Oeraes,
Beilo 1-lorizonte, 18 de maio de 1926.

FERNANDO MELLO

Sandovai S ares Ãze'cdo.

DECRETO N. 7.232--DE 18 EE MAIO DE 1926

a cli 303: CoreL	oz. 1 t	iii iaçlo cio ii	ri: ci
contorcia de 5 .JoOo d'El-L'ey

O Presidente do Estado de Minas Genes, usando da
attribuição que lhe confere o art. 6 da lei n. ¶112, de 23
setembro do anno passado, resolve marcar o dia 30 do cor.
rente niez, para a insta1iaçO (10 districto de poz de Caburú,
creado pela lei n. 879, de 24 de janeiro de 1925, na coniarca
de S. João d'ElRey.

Paiacio da Preside ecia do Es ,_ 	\	(tcs. (is

I3e110 Ilorizonte, 18 de maio de 19:i
FERNANDO

Sandoval Secares À ordo.

	DECRETO N. 7.233—DE 28 DL MAIO	126

e
roca <)" estudos, p1 anta projectei de obris 1' cole cr , imputa
s1r110330 da eetrada de iUtii1OVet5 di Ibtá ti S. Gotlir lo: i	P\ lO

til de acise" ta e seis kilonietros 1 r(s itos e qualinla fl0 r-.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de confor1
dado com o art. 35, do regulamento que baixou com o dec.
ri. 6.446, de 2 de janeiro de 1924, resolve approvar OS estC

dos, I: lauta s
, Projectos de obras d'arte e orrmefltO na iTt

portancia de duzento s e oitenta contos du7 leiS Onze r
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setecentos e sCtC reia (80:211$707), para a consfrucç5o total
da estrada de aucomoveis de Ihiá a São Gdthardo, na ex-

de sessenta e seis ki!omefros trezentos e quarenta
metros, de que são concessionarios os senhores Severino da
Costa Ferreira e Josiié Rezende,

pabcio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
io J-lorizoflte. 25 de maio de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Daniel Serapião de Carvalho.

DECEI 1 1 N. 7. 31--DE 28 DE MATO DE 1926

Xaro
ranaente os di as	do Jii iiLe e 1. o de iceo ol 001	o Si aros Pira

^rouder á eIi0o de u m Verti 1100 Pio Li0 1 neto 1 II	 -p10 de Cratiuci, e Suo Ilisti 1 .o.

O presidente do Estado de Minas (iraes usando da

3
ttribuiÇ0 que lhe confere o art. 57 da Constitujço, e de
ccordo com a lei li. 843, de 7 de setembro de 1923, resol-

marcar o dia 27 de junho proxirno fu Uro para se Proce-
der á eleição de Um vereador pelo di g tito de Boachá, rnu-
nicipio de Caratinga, crcado pela refe:ida lei, e o dia 1. 0 deagosto para sua iristal1aÇo, ficando Seili effeito o dec. n.
7.201, de 9 de ab iii findo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gei'aes, em
Beilo Horizonte, 2S de maio de 1926.

FERNANDO MELLO VJANNA.
l'andci'al Soares Azevedo.

DECREIU N. /.2J5— DE 28 DE MATO DE 1920
Marra o dia 15 Co Ircaino iiz lo 	Pra ti iiStiil:Oo do li-tricO, .1iz d	1t: ^ 1111 Ji1. 001]!	e	de Uit:itjr:i

O Presidente do Estado de Minas Geraes, lisallOo da
attribuiço que lhe confete o art. 6 da lei n. 912, .a 23 de
setembro do anuo passado, resolve marcar o dia 15 do pro-
rimo mez de junho, para a installaço do districto de paz de
,: lnhornj, creado pela lei n. 879, de 24 de janeiro de 1925, nu
cmarca de Caratinga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, emBtllo Horizonte	cO 1 . o de 1926.

J°r'NANDO MELLO VIANNA.
,°00 0/CvOi Sí'rp Aei'do.D.-24
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DECRETO N. 7.236--DE 29 DE MAIO DE 1926

Mire o credito suppletiitar de 2.300:00J000 ptr
de rodagem

O Presidente do Estado de Minas	 do das
attribuições que lhe são conferidas pelo tii•	 Lonstitui.
çào e de conformidade com o disposto no n. 1, do art. 3°
da lei n. 902, de 15 de setembro de 1925, resolve abrir
credito supplenientar de dois mil e trezentos contos de réis
(2.300:000$000) á verba 3, consignação B, sub-consignaça0
1, da lei acima referida, para pagamento dos serviços de
estradas de rodagem, já auctorizados, conforme denionstr
ção que a esta acompanha.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Agricultura,
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas e das Finanças,
assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, e
Belio Horizonte, 29 de maio de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Daniel Serapiao de Carvalho.

Djalrna Pinheiro Chagas.

HeinoIlt rÇ;Iø 1t e1 ;dt do ' erba j
coiisi1ça0 1L	 1, .,

ut. I.° § 3.° da 1i n .	de IU de
seteflhl)r" de 1t2

Credito concedido á verba
3, consignação B. sub- 4.7OO:O0$OOconsignação 1 

Importancia despendida até
esta data ...... ........	4.350:126$500

Saldo da verba ...........349:87350O
Obras auctorizadas. ......	2 3(0:00011-000
Credito supplementar.	 -	2300:000$000

7.000:000$U00	7.0O0:O($O

Inspectoria de Estradas de Rodagem, 29 de maio de
4926.— (a) Octavio Penna. -Visto, 29 de maio de 1926. -
L. Baeta Neves.

DECRL 1 O • 1 _d37—DE 29 DE MAIO DE 1926

0enhOFen Ccsar Li ii	& Crnp. privilegio parn 0011sfrueçao-
um estrada d Urro 10 0, partinlo da Viii a Raul Soares. Vá á fozdo rio 3ftiP0.

o Presidente do Estado de Minas Geraes, usando de
j1j ribUiÇS contidas nas leis ns. 148, de 26 de julho de 1895,

760, de 1920, resolve conceder aos senhores Cesar Lino
comp., ou empresa que organizarem privilegio para con-

uso e goso de uma estrada de ferro que, partindo
da VilIa Raul Soares, ponto terminal da L eopoldina Rail-e niargeando o rio Matipóo, %' a sua foz no rio Doce,
obedece ndo ás condições technicas regu lamentares, com a,,tensão, approxiniada de quaren tUi e oito kilometros bitola
e um metro entre trilhos, corri Privilegio de zona e respei-

•ajos os direitos de terceiros.
Nos termos da lei n. 15, de 17 de novembro de 1891,

declara de utilidade publica estadual a desapropriação dos
terrenos necessarloS á passagem da referida estrada, de
gordo com com os estudos que forem approvados

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Mustria, Terras, Viação e Obras Publicas assim tenha
ertendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beio HorizonP	no de 1926.

RNAN[)O MELLO VIÂNNA

o, do de Carvalho

DEC[I.	 238—DE 29 MAIO DE 1926

( r	 o	 ao;a r 5- Palni ra

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, de conforniida4t com o Regula Mento do Ensino Priniario, resolve crearM logar de adjuncto no grupo escolar de Palrnyra.

Palacio da Pre1t11c 0 dl) Estado de Minas Ocraes, emilo Horizonte 2) - -n	de 1926

\NDQ MULLO VIANNA,

1,-
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DECRETO N. 7.239—DE 1, 0 DE JUNHO DL 1926

	

TOIIUC L te lir .1 o 11 ia .r iCti) do 'Diyo bi	IflUflil i 110 ii	lloc,it 1
	a	.

rural, mista, de Sanoo Claro do mesmo monho i io

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve tran5j
rir para o districto de Tay obas, municipiO de Bocayuva e:
escola rural, mista, de Santa Clara, do mesmo i11UuiCipio

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes
Beilo Horizonte, 1. 0 de junho de 1926.

FERNANDO MELLO YIANNA.

Sa,ldoval Soares Azevedo.

1jLCP,ET0 N 7,210-DE 1 . 0 DE JUNHO DE 1926

	

1101 coeI,! niH'i co LHrICLI de Jiiii,i .11111, iuiiiii lo de Se	L

O presidente do [stdo de Minas Oeraes resolve crear
uma escola mista no districto de Iuhaúiiia, municipiodt
Sete Lagoas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes,e
Beilo HcrizOnte, 1 .° de jinho de 926.

FERNANDO MELLO \'IANNA.

Sandovai °'	'	cdo.

DECRETO N. 7.241 -- DE .,'.' E 1926

Abre	'r' 1 it))	lOC 1 iil 1' 5.15;:	'59)1 j:ir:i	a e' .'oi5o da ei t.

do Ii) de a0oeto de	05	o,.vj'ü d	\p(rti	e d'tesa do caS.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da a
buição que lhe confere o art. 57 da Constituição e deco
formidade com n. IV do art. 7 , 0 da lei n. 887, de 19 à
agosto de 1925, re	 iosolve abrir o credito especial de cir
iiiil. novecentos e sessenta e sete contos, trezentos e qc
renta e sei; mil novecentos e sete réis (5.967:34689 07 ' pai
occorrer ás despesas com a constituição do fundo especia'
de defesa do café, na forma do art. 2. 11 da citada lei.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças ass
o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do EstaI	'.s QeraesA

Beilo Horizonte, 4 de junho de 1921

FERNANDO ... ,	•

flj0 771( P p iJic'o C	.s

DECII. iO N. 7.242—DE 4 DE JUNHO DE 1926

rr •rEtc Ei • c i ii de	_id11.did p:ir:i oc(7(i	1	1	peso ccsm o.	i::o s (lii ura Meu lo J)	.	di flor ç:i de cl! ndd o e j uro a
f:oOr.

o Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
3 fjuiçO que lhe confere o art. 57 da Constituicso, resol-
re o credito especial de novecentos e vinte e uru con-
tos, duzentos e cincoerita e dois mil réis, quatrocentos e cm-
oenta e dois reis, (921:2528452) para OCcorrer às despesas

com o pagamento ás Camaras Mnnieipaes, de differen ças de
cambio (411:5978015) e juros a seu favor soire quantias n10
retiradas dos eniprestinios eoiifractaçjcs (50,):6555437).

o Secretario de Estado dos Ncgocios das Finanças assim
o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Prsidencia do Estado de Minas Oer;.es, em
Beijo Horizoii'iC .	anho de 1926.

FERNANDO MELLO VÍANNA.

/	:	;,, .
(;J7	

/

DECP[L	 --DE 4 DE JUNHO Dil 1925

creu'' e . 1ee, 1 1	•i.I:4ed'5íl? p:irli	coLrir	;eoy	50H15o etr(1CI o de IbdI	0 1 1 niíi, ( '5 ,.,hi	s Veijcliieiito	mcecifunecieiiarios 0 0111111') los do E '110

O Presidente do Estado de Minas ('Scraes, usando da aI-
fribuiço que lhe confere o art. 57 da Constituição e de con-
forinidade Cosia a auctorizaç6o contida lias leis ns. 876, de

de janeiro, e S86, de 30 de julho de 1925, resolve abrir o
credito especial de tres mil novecentos e sete contas, qua.
frocentos e cincoenta e dois mil quinhentos e dois réis
3.907:452$502) para cobrir as despesas feitas até 31 de de-
zembro de 1925, com a bonit1caçl0 sobre os vencimentos

ensaes dos funccioriarios e empregados d.o Estado.
O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças as-
o tenha entendido e faça executar.

Palaejo da Presidccia do Estado de Minas Oeraes cmllo horizonte. .i	1 de 1926.

[RNANDO Mrii o VI\NN.

'111175! PfnJic,rn (71o1os,
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DECRETO N. 7.244—DE 4 DE JUNHO DE. 1906

1	 eri c,hircxe(lito
11,1Í1),) ,loujuilu	i\eir:L (	((u.a.	x-t1e-unrtUO (te Et:edo. e NIN

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, Usando d
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição' re aa.
abrir o credito especial de cento e quarenta e sete 01
trezentos e treze mil quatrocentos e dois réis (143-3133,,,0fltt

para cobrir a despesa de paganietito a Joaquim Tejxe;ra
Sonsa, ex thesoureirO do Estado. 

O Secretario de Estado dos NegociOS das Finança
o tenha entendido e faça executar.

Palácio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes
Belio Horizonte, 4 de junho de 1926.

FERNANDO MELLO \T1ANA.

Djairna Pinheiro

DECRETO N. 7.245—DE 4 DE JUNHO DE 1926

Abre creditoe SupII10 10 are no valor do 1 .aai:	l0A( .( 1ivert- v-..
Si- t eria d	Eu	n:ts Ira o exortiOl) te 1O.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da a
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição e de E-
cordo com a auctorizaçãO contida no n. 1, do art. 3. 0, dale
n. 875, de 25 de setembro de 1924, resolve abrir creditosst-.
plenientares, no valor total de mil novecentos e etenta e.
contos qurtroCentOs e uni mil, oitocentos e trinta réis.........
(1 . 976:401$530), ás seguintes veabas da Secretaria ds Fjit.

ças para o exercicio de 1925.
Verba ii. 5, letra B	127:090274
Verba li. 7, letra B	446:1365283
Verba 11. 8, letra A	3O'26$629
Verba 11.	9 . ................	93S:9l8444
Verba n. 14 ................80:785$200
Verba n. 19	..........63:215$000

O Secretario de Estado dos Negoc	LLS Finanças a
sim o tenha entendido e faça executa:

Palácio da Presidencia do Estado .	nas Oeraes,l

Beilo Horizonte, 4 de junho de 192.

FERNANDO MELLO VIANNA.

f)jalrna Pinheiro Chagas.

L..ÃU-...DE 4 DE JUNHO DE 1926
- jto espea:tl de	3 74: 1 25 7 part ooporar C)U a LTr iSo na (10-do regimetl cone ti u o io na 1.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da at.
..jçãO que lhe confere O art. 57 da Constituicão e de
:cordo Com a auctorização contida no art. 1. da lei n.

de 9 de agosto de 1924, resolve abrir O credito espe-
Ide nI trezentos e setenta e quatro contos	 equatrocentos

itee dois mil quinhentos e noventa e sete réis.................
374:422$597) ' para cobrir as despezas realizadas com a

jesa do regiflEn constitucional 110 resta belecimento da or-
rn publica e na manutenção da integridade da Pátria.
Os Secretários de Estado dos Negocios do Interior e:.s Finanças assim í) tenham entepdjd fc:ni eve.

.:ar.

Palácio da P c .lonci:i 16) l:.Sta(I) 110 Mi ii (ieracs.	emre o l-fcrizoot	 de 1926.

NANDOMELLO VIANNA.

vdovat Soares Azevedo.
"na Pinheiro Chagas.

Drc p r	 4 DE JUNHO DE 197(5

	

ir tolti lo 2.O4O:i0fi-tl€;	iira t) exirDio di' 1925.

O Presidente do Estado ele Minas Oeraes, usando da. UiÇO que lhe confeie o art. 57 da Conttituição e de
:formidade com a a uctolização contida no n 1. art, 3.°da lei n. 875, de 25 de setembro de 1924, resolve abrir cre-
os sUpp!ementares ás seguintes verbas da Secretaria do In.
-r, para o exercício de 1925.

Verba n. 11, letra A--Pessoal........24:355$237
Verba n. 12, Itra B --Material 1:807$503
Verba n. 17, letra
A—Pessoal:
a) Pessoal titulado............... -	134:55S$93119 Praças de pret......................	397:9S22) Etapas........... ..	

706
...... -.......Verba n. 17, letra	 1 056:765$962

3—Materiai:
b) Calçado	 .	

i)
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e) Compra e concerto de equipa-
mento. ...............................466$

f) Forragem, ferragem etc...........
1) aquartelamento ........ ..........51:P23$7
Verba ii. 20. letra B-- Material ... ....	1S0:O97563
Verba ii. 21, letra A--Pessoal.........17: 7iS5
Verba a. 22, letra A—Pessoal	 61O2a
Verba a. 23........................153:232631

Os Secretaries de Estado dos Negocios do Interior
das Finanças assim o tenham entendido e façam ex
cutar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes,
Belio Horizonte, 4 de junho de 1926.

FERNANDO MEU.o VL\NNA.

Saiidoval Soares Azevedo.

Djaina Pin fiei' o Cha,as.

DECRETO N. 7.248—DE 4 DE JUNHO DE 1926

Alre o e Oito 'e'' ii O' 5T7:OlO r, tS pu'	Oaiu iOo t	têm ar;'.
s (	t' 1'	t i o i , tdeii'io1' 1't'tiu"	Ii	1	i' \'i•Oo 5

e o EtrotI;t 1' F k Iro 1'trilt:ItIí.	-

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
atribuiç5o que lhe confere o art. 57 da Constituição, resolve
abrir o credito especial de trezentos e setenta e sete conto..
duzentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e seis réis....
(377:240336), para occorrer ao pagamento de contribui-
ç6es a que têm direito as Caivas de Aposentadorias e Peo.
sões das Estradas de Ferro Rêde de Viaç5o Sul-Mineira.......
(372:529636) e Paracatui, (4:7l1$200), de accordo com os
artigos 3	e 5. 0 cia lei federal ri. 4.682, de 24 de janeiro de
1923.

Os Secretarios de Estado dos Negocios cia Agricultura e
das Finanças assim o tenhaimi entendido e façam execu-
tar.

Paiacio da Presidencia cio Estado de Minas Geraes, eu
Beijo Horizonte, 4 de junho de 1926.

FERNANDO MELLO VIANN.\.

Daniel Se'api'7o de Carva'ho
[)

'7

DECR1:.i O N. 7.249—DE 4 DE JUNHO DE 1026

rediteS u 11 1ttuu'iOo ris no valor de 50 1 '3 1 1 ti v''rbas da Secretaria
ira o CNÍ'rct'Iu (10 1915-

o presidente do Estado de Minas Oeraes, usando da
buiÇ0 que lhe confere o art. 57 da COflStÍtUiÇO e de3t r d coma aiictorizaçõo contida no ii. 1, do art. 3.', da

acc 875, de 25 deetembro de 924, resolve abrir creditos
lei p1ementar ás seguintes verbas da Secretaria da Agri-

iura para o exercício de 1925.

Verba 11 3 letra	
.

.........B.........3S9:S57C53
Verba n. 33......................................247:916$134

Os Secrctarios de Estado dos Negocios da Agricultura e
das finanças assina o tenham entendido e façam executar.

PalaciO da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beijo l-Iorizct l te	cio junho de 1926.

1 IORNANDO MELLO VIANNt.

J).iniel Serapião de Caivailio
L)jalrna I°iizfiero Chagis.

DECR[TO N. 7.250 DE 4 DE JUNHO DE 1626

CÀ	m	li ) 1itrjto Ou Otiirtn, niunicijio de Rio
urine;'.

O Presidente do Estado de Minas Oeraes, resolve crear
duas escolas mistas do districto de Guiricemna, flhlmnicipi() de
Rio Branco.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas, BeiJo Ho-
rizonte, 4 de junho de 1020.

RtANDO MELLO V!ANMA.

.i'zdou'al Soares Azevedo.

DECRETO N. 7 .251—DF 5 JUNHO DE 1926

Crêa o en 1 tio dc cfflcut nu ItiStIlu tu Ju5o Pi titeiro.

O Presidente do Estado de Minas (]eraes, usando da
faculdade que lhe confere o art. 57 da Constitnico Mi-fleira, decreta
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Art. 1 . 0 Fica creado, desde já, o ensino de offij0 no
Instituto João Pinheiro', o qual será ministrado de accordo
com a escolha do aluninO e vocação por elie m nifestada

Art. 2." As officinas irão sendo montadas a medida
que se demanstrar a sua necessidade, tendo em Conta o va.
lor econonhicO da profissão a possibilidade de exploraç0
individual do officio e a proinpta coilocação d(-,,Q produto,

offi ci n aes.
Art. 3•0 Os mestres e contra-mestre s de officjs ser.

virão por contracto, mediante as condições que se ajusta,
rem, e serão dispensados si se patentearelll inhabeis para
o exercicio do cargo a que foram chamados para dar de.
sempenho.

Art. 4.' Para os casos Ofliissos e 110 que fôr appljca.
vel ao instituto cjoão Pinheiro', constitue subsidio o decreto
ii. 1.127, de 14 de abril de 1898.

Art. s.° Revogam-Se as disposições cm conrrio.
Palacio da PresidenCia do Estado	.is Gcraes,

em Belio Horizonte, 5 de jnnho de 1920
FERNANDO MELI

Daniel SerajiiãO de Carvalho.

DECRETO N. 7.252—DE 8 DE JUNHO DF 1926

Orla um , t	riir:il. mista, nt Kmis, di4r,et	do 5.,.	.hast,jao do R.'
Pi'ít o. iniinioí pio O o

O Presidente do Estado de Minas Geraes. resolve creat
unia escola rural, mista, em Kauis, districto de São Sebar

tião do Ri) Preto, municipio de Conceição.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, err,

Belio Horizonte, 8 de junho de 1926.
FERNANDO MELLO VIANNA.

Sandovil S na! es i zev'do.

DECRETO N. 7.253_-DESDE JUNHO DE 1926

	

CrOa uma --lá : llii l)tiliiki e no 111001 0 1)i0 1 Sn Era iii	iocahzad*

	

povoado d( 	ulw

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolveCrtat
unia escola ambulante no município de São Francisco, l
colizada no povoado de BarreirillhO.

Palacio da Presidencia do Estado de Muias Qeraes, er
Bello Horizonte, 8 de junho de 1920.

FERNANDO MELLO \ iNNA.

	

-	.!	Ç,,,''e	1t'(J

DE JUNHO DE 1926

Wfla oi,(,rs o	(r , t i	E..o.j, 1 0'	S.te

o Presidente do Estado de Minas Geraes, de confornii.
dade coCOM

o Regulamento do Ensino Pniniarjo, resolve crear
m uma cadeira no Grupo Escolar de Sete Lagôas.

palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerues, em
Belo H0ni7 r '0,	(1(' Ii1n de 11,)26.

RNANDQ MELLO VÃANNA.

:iid0va1 Soares Azevedo.

DEC1LI O \. 7.235 DE 11 DE JUNHO DE l)26

o	plattta luo terrej,,. l'ntJr.1j,,i,,. pio (Je(. 
fl .	 o planode capt:i, 0 ' ) de agua pari O 11)5 tei ul e t,to Ci cn1:oi	(e A lf'nas

O Presidente do Estado de Minas Oeraes resolve ap-
provar definitivamente a planta dos terrenos e manancjaes
desapropriados pelo dec. n. 7.082, de 16 de janeiro de
1926, e o plano das obras de capitação das aguas para o
abastecimento da cidada de Alfenas de conformidade com
o art. 1.261, § l., da lei n. 830, de 7 de setembro de
922, visto que foram depositade s e expostos ao conheci-

mento dos interessados, na Directoria de Obras Publicas
do Estado, e decorreu, sem reclamações, o prazo de 10
dias, marcado em edital Publicado no orgão officjaj do Es-
tado.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricuitur
Industria, Terra .-, Viaçã o e Obras Publicas assim	n-o tenha etendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Oeraes, emBelio Hori70	'	
ho de 1926.

RNANDO MELLO VIANNA.

.eraplão de Carvvlho

DECRETO N. 7. 250—DE 11 DE JUNHo DE 1926
l;proya os estudos, plantas, prore) os lo o1jr	de arte e	rne,)to p1raCOflstrueo (la qoarta (l	 rçaa)	0 Viflte (20) kilon,etros da estr:id ,Para automove,, de P tro-i,,j,5	Parac:,'u'

O Pres1t, Io Estado de Midas Geraes de confor-midade coli,	10sí0 no nrt. 35,	i,
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baixou com o dec. II. 6. 1 46, de 2 de janeiro de 1924, resol\e
approvar os estudos, plantis, projectos de obras de arte e
orçamento, na importatiCia de quarenta e quatro contos no.

res mil seiscentos e oitenta e tres réisvecentos e oitenta e t 
14i: C 83683), para constriiCÇão da quarta (4.) secç5o de Vinte
(20) kilometros da estrada para autonlOVeis de Pati oCjflj0 a
Paracatú, de que é co1icesSiOiari0 o sr. Albeito l3r1199er.

Palacio da Presdeiicia do Estado de Minas Ocr aes em
BeFo Horizonte, 11 de junho de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA.

Danfcl Scrapiào de Carvalho

DECRETO N. 7.257---DE 11 DE JUNHO DE 1926

Iuk1l	o ru Julio \ul1tl

O Presidente cio Estado de Minas Geraes, usando da
attribuiÇ50 que lhe confere o 4. 0 do ai-t. 57 da Constituiço
Mineira, resolve indultar o réu Juiio Ausaloni do resto da
pena de quatro niezes dois dias e doze horas de prisão que
lhe foi imposta pelo juiz de direito da comarca de Ouro
Preto por sentença de 31 de julho do atino passado, e con-
firmada pela Camara Criminal, por accordão de 26 de janeiro
proxinlO findo.PalariO da Presidencia do Estado de Minas Oeracs, em
Beilo Horizonte, li de junho de 1026.

FERNANDO MELLO V1ANN

Sand000l Soares Ãzcvedo

DECRETO N. 7.258—DE 13 DE JUNHO DE 126

Cri um J:rUii1 da [ i fandi n uidadc d

O Presidente do Estado de Minas Ocraes accordo
com o artigo 122 do regulamento que baixou com o decreto
ri. 6,555, de 19 de agosto de 4911, resolve crear um Jardim
da Infancia nesta cidade de BarhaCell a. e iii	

denoiuinaçbo

especial de «D. Adelaide Bias Fortcs.
Palacio da Presidencia do Estad	

as Oerare

eni Baibacena. 13 de junho de 1926
FERNANDO 5

$(!OdOVQ!	
La

DECRETO N. 7.259 DE 11 DE JUNHO DE 1926

ApprOVa o Codijo do Processo Penal do Estado de
Minas Geraes

O J-'1(*d0iite cio Estado de Minas Geraes,
usando das attribuições que a Constituição lhe con-
fere, resolve approvar ad referendum do Congres-
so o Codigo do Processo Penal do Estado
de Minas Geraes que abaixo se segue, determinan-
do a data de l.° de janeiro de 1927 para que entre
elle em vigor.

O Secretario de Estado dos Negocios do Inte-
rior assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, 14 de junho de 1926.

FERNANDO MELLO VIANNA,

S'andoccl Sou;as A.e-çeclo.

Codígk. do Processo Penal
LIVRO 1

Do processo penal em geral

[JTULO L°
Da acç: 'oilaI - Disposiçôes geraes

(ÁPiuruLo 1
iii /00(10 de iniciar a acção

rt. 1.0 A acção penal Pôde ser iniciada:
a) por denuncia do ministerio publico;
b) por queixa da parte offendida ou de

Vem tori	da dC para tal -a , Nos
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crimes, de que trata a lei n. 2. 024, de 17 de de.
zembro de 1908 (lei das faliencias), a queixa Pode
ser dada pelo liquidatario ou por qualquer credor.

C) por denuncia de qualquer pessôa do Povo
d) mediante procedimento ex-o ffic i da a

ctoridade.
Art. 2. Salvo os casos expressamete ,•

1)tUadOs, a acção peflai iodo ser Pi'OmV 'da Por
queixa da parte offendida ou por denuncia do mi.
iiisterio publico. A prioridade deteimiiiaá a pre.
ferencia para o processo, dada a conCOl'lencja de
queixa e denuncia.

Art. 3: A acção penal compete sómente ã
parte offcndida ou a ul'ern tenha qualbIde para
representala, nos seguintes casos:

1. 0 de damno, quando não tiver havido pris
em flagrante ou não fói' praticado em cousas do
dornnio ou uso publico do Estado ou dos munjcj_
pios, ou em livros de notas, i':isios, acntamen_
tos. actas etermos e em autos e actos oriednaes da
autoridade publica

2.° de adulterio e parto suppôsto;
3•0 de corrupção de menores, violencia car-

nal e ranto, salvo:
a) si a pessôa offendida fôr asylada de al-

gum estabelecimento de caridade;
b) si da violencia carnal resultar morte, pe-

rigo de vida, ou alteração grave cia saude;
e) si o crime fôr executado com abuso do

po(iei' de pae, tutor, curador, preceptor ou amo;
4: de calumriia ou injuria, salvo em se tra-

tando de offensa contra corporação que exerça
autoridade publica ou contra qualquer agente ou
depostar10 desta, em razão de suas funccões;

5° de crimes contra a propriedade littera-
lia. arti-:Lica, industrial e comrnercial, salvo os ca-
sos expressamente exeeptuade.	.	especiae5
que nretc	!

Ai-L. .	aeçao penal pode ser promovida
)or denuncia de qualquer pessoa, em se tratando

seguintes crimes:
dOS	

de responsabilidade dos fupecionarios p.

de lenocinio, salvo o disposto no final do
. 3 grapho unico €10 art. 277 doCod. Pen., relati-
,mente ao marido (arts. 278, § 3. 11 do Cod. Pe-
i1 modificado pela lei n. 2. 993, de 25 (IP etem-
ro' de 1915)

30 de violação de direitos autoraes nos casos
.efinidos	20 (J	fl	 lO	d( ^cOst()

iS9S.
Art.	el'it Jogai' o piocedinienco (-01/10w:

1. 0 Nos crimes inafiançaveis, quacdo não
r apresentada a denuncia nos prazos da lei, ex-

nos crimes de faliencia culposa ou frauda.
• dnta.

2.° Nos crimes de violação de direitos auto-
quando se verifique qualquer das hypotheses

previstas no art. 26 da lei n. 496, de 1 de agosto de
l98, rectificada pela lei n. 836, de 24 de no-u-m-

de 1900-
Art. 6.0 E' permittido a qualquer pessoa re-

:resentar á auctoridade ou ao ministerio publico
obre a existencia de crime de que tenha tido co-

:!;ecimento.
Art. 7. 1> Não se admittirá denuncia nem re-

esentação:
(i) do pae contra o filho ou vice-vPrsa, de ir-

:ão contra irmão, de um conuge contra o outro,'Salvo, neste ultimo caso, em se tratando de lenoci-
(01 havendo separação judicial;
) de advogado contra cliente;
c de menor de 16 annos, de mentecapto ou

:rIoso:
'l de filho-família sem autorizacão do pae-Art.

flca
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a) contra membros das duas Camaras do
Congresso Federal ou do Estado por opiniões, Pa-
lavras e votos no exerciciO do mandato

b) contra membro dos mesmos Congres08
desde que tiverem recebido diploma até á nova elej
ção, sem previa licença da respectiva Camara, sal.
vo o caso de prisão em flagrante por crime inafian.
çavel.

Art. 90 Não se admittirá queixa para ace
criminal por crime de furto de um conjuge contra
o outro, salvo havendo separação judicial, ou en-
tre ascendentes e descendentes e affins flOS

mos grãos.
Art. 10. A acção publica por crime de furto

entre parentes e afímns até ao 40 grito CiVIl, resal.
vado o disposto noartigo antecedent SÓ poderá
ser promovida mediante representação do offen.
clido.

Art. ii. O ministerio publico promoverá a
acção penal, quando esta competir ao offendido,
desde que fique provada a sua miserabilidade ou
quando coilidir o seu interesse com o de quem tiver
qualidade para represental-O.

Paragrapho unico. Considera-se miseravel a
pessôa que, tendo direitos a exercer cm juizo, es,

tiver impossibilitada de pagar ou adeantar as
custas e despesas da acção, sem se privar dos re-
cursos pecuniarios indispensaveis para as necessi-
dades ordinárias da vida.

Art. 12. A representação do offendido,quan-
do morto ou impossibilitado de promover a acção,
compete a seus ascendentes, descendentes, irm
tutor, curador ou conjuge.

Paragrapho unico. Si comparecer mais de
uma pessoa com direito de representação, preferir-
se-á a que estiver em grau de parentesco mais pr
ximo com o offendido, não prejudicando, todavia,o
direito das outras a desistencia desta.

..rt.	 o offendjdo fôr alguma un-
associação ou sociedade legalmente constj.-1Ia ' a acção penal que lhe compete será exercida

tU' uem os estatutos ou contractos sociaes desi-
rem ou, no silencio delies, por seus directores.
Art. 14. Na acção penal, o autor poderá ser re-

esentado por procurador munido de poderes es-
ciaes, sem dependencia de licença.

Egual faculdade terá O FéO, depois de qualifi-
do ncs casos em que se possa livrar solto, e nos
jins afiançaveis, salvo, nesta ultima hypothese,

j Já fôr cxi(ivei fiança e elie não a houver pres-

Art. 15. A gueixa ØU denuncia deve conter:
a) a narração do facto criminoso ou da con-

' a VeflÇã0, com suas Circumstancias relevantes;
1)) o nome do delinquente ou do contraven-

tor, ou os seus signaes caracteristjcos, si fôr desco-
nhecido;

c) as razões de convicção ou presumpção;
(/) a nomeação das testemunhas em numero

egai e das informantes, com es pecificação (ia resi-
dencia de umas e outras;

e) o tempo e legar em que foi commettjda a
infracção penal.

Art. 16 A queixa. da parte ou a denuncia de
qualquer do i)OVO será assignada pelo queixoso ou
denunciante, ou por alguem a seu rogo, quando não
saiba escrever, ou por procurador com pode-
res especiaes, sendo, em qualquer desses casos, con-
firmada por termo lavrado e assignado em presen
ca o Juiz.

Art. 17.	o ' S crimes de respoflsabjlj(ladÇ a
ou denuncia deve conter, além dos requisi

tos dos artigos antecedentes, documento ou justifi_
caçao que faça acreditar a exi;ien eia do delicto, ou
a laracão Concludente da ixnpossjbj] idade de aprentar alguma d.:n 1 fl\ a

25
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Art. 18. Si os elementos da infracção pe e
a responsabilidade do infractor constarem plena.
mente de prova documental - poderá ser disp,
sada na queixa ou denuncia a nomeação de te
munhas.

Art. 19. Não será acceita pelo juiz queixa
denuncia que não contenha os requisitos ou for.
malidades legaes.

Art. 20. Será rejeitada in um	t queixa
denuncia:

1.0 si e facto narrado não constituir crj
ou contravenção, ou si estiver prescripta a
ctiva acção;

2.° si fôr manifesta a iliegitimidade do qu.
xoso ou denunciante.

Art. 21. E' admissivel, num só processo,
queixa de varios quereliantes, quando offelididx
pelo mesmo crime.

Art. 22. A denuncia será offerecida no prM
de cinco dias, contados da data em que os esciare.
cimentos e as provas do delicto forem remettidos
Ministério Publico ou da em que aqueile se tive
tornado notorio.

Art. 23. A queixa da parte offendida podeí
ser dada eniquanto o crime não prescrever.

Art. 24. Para o additamento da queixa o p
zo é de cinco dias.

Art. 25. As autoridades competentes remeUs
rão aos membros do ministerio publico, por in.
médio dos juizes a quem tocar o preparo da acçM
penal, as provas que obtiverem da existencia
infracção penal e de quaes sejam os seus autom
ou cumplices.

Paragrapho unico. A remessa, porém, ao Pro-
curador Geral do Estado se fará directamente.

Art. 26. Si esgotado o prazo taxado no ardO

go 22, o ministerio publico não apresentar a
nuncia, o juiz competente procederá ex-offic,

-	 fdO8TtSI-

prazo do art . 24, os au-
tos serao cobrauos e prOsegu*í-seá na acção com

sem o additamento.
Art. 28. T(,lilia OU não cabimento O procedi-

ento ex-offiCiO, o juiz, nos casos dos arts. 26
97 levará o facto ao conhecimento do Procurador

aiim de ser imposta ao agente do ministerjo
bljCO omisso a multa de 20 a 100000, si não

er motivo justificativo da falta
Art. 29. O ministerio publico, no caso em que

lhe incumba dar denuncia, deverá promover a cau -
sa em todos os seus termos.

Art. 30 Nos processos por crime em que cou-
er acção publica, movidos, porém, por iniciativa

particular, a queixa ou denuncia poderá ser addita-1 
a pelo ministerio publico, ao qual compete inter

vir em todos os termos ulteriores do processo e in-
os recursos adequados.
i.° Nos casos em que só se procede por quei-

x d parte, ao ministerjo publico cabe ser ouvido
tolos os termos da causa e tomar parte na as-

sentada do julgamento como sim ples auxiliar do
.luizo.

§ 2. 0 Em todos OS termos da acção intentadaor denuncia ou t?x-officio poderá intervir a parte
ffendida para auxiliar o ministerio publico, como
ssistente.

3.° Ao auxiliar da accusação é facultado pro-
pôr ao ministerio publico meios de prova, lembrar-
lhe diligencias tendentes ao esclarecimento dos fa-
ctos, requerer perguntas ás testemunhas, additar o
Lbello e intervir no debate oral em seguida á par-
te principal.
- § 4.0 Sobre a admissão do auxiliar da accusa-
ao será sempre ouvido, e previamente, o ministe-

rio publico, que dará as razões da sua impugnação,
uando não convenha no pedido.

5.0 Do depacho que indeferir o pedido deinterven	 in Devem, em
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todo o caso, ficar constando dos autos o pedido e o
despacho.

Art. 31. O procedimento ex-offiCiO terá cabi.
mento no caso de que trata o art. 26, sómente .
crimes jnafiançaVeiS, excepto nos de failencia c
posa ou fraudulenta.

Paragrapho unico. A acção penal, quando tc.
nha cabimento esse procedimento será iniciada Pr
portaria do juiz, na qual se observarão, quanto pos
sivel, os requisitos da queixa ou denuncia (art. 15)
O juiz mandará autuar a portaria com os papeis
documentos que lhe tiverem sido presentes para se

proceder nos termos ulteriores da causa.

CAPITULO Ii

Da competeflcia

Art. 32. A competencia é deterrniflaa:

a)	pela natureza da infracção;
b) pelo logar da infracção;
c) pelo domicilio ou residencia do réo;
(/) pela menori(1
e) pela connexiP
1)	pela prerOga li '\	o
Y) pela prevençao.
Ari. 3. - Segundo a natureza da infracção, a

cornpetencia commum é a do Tribunal do Jury e a
especial é a do juiz de direito, do juiz de menores
do Tribunal da Relação e do Tribunal Especial. A
lei da organização judiciaria definirá os casos da
compete'ilcia commum e da especial.

Art. 8)4. A competencia, em regra, se deter-
mina pelo logar do crime e quando esse não seja
conhecido, pelo domicilio ou residencia do réo.

§ .° Quando o crime começar em um logar e
CO1ii1	

em outro, o fôro competente é o
jogar eta colisumação. Tratando-Se de tentativa, e
o do ]o-ar onde se praticou o ultimo acto da exU-
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.o Seu vaoo (10 delicto continuado ou Derma-
ente, éo do logar em que cessou a continuação ou
,ermaeu1ca.
1 § 2.0 praticado o crime nos limites de duas ou
iraiS jurisdicções, Prevalecerá a jurisdicção pre-
veiida.

 Art. 35. Si numa coinica ou termo se com-
1 )tter sedição que, pela sua gravidade, pelo -
iero de individuos iiella envolvidos ou por outro
uaiquer motivo, difficultar a acção da auctorida-
te judiciaria Ø fôro competente para o processo e

Igan 1 ento do delicto ahi iraticado será, emquan-
to não se restabelecer a situação normal, o do ter-
mo ou comarca mais vizinha.

Art. 36. Os crimes de jurisdicção commum,
commettidos e processados no termo da séde da co-
marca poderão ser julgados em outro termo da
mesma comarca, e vice-versa, ou de comarca vizi -
nha nos seguintes casos:

a) de haver o réo protstado por novo julga-
mento e não ser possivel reunir-se O jury no termo
da causa. Verificar-se-á a impossibilidade si, em
tres sessões successivas do jury, não puder effe-
ctuar-Se o julgamento por motivo independente da
vontade do réo;

b) de não haver sessão do jury no termo da
causa, sendo ouvido o promotor de justiça;

b) quando por impedimento do juiz ou outro
motivo legal, demorar-se o julgamento além de
seis mezes;

d) de ser o crime cornmurn praticado por
occasião de proceder-se a alguma eleição.

Art. 37. A competencia é determinada por
con flexão:

I. Quando, concorrendo dois ou mais crimes,
algum delies foi praticado como meio de executar,
facilitar ou occultar os outros, ou em beneficio dos
respectivos autores ou cuinplices, para assegurar-
•.es defesa,	LH	U1lo' o'
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II. Quando forem commettidos, ao
tempo, por duas ou mais pessoas reunidas;

III. Quando comrnettidos em ConÚiçõ
versas de tempo e logar, mas por effeito de prévio
concerto;

IV. Quando o nexo entre elies existente é de
tal natureza que, scindida a prova, se possam ve.
rificar decisões divergentes e contradictor ias.

Art. 38. A connexão importa na unidade do
processo e de julgamento.

Art. 39. Quando o delinquente houver
mettido varios crimes communs e connexos em i.
gares differentes, será competente o fôro do deli
mais (-,rave. Si os delictos forem de eguai gravj,
dade, prevalecerá a. jurisdicção prevenida.

Art. 40. No caso de concurso entre a jurisdjc
commum e a jurisdicção especial, prevalecerá eta
perante a qual responderão todos os co-mutores
cumplices.

§ 1.° Todavia a competencia dos juizes de di-
reito para processar e julgar os crimes de res3.
sabilidade não comprehende:

a) o processo e o julgamento dos crimes con.
nexos de lesões e violencias physicas, de que resul-
te a morte do offendido ou que se possam cani.
lar de tentativa de homicidio. Taes lesões e violen.
cias pertencerão sempre á jurisdicção commum, ee-
5am ou não commettidas pelos funccionarios pu.
blicos;

b) o processo e julgamento dos crimes con-
nexos da competencia do jury, commettidos por
quem não fôr funccionario publico;

Art. 41. No caso de concurso de duas juris-
dicções especiaes prevalecerá a mais graduada pe-
rante a qual resnonderão todos os auctores e cwn-
plices.

Art. 42. Não se dará, porém, a proroga$O
por connexão, sendo obrigatoria a separação do

rasos:

tJi

entre a jurisdicção civil e
militar, competindo aos juizes civis o processo e

jlgament0 dos réos civis.
2.0) quando haja co-réo que, ao tempo da

violação da lei penal, não tenha attingido a edade
de 18 anfloS, competindo o processo e julgamento
desse co-réo, e sómente delie, ao juiz dos menores.

Art. 43. Verificada a prorogação por con-
nos termos das disposições anteriores, o

juiZ ou tribunal que assumir a jurisdicção, a man-
terá ainda que, no tocante ao crime de sua compe-
tenCia original, profira decisão absolutoria ou que
importe em desclassificação para outro perten-
cente á juriS(iiC('ao alheia.

APITUL() lii

se c 'isição

-

•	Art. 44. A citação pôde ser feita:
a) por despacho;
h) por mandado;
) por precatoria;

•	d)	por editos;
e) por portaria;
f) por pregão em audiencia.
Art. 45. A citação far-se-á por despacho

quando a parte estiver em territorio sujeito á ju..risdicção do juiz que a manda fazer.
Art. 46. Extrahir-se-â, porém, mandado para

acitação:
a) quando a parte o requerer;
b) quando a queixa, denuncia ou portariativer de ser autoada desde logo ou for lançada emprocesso já existente em juizo;
e) quando se tratar de cumprimento de pre-toria.
Art. 47. O mandado deve conter:
1.0 - a dfsnarão do juiz:
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2.° - o nome do queixoso ou do denuncia
si este não fôr o ministeriO publico;

3.0 - o nome do réo, os seus signaes carac
risticos, si fôr desconhecido, e a sua residencla.

4o - o fim para que é feita a citação, com
das as especificações;

- a indicaã0 do juizo e do dia, hora e lo,
gar em que o réu deve comparecer;

6.° - a subscripÇão do escrivão e a rubrica
do juiz.

Art. 48. A precatoria que se expedirá quan-
do a pessoa a ser catada estiver em jurisdicção
alheia á do juiz perante o qual tenha de responder
deve conter

1. 0 . o nome do juiz deprec{'dO anteposto
deprecante, excepto si aquePle fôr inferior a este
e sujeito á sua jurisdicção;

2.°.	o logar de onde elia se expede e o para
onde e expedida;

3.0. o fim para que é feita a citação com to.
das as especificações;

40• os termos rogatoriOS do estylo, conve-
nientes á autoridade a quem se depreca;

5.o.	a indicação do juizo e do dia, hora e
logar em que deve o citando comparecer.

Art. 49. São requisitos da citação por des-
pacho ou niandado

1.° lêr o official da diligencia, á pessoa que vae

citar, a queixa, a denuncia, a portaria ou o manda-
do, dando-lhe, ainda que não seja pedida, contra-
fé com a menção do dia em que a citação é feita, e
assignada pelo mesmo official.

2.° declarar o official, na certidão, qu deu
contra-fé e si esta foi acceita, ou não.

Art. so. Lançado o "cumpra-Se" na preca-
tona e realizada a citação por mandado do iUl

deprecado na forma do artigo anterior, será de-
volvida ao juiz deprecante sem dependeflCia d
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Art. 51. A precatoria poderá ser expedida
por via telegraphica nos casos urgentes, devendo
o despacho fazer menção resumida do objecto e

tação e conter a nota, lançada pelado fim da ci 
repartição expedidora, de estar a minuta authen-
ticada e legalizada.

Art. 52. Sendo expedida ás justiças extran-geiras, a precatoria conterá o pedido directo feito
c jlliZ OU tribunal ad quem e será remettjda ao

governo do listado para encaminhar ao Seu desti-
no por intermeclio ]o Ministro dos Negocios do
Interior na fórnia das leis internacionaes, deven-
do ser traciLizida lia lingua da nação a que se diri-
ge e legalizada no reslectivo Consulado ou agencia
consular.

Art. 53. A citação por editos terá logar:
a)quando fôr incerto ou inaccessivel por epi-

demias, guerra ou outro qualquer motivo de for-ça maior, o logar em que estiver o citando;
b)quando fôr incerta a pessoa que tiver de

ser citada:

lei. 

e) nos casos expressamente indicados em

Art. 54. São requisitos da citação-edital:
) o nome cio juiz que a determinar;

b) o nome do citando (ou os signaes que
possam individual-o s i fôr desconhecido), a sua
residencja e profissão;

C) o fim para que é feita a citação com to-
das as especificações;

d) a indicação do juizo e cio dia, hora e lo-
gar em que deva o citando comparecer sob pena
de revelia;

e) o prazo, que deve correr e será determj
nado pelo j uiz entre 10 e 90 dias de accordo comas clrcumstanc jas e contar-se-á do dia  da publi-
cação na folha local si a houver, ou cia affixação
o caso Contrario;



f) a affixaçãO do edital em logar publico e
sua publicação em periodico local onde houver, de.
vendo ser a affixaçãO certificada pelo off icjal que
a fizer e a publicação demonstrada pelo exempl
do periodico que se ajuntará aos autos.

Art. 55. A citação por pregão em audjenci
terá logar nos casos especificados em lei.

CAPITULO IV

Das excepções
Art. 56. No processo penal têm logar

guintes excepções.
a) de suspeição;
b) de incompeteflCia
c) de iliegitimidade de parte;
d) de litispendencia
e) de cousa julgada;
f) de prescripção.
Art. 57. O juiz deve dar-se de suspèito e si

o não fizer poderá, como tal, ser recusado por
qualquer das partes:

1.0 . si fôr parente consanguifleo ou aflim,

dentro do terceiro gráo de alguma das partes;
2.°. si elie, sua mulher, ascendentes e des-

cendentes de um ou de outra, tiverem pendente de
decisão em juizo causa em que se controverta iden-

tica questão de direito;
30• si elie, sua mulher, parentes consangui-

neos ou affins dentro do terceiro grão, sustenta-
rem demanda que tenha de ser julgada por algu-
ma das partes;

4.°. si fõr credor, devedor ou donatario de

alguma das partes ou de seus advogados;
5 0	si fôr tutor, curador ou patrão de algu-

rua deilas;	
1'

6.°. si fôr accionista, administrador, geren-
te ou m pnhro da sociedade que seja parte no P

70 si por qualquer modo fôr directamente
teressado na causa ou tiver aconselhado alguma

das partes sobre o objecto do juizo;
8.0 . si fôr amigo intimo ou inimigo capital

de iguma das partes;
90 si tiver intervindo na causa como juiz,

representante do ministerio publico, advogado,
arbitro, perito ou testemunha;

10.°. si na causa estiver funccjoflando ou
tiver intervindo como procurador algum seu as-
cendente, descendente, sogro, genro ou irmão.

Art. 58. A SUSPeiÇãO por affjnjdde cessa
na dissoiuÇiO do casamento que lhe deu causa,
salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda dissol-
vido o casamento sem d escendentes, o sogro, o pa-
drasto ou o cunhado não poderão ser juizes nas
causas em que for interessado directamente o gen-ro, ou o enteado ou o cunhado.

Art. 59. Aos membros do ministerjo publico,
jurados, serventuarios, empregados de Justiça, pe
ritos e interpretes são extensivas as disposições
dos artigos precedentes no que lhes fôr appljcavel.

Art. 60. O juiz póde averbar-se de suspeito
em consciencia por motivo reservado, mas si fizer
declaração do motivo e este não estiver compre..
endido em algum dos casos do artigo 57, a iliegi-

Umidade da suspeicão induzirá a nuilidade dos
actos decisorios que o substituto proferir.

Art. 61. A suspeição não poderá ser argui-
da nem acceita quando a parte injuria o juiz ouprocura proposi tadamente motivo para recusal-o

Art. 62. Salvo motivo superveniente a suspicão deve se	rts de outra qualquerdefçsa.

Art. 63. O juiz que houver de dar-se por sus-
eto, o fará por escripto, declarando ou não o mo-

tivo da suspeição e immedjatamente passará o
ao seu substituto legal com intimação das
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Art. 64. Quando qualquer das partes preten
der recusar o juiz por suspeito, deverá fazei-o er
petição assignada por elia ou por seu procurador
com poderes especiaes, deduzindo as razões da re-
cusação, acompanhadas desde logo de documento
comprobatorio dos factos allegados ou de ról de
testemunhas.

Paragrapho unico. Esse ról é inalteravel, BW.
vo si as testemunhas neile nomeadas ou algu
delias não forem encontradas pelo official da difl.
gencia. Em tal caso a parte poderá offerecer em
substituição tantas testemunhas quantas as
deixarem de ser intimadas por esse motivo-

Art. 65. O juiz recusado, si reconhecer a
suspeição, suspenderá o andamento da causa, e,
mandando juntar aos autos a petição do recu.
te com os documentos que a instruirem, por des-
pacho se declarará suspeito, ordenando a remesu
do processo ao substituto.

Art. 66. Não se reconhecendo suspeito, o juiz
continuará no processo como si lhe não fóra por,
ta suspeição e mandará autuar em apartado a pe-
tição e respectivos documentos, a que dará respos-
ta dentro em tres dias, podendo instruir sua im-
pugnação com documentos e offerecer testemu-
nhas.

Art. 67. O juiz da suspeição, recebendo os
autos desta (que o escrivão lhe fará conclusos
dentro em 24 horas) e reconhecendo preliminar-
mente a relevancia da arguição, marcará dia e
hora para a inquirição das testemunhas com cita-
ção das partes, e, colhida a. prova, julgará defini-
tivamente, sem mais aliegações, procedente ou im-
procedente a excepção.

Paragrapho unico. Si a suspeição fôr irre1e
vante ou iflegitima o juiz o declarará logo, rejei-
tando-a in limine.

Art. 68. Si proceder -a 	pagará
-r	,'icfft0	S fl

3g -

proceder, a Causa proseguirá perante o mesmojuiz.
Art. 6). O juiz ou tribunal da suspeiç0

derá impor a multa de 208000 a. 100.000 á parteque maliciosarnente Ilouvel- arguido a suspeição
Art. 70. Quando a parte contraria reconh

cer a justiça da suspeição, poder-seá a seu reque-rimento, suspender o processo até que se julgue oincidente.
Art. 71. Em Camara Criminal ou em Cama-

rãs Reunidas, o desembargador que se julgar sus-
Peito,*nos termos do artigo 57, deverá declarai-o

i
'or despacho nos autos e Passar, si fór revisor, oeito ao seu substituto na ordem da precedencia
ou apresentar 05 autos em mesa para nova distri-buição, si fôr relator.

§ 1.0. Si não for nem relator nem revisor,desembargador que houver de se declarar Suspei-o o fará verbalmente na sessão do julgamento ea declaração ficará Constando da acta.
§ 2.°. Si Suspeito fôr o Presidente do Tribu ..flai, competirá ao seu substituto distribuir o feito,designar dia para o julgamento e presidir a este.Art. 72. Si a parte q uize- recusa i algum des.rlargacloi', dever faelç) no trflios esta h el pcf_no artigo 61,

§ 1 . 0 O reensach) como está (te*ermj_no artigo 65 na hYPo tI- II-5 e ahi figurada ob-ser\ ando o que dispõe o artigo 71.
2.0 . No caso em que se não reconjeç	1)01'u Deito, o desembargador contiJiiará na causacomo si lhe não fôra Posta suspeição e procederácenho se provê no artigo 66.

Art. 73. A Camai-a Criminal será o 
juizuSpeiçao que se °ppuzer a algum dos seus

	(1 ,-,
b5 Caberá porém ao Tribunal em	

mcm-
arnal-as

etei
Reunidas Conhe	 C

cer dessa exceç0 quando a causaffeet:
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Art. 74 Seia iclator do incidente o Pr
dente do Tribunal a quem o escrivão fará
sos os autos da excepção no prazo do artigo 67

Art. 7ô. O Presidente recebendo os au
ordenara o feito si julgar legitima a SUspei
inquirindo as testemunhas com citaçio da p'

•ies; e preparado o processo, levai-o-á, sem mais
legações, á mesa na primeira sessão ordinarja o
na especial que convocar para esse fim.

Art. 76. O julgamento se fará como o dos
habeas-corPUs originarioS.

Art. 77. Si não julgar legitima a SUSpeiç
'o Presidente a rejeitará in limine e poderá applj

car ao recusante malicioso a multa cornmlnaUa
artigo 69

Art. 78. Não é licito oppor suspeição
toridades policiaes nos actos de investigação dos
crimes. Todavia essas autoridades deverão decl
rar-se suspeitas sempre que se verifique, com
ação a elias, qualquer das hypotheses do algo
7 que lhes fôr applicavel.

Art. 79. As partes poderão arguir de tupj.
Js o orgam do ministerio publico, os peritos,
jterpretes, e os escrivães, decidindo o juiz de pia-
iø e sem recurso, á vista dos motivos aliegados e
Ja prova offerecida incontinenti.

Paragrapho unico. A suspeição do perito
do interprete pôde ser aliegada até ao acto da .

ligencia e a do escrivão, quando superveniente, e
qualquer termo do processo.

Art. 80. A incompetencia do juiz deve ser aI.
legada verbalmente ou por escripto antes da it-

quirição das testemunhas ou logo que o réo co

parecer em juizo por si ou por procurador.
1 . 0 . Si o juiz ,julgar procedente a aliegaçio

rernetterá o feito ao juiz competente, o qual fari

a ratificação, procedendo á reinquiriÇãO das te
munhas si houverem dep.,-,to na ausencia do
pievt( e este o requerer

não se reconhecer incompe
C1itC, proSegUirá na causa, como si a excepção na<.>

lhe fôra posta.
§ 3.°. Em todo o caso mandará tomar por ter-

nos autos a declinatoria, quer seja opposta
verbalmente, ou por escripto.

Art. 81. Si, depois de iniciada a causa, reco-
1iliecer o juiz a existencia de algum motivo 

de in-competencia, independentemente de aliegação da
parte, o declarará e r metterá os autos a quem de
direito.

Art. 82. A prescripção da acção, a illegitimj_
Jade de parte, a li tispendencja e a cousa julgada se-
ro decididas pelo juiz municipal OU pelo juiz de
direito ou pelo Tribunal da Relação, nos processos
communS, ou espeç jaes, logo que forem aliegadas
por escripto ou verbalmente nos termos do artigo
80, observado o mesmo processo estabelecido parao incidente da incompetencia

Art. 83. A excepção de illegitimjda da par-
te procederá quando o autor não fôr alguma das
pessoas indicadas no titulo 1.0, capitulo 1, deste li-
vro, ou não couber ao ministerio publico promover
a acção penal.

Art. 84. A excepção de cousa julgada sómen-
te applica aos factos que constituam objecto dasentença em eu dispositjv.

Com a excepção deve o réo juntar certidão dasentença em que se funda.

APITULO V

C( iiflicto de jurisdjcJq
Art. t. As questões relativas á conipetencia

'1ivemse não só pela exc2pção Plopria, cornopelo confl jcto pOsiti\o ou negativo de Jurisdicção.
Art. 86. Dá-se o confljcto:
1.0 quando as autoridades se consideramalmenfp	.



- 400

2.° quando surge controverSia entre as au
toridades acerca da unidade do juizo, da
ou separação dos processos em causas connex

Paragrapho unico. O conflicto não se dará
quando houver laço de subordinação hierarchica
entre as auctoridadeS.

Art. 87. O conflicto pôde ser suscitado:
a.) pelo governo do Estado;
b) por qualquer das partes;
c) pelo ministerio publico;
d) por qualquer das auctoriclaúes ill causa
Art. 88. Levado o conflicto ao Tribunal da

Relação, será distribuido, e o relator requisitará
immediatarneflte informações das autoridades en-
volvidas no caso, ás quaeS remetterá copia da pe.
tição ou representação, e determinará, si lhe pa-
recer conveniente, a suspensão dos processos até
á decisão do incidente.

§ 1.0 . As autoridades prestarão as informa-
ções no prazo que o relator lhes marcar.

§ 2.°. O Tribunal poderá, si julgar convenj.
ente, determinar sejam os autos geradores do
conflicto presentes á sessão cio julgamento.

Art. S9. Recebidas as informações, o Tribu.
lia], ouvido o Procui'ador Gerar, 1) roeessara e jul-
gará o conflicto como as appeflaçoes criminaes.

Art. 90. Profei'lcla a decsaO, ordenará o Pre,
sidente a remessa das copias necesSariaS para a
sua execução ás autoridades que evntaram o
conflicto ou contra as quaes este 1	. rLo levar.

tado.
CAPITULO VI

Das questões prejudicia'

Aut. 91. Ao juiz cia acção criminal con'ipete
em regra decidir as questões de ordem civil que
se apresentem no curSO do processo e di2- n1 res-

uaturEs cia infraeõu.
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Pai'; . 1fl0 unico. Aquelie juiz, todavia, não
nheCe1 cta violação dos direifos de estado ou deC opriedade si penderem, e emquanto penderem,

tigios SOl.)iC efles perante a iurisdicção civil.

TITULO II

CAPITULO 1

Da prisão e da fiança
Da prisão em flagrante

Art. 92. Qualquer pessoa póde e as autorj
dades policiaes e seus a gentes, OS auxiliares da
força publicae os oi'ficiaes de justiça devem pren-
der e levará presença da autoridade todo aqueile
que fôr encontrado praticando algum delicto ou
contravenção, punidos com pena de prisão ø1 em-quanto fugir perseguido pelo offendjdo ou pelo
clamor publico.

§ 1.0. Apresentado o preso, ouvirá a autori-
dade o conductor e as testemunhas que o acompa-
nharem e interrogará o accusado sobre a impu-
tação que lhe é feita, lavrando-se de tudo auto que
será por todos assignado, e do qual devem constar
o Jogar e a hora em que se tenha realizado a in-
fracção.

§ 2. 0 . Resultando das respostas suspeita con
tra o conduzido, a autoridade mandará recolhei-o
í prisão, excepto no caso de se poder livrar solto
ou de se admittjr fianca, e elie a4ír, proseguj
do nos actos da investigação policial ou de acção
judicial si para isso fôr competente; si porém o
não for, enviará o preso com o auto lavrado á au-
toridade que o seja.

§ 3.0 .- A falta de testemunhas da infraccão
não impede que se lavre auto de flagrante, mas
nesse caso, corri o conductor, deverão assignalo
'elo menos duas pessoas que haiam testemunhaa apresenf q co cio preso á autoridade.D.-2






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































